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УДК 37.01+93/9+81/82+61+330.1+34+5+796 პ–294

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია
Академия наук туризма Грузии

Tourism Scientific Academy of Georgia

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პროფესიონალის ხმა“ დაფუძ-
ნდა 2013 წლის 1 ნოემბერს. იგი წარმოადგენს საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის პერიოდულ სამეცნიერო გამოცემას და იბეჭ-
დება ამავე აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით. გამოდის 2013
წლის დეკემბრიდან. ჟურნალში ქვეყნდება ექსპერიმენტული, თეორი-
ული და პრაქტიკული ხასიათის სამეცნიერო შრომები პედაგოგიკის, ის-
ტორიის, ფილოლოგიის, მედიცინის, ეკონომიკის, ეკოლოგიის, სამარ-
თალმცოდნეობის, ფიზიკა-მათემატიკის, კულტურის, სპორტისა და ტუ-
რიზმის სფეროში. ჟურნალს მინიჭებული აქვს სერიული გამოცმების
საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი ( ISSN ). ჟურნალი რეფერირე-
ბულია საქართველოს ტექინფორმის ქართულ რეფერატულ ჟურნალში.

Периодический научный журнал «Голос профессионала» учрежден 1
ноября 2013 года. Он является периодическим научным изданием Акаде-
мии наук туризма Грузии и печатается по решению президиума Акаде-
мии. Выходит с декабря 2013 года. В журнале публикуются эксперимен-
тальные, теоретические и практические научные труды в сфере педаго-
гики, истории, филологии, медицины, экономики, экологии, правоведе-
ния, физики, математики, культуры, спорта и туризма. Журналу присвоен
Международный стандартный номер серийных изданий (ISSN). Журнал
реферирован в грузинском реферaтивном журнале техинформации Гру-
зии.

Periodical Scientific Journal “Professional`s Voice“ was established on No-
vember 1st , 2013. Representing periodical scientific edition of Tourism Scien-
tific Academy of Georgia it is being published under the resolution of the
Academy. Is periodically issued since 2013. Different kinds of scientific works
and researches such as experimental, theoretical and practical ones in the fields
of Pedagogics, History, Philology, Medicine, Economics, Ecology, Law, Physics,
Mathematics, Sports and Tourism are being represented. The journal has been
awarded the international Standard Serial Number (ISSN) and  has been refe-
reed in the review journal of technical information of Georgia.
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ლიანა ლორია,
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“

შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ რთული მრავალ-
მხრივი შინაარსის შემცველი პოემაა.  იგი ის ეროვნული საუნჯეა, რომე-
ლმაც ქართულ პოეტურ სიტყვას მსოფლიო პოეზიის საგანძურში დაუდო
ადგილი. პოემა დიდი შემოქმედის მხატვრულად გარდაქმნილი მორა-
ლური კოდექსია, საიდანაც XII საუკუნიდან დღემდე იკრიბება ძმობის,
მეგობრობის, სიყვარულისა და კაცთმოყვარეობის საუკეთესო მაგალი-
თები. „ვეფხისტყაოსანი“ ჰიმნია თავისუფლების, დემოკრატიის, ურთი-
ერთდანდობის და თანაცხოვრების ცივილურ ნორმებზე. მეტიც პოემაში,
თანამედროვე ეპოქალური მოვლენის – გლობალიზაციის ნიუანსებიც
ჩანს.

ნაწარმოებში მოქმედება იშლება თითქმის მთელ სამყაროში. არაბე-
თი და ინდოეთი, მულღაზანზარი და ხატაეთი, ვაჭართა სამეფო და ხვა-
რაზმი, ქვათა სამფლობელო და გულანშარო – ასე ვრცელია გეოგრაფი-
ული არეალი პოემისა, რომლის ფინალი სიკეთის ზეიმია, ბოროტზე კე-
თილის გამარჯვების ტრიუმფია.

„ვეფხისტყაოსნის“ გმირები სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები
არიან, მაგრამ ეს მათ ხელს არ უშლის აკეთონ დიდი, ჰუმანური საქმეები,
ეზიარონ დიდ საკაცობრიო აქტებს და აჩვენონ თანაცხოვრების მაღალი
დონე.

ნაწარმოებში გადმოცემული ურთიერთობები ინდოელსა და არაბს,
მულღაზანზრელსა და გულანშაროელს, ხატაელსა და ხვარაზმელს შო-
რის იმ ასპექტშია წარმოდგენილი, რომ იგი უბრალოდ, ერთმანეთის ცნო-
ბის ფარგლებს სცილდება; სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქენი ყალიბდებიან
სულიერ თანამოძმეებად, ადვილად აღწევენ კომუნიკაბელობას.

არაბი ავთანდილი თავისი სარწმუნოებრივი მრწამსით, ზოგად–
ადამიანური იდეებით, მაღალზნეობრივი გრძნობებისადმი დამოკიდე-
ბულებით სავსებით მსგავსია ინდოელი ტარიელისა; ასევე სრული შე-
საბამისობაა მულღაზანზარელ ფრიდონსა და არაბ და ინდოელ კონდებს



6

შორის; უპრობლემოდ პოულობენ საერთოს ხატაელი მეკობრეები და არა-
ბეთის სპასპეტი, ზღვათა სამეფოს მკვიდრნი და ვაჭრული სამოსელით
მორთული არაბი რაინდი. ინდოეთის მეფე სასიძოდ ხვარაზმელ უფლის-
წულს ირჩევს; ზღვათა სამეფოს მფლობელი ყოველი ღონით ცდილობს
რძლად ინდოელი ნესტანი დაისვას, მეტიც ქაჯთა სამფლობელოც ადა-
მიანურ სამყაროსთან კავშირის გზებს ეძებს (ეს იკვეთება ნესტანის
რძლად მიყვანის სურვილში).

ნაწარმოებში დამკვიდრებული მრავალეროვნულობის ფონზე არ-
სად არ იგრძნობა ეროვნული ბარიერი, რწმენის სხვადასხვაობაც არსად
ქმნის დაბრკოლებას. მართალია, პოემაში ბოლომდე ფიგურირებს ერთი
მაგიური სიტყვა „მიჯნური“, რომლისთვისაც ყველა კარი ღიაა, მაგრამ
„ვეფხისტყაოსანში“ ნაჩვენები ჰარმონია მაინც გვაკვირვებს: ერთარსებად
ქცეული უცხოტომეულები არ უჩივიან ეტოვნულ განსხვავებას, არ აწუ-
ხებთ ენათა სხვადასხვაობა, ერთ სალოცავში აღავლენენ ლოცვას. პრინ-
ციპით ...... „სადაც გინდა იქ ილოცე“ და ერთიანი ძალით იბრძვიან „ბო-
როტებისა და კეთილმოძულეობის სიმბოლოს“ ქაჯეთის ციხის დასამ-
ხობად.

ადამიანთა ხილვას მოწყურებული ავთანდილი ხვდება ძმებს –
ხატაელებს, რომლებმაც ბოროტების წიაღში შვეს სიკეთე (ისინი მზაკ-
ვრული მიზნით შეებნენ ტარიელს, მოინდომეს მისი თავისუფლების
ხელყოფა) ძმებმა უამბეს ავთანდილს უცხო მოყმესთან შებმის ეპიზოდი,
რითაც მიაწოდეს მას ესოდენ საჭირო ცნობა, რაც შემდეგ დასაბამად იქცა
რუსთაველური აფორიზმის: „ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი
გრძელია“ განხორციელებიათვის.

საუბარი, რომელიც არაბეთის პასპეტსა და მეკობრეებს შორის
იმართება არის ბუნებრივი, სიტუაციის შესაბამისი და უპრობლემო. ასევე
ჩვეულებრივია ავთანდილის ურთიერთობა ფატმანთან, ასმათთან, ფრი-
დონთან, ნესტანსა და ტარიელთა.

მწერალი გამორიცხავს პრობლემებს ადამიანურ ურთიერთობებში
უცხოტომელობის გამო; არსად არ იგრძნობა ზნე–ჩვეულებათა სხვადა-
სხვაობა, განსხვავებული ცხოვრების წესი, უცხოობით ერთმანეთისგან
გამიჯვნა. პოემის მოქმედი პირები პირველი შეხვედრისთანავე ძმურად
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ეხვევიან ერთმანეთს. ასე იყო ტარიელის და ავთანდილის პირველი შეხ-
ვედრის დროსაც მათ ერთმანეთს „უცხოობით არ დაჰრიდეს“, ასეთივეა
ნესტანისა და ძმადნაფიცულების, თინათინისა და ნესტანის, როსტევანი-
სა და ტარიელის ურთიერთდამოკიდებულება. ასე, რომ „ვეფხისტყა-
ოსანში“ არ ჩანს საზღვრები სახელმწიფოთა შორის; მისთვის უცხოა ენობ-
რივ – სარწმუნოებრივი ბარიერიც და თუ ბოლომდე მივყვებით პოემის
სტრიქონებს ცხადი გახდება, რომ ყველა მოქმედ პირს აქვს „სხვისი ტკი-
ვილის გააზრების და სხვისი ბედნიერებისათვის მსხვერპლგაღების უნა-
რი, ჭეშმარიტ ადამიანურ კომუნიკაციაში მონაწილეობის ძალა.“

ანალიზი ცხადყოფს, რომ პოემას რელიეფურად გასდევს ზოგადი
თვალსაზრისი – „ადამიანური ურთიერთობების ჭეშმარიტი წესია, არა
განკერძოება, არამედ საყოველთაო ურთიერთკავშირი.“

შ. რუსთაველი, ჩემი აზრით, გლობალიზაციის სავსებით ორიგი-
ნალურ გზას გვთავაზობს და გვასწავლის, რომ არა ძალადობით, არა
ძლიერის მიერ სუსტის ჩაგვრის გზით მოპოვებული ძალაუფლებით, არა
ეროვნული აფეთქებებით და სოციალური მარწუხებით, არამედ სიყვა-
რულით მოპოვებული ერთობაა ქვეყნად ჰარმონიის საფუძველი.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.შ. რუსთაველი „ვეფხისტყაოსანი“
2.საქართველოს ისტორის გამომცემლობა „ზენა“, თბილისი 2011 წ.
3.თ, ვასაძე „ვეფხისტყაოსნის მხატვრული შინაარსის

კომენტარები“. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2008 წ.
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ლიანა ლორია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“
რეზიუმე

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ავტორისეულ მოკრძალებულ
მოსაზრებას დიდი ქართველი პოეტის, მეთორმეტე საუკუნის დიდი
მოღვაწის, მსოფლიო პოეტური სამყაროს მკვიდრის, შოთა რუსთაველის
უკვდავი პოემის, „ვეფხისტყაოსნის“ ძირითად საკითხებზე. შრომაში
ადამიანის ყოველმხრივი ფორმირების მაგალითზე შევსებული და
სრულყოფილია მსოფლიო პოეზიის საგანძური.

Лиана Лориа
академик Академии наук туризма Грузии

Поема Шота Руставели „Витязь в тигровой шкуре“
Резюме

Настоящая работа представляет собой скромные соображения автора
по одному из основных вопросов поэмы великого грузинского поэта и
общественного деятеля двенадцатого века, пополнявшего сокровищницу
мировой поэзии, Шота Руставели Витязь в тигровой шкуре – проблеме
формирования всемирного человека.
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Liana Loria
Academician, Georgian Academy of Tourism Sciences

And the poem of Rustaveli Shot “The Knight in the Tiger Skin”
Summary

This work represents the author’s modest considerations on one of the
main issues of the poem of the great Georgian poet and public figure of the
twelfth century, replenishing the treasury of world poetry, Shota Rustaveli
Vityaz in tiger skin - the problem of the formation of a universal man.

ლიანა ლორია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ენის დიდი ქომაგი

სწორუპოვარ ბელეტრისტს, ენის დიდ მოამაგეს, გამორჩეულ
მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ილია ჭავჭავაძეს წილად ხვდა უდი-
დესი ბედნიერება. იგი დღეს „ილია მართლის“ სახელით მოიხსენიება
წმინდანთა შორის.

უბადლო ტალანტმა, მშობლიურისადმი თავდადების სურვილმა,
ხალხის უანგარო სამსახურმა აქცია ილია დიდ პიროვნებად. „ჩვენი თავი
ჩვენვე უნდა გვაყუდნესო“ ათქმევინა მან მოხევეს და ეს ფრაზა საკუთარი
ცხოვრების პროგრამად აქცია. ერის გამოფხიზლებას, ეროვნული ღირე-
ბულებების მოფრთხილებას და საკუთარი ხალხის მოფერებას შეალია
მან მთელი სიცოცხლე... და „დღეს საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის სახლ-
მუზეუმში, შავ ხავერდზე, პატარა ფრჩხილისოდენა ტყვია დევს, ბერ-
დენას ტყვია, რომელმაც 1907 წლის 30 აგვისტოს, ჯერ ილია ჭავჭავაძის
და მერე მთელი ქართველი ხალხის გულში გაიარა და ახლა დევს ეს
ტყვია მუზეუმში, როგორც შემზარავი სახსოვარი ერის ტკივილის, გან-
ცვიფრებისა, სასოწარკვეთისა, აღშფოთებისა და მრისხანების,“ - ბრძა-
ნებდა ნოდარ დუმბაძე და იქვე დასძენდა „ვარსკვლავია ქართველი ერი-
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სათვის უკვდავი სახელი ილია ჭავჭავაძისა და მარადიული სხივი გამომ-
დინარე მისგან“.

ჩვენი შრომის მიზანი არ გახლავთ ილიას ფასდაუდებელი ღვაწ-
ლის კიდევ ერთხელ შეხსენება, თუმცა იგი არა მარტო მაღალი მოწო-
დების თემაა, არამედ სარწმუნო და სალოცავიცაა.

შევეცდებით ყურადღება გავამახვილოთ ილიაზე, როგორც ენის
ქომაგსა და რეფორმატორზე. ამ მიმართებით მრავალი გამოკვლევაა
ილიას ფასდაუდებელ ღვაწლზე, რაც მრავალჯერ დაწერილა, მაგრამ სა-
ჭიროდ ვთვლით დღეს ამის განსხვავებულ ასპექტში განხილვა არა
მარტო საჭირო, აუცილებელი და სავალდებულოცაა, რადგან დღევანდე-
ლი ჩვენი ქართული „ჩიქორთულს“ დაემსგავსა.

ისტორიულად ცნობილია, რომ ილიამ, როგორც ერის მამამ და სამ-
შობლოსათვის თავდადებულმა კალმოსანმა ბრძოლა გამოუცხადა ყვე-
ლას, ვინც ქართულ ენას თავისი „ბილწი“ ხელით მისწვდა. გულმარ-
თალმა თეორიტიკოსმა ყველას დაანახა იმ ცვლილებების გარდაუვალი
საჭიროება, რომელიც ენაში უნდა გატარებულიყო მე-19 საუკუნის 60-იან
წლებში.

ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიამ დიდი გარდატეხის
ორი ფაქტი იცის: ერთი „ვეფხისტყაოსნით“ დაიწყო, როცა ახალმა ქარ-
თულმა,- ხალხურ წიაღში აღმოცენებულმა სიტყვამ, ქართული მწერლო-
ბის სარბიელზე დაიმკვიდრა ადგილი და მეორე გარდატეხა, 19 საუკუნის
მეორე ნახევარში, როცა ახალ ქართულ სალიტერატურო ენას თავისი
უფლებები დაუბრუნდა.

ორივე ამ გარდატეხას თავისი წინაპირობა ჰქონდა. არც ერთი მათ-
განი არ დამკვიდრებულა თავისთავად. იგი დიდი ბრძოლისა და გამ-
ჭრიახი გონების შედეგია. ამ ბრძოლაში, მის მეორე ეტაპზე, განსაკუთ-
რებით გამოიკვეთა დიდი ილიას როლი. მან ხმამაღლა აღიარა ჭეშმარი-
ტება, რომ „არსებითი ნიშანი ეროვნებისა, მისი გული და სული ენაა“ და
სწორედ ენაში წიაღსვლა, მისი აწმყოს აღიარება და მომავლის განჭვრეტა
იკისრა ერის მამამ. ბევრი უსიამოვნება იგემა მან ამ გზაზე. ბევრჯერ
დაუწუნეს არჩევანი- მწერლობაში უბრალო ხალხური ენის დამკვიდ-
რების, მაგრამ მან არ უღალატა მას „რაც ერთხელ ცხოვლად სულს
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დააჩნდების“ და კანონზომიერად დაამარცხა „სამი სტილის თეორიის“
მეხოტბეები.

ილიამ დაამტკიცა, რომ მაღალი სტილით წერა შეუძლებელი იყო
და, ბუნებრივია, დაისვა ძველ შეხედულებათა გადასინჯვის საკითხი. ეს
ნიშნავდა იმას, რომ ქართულ აზროვნებაში, ქართულ სალიტერატურო
ენაში რაღაც უჩვეულო ცვლილებები ხდებოდა. წერილში „პასუხი“
ილიამ მოგვცა ანტონ კათალიკოსის ნორმების დამცველი შეხედულე-
ბების გამანადგურებელი კრიტიკა და მეცნიერულად დაასაბუთა, რომ სა-
ლიტერატურო ენა ხალხის ენას უნდა ემყარებოდეს, რომ ენას არ შეიძ-
ლება მოვახვიოთ თავს ხელოვნურად შემუშავებული წესები, რომ ენის
კანონები თვით ენაში უნდა ვეძებოთ, რადგანაც „ ენას კანონს თვით ენა
აძლევს და არა რაიმე თეორეტიკა“. ილია დიდ ყურადღებას უთმობდა
ცოცხალ სასაუბრო მეტყველებას და მიიჩნევდა, რომ „ლიტერატურული
ენა ხალხურ მეტყველებას უნდა ემყარებოდეს“.

ილიამ თავისი მახვილი მზერა ორთოგრაფიის კუთხითაც გაამახ-
ვილა. მან გაამარტივა ქართული წერის სისტემა და ხმარებიდან ამოიღო
ის ქართული ასოები, რომელთაც შესაბამისი ბგერები არ ჰქონდათ. ამ
საკითხშიც უამრავი მოწინააღმდეგე გაჩნდა, მაგრამ ისტორიული სიმარ-
თლე ილიასა და მისი თაობის მხარეზე იყო. „სადა ენით შესაძლებელი
გახდა კლასიკურ ლიტერატურულ ნაწარმოებთა შექმნა. ილიამ და მისმა
თაობამ ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების განუწყვეტელი
ხაზი გააგრძელა“. ამაშია დიდი საზოგადოებრივი და კულტურულ-ის-
ტორიული დანიშნულება იმ ბრძოლის, რომელიც 19 საუკუნის 60 -იან
წლებში ახალი სალიტერატურო ქართულისათვის წარმოებდა ილია
ჭავჭავაძის მეთაურობით.

„დღეს თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენა შემდგომი
განვითარებაა ილიას, აკაკის, ვაჟას ენისა. ესაა ახალი ქართული სალი-
ტერატურო ენა“. წერდა მე-20 საუკუნის დასასრულს ბატონი აკაკი შა-
ნიძე. დღეს კი ამ ფრაზის განმეორების უფლებაც კი საკითხავია, რადგან
ის თავანკარა ქართული თვალსა და ხელს შუა გაგვიქრა, ენას ვერ
ვუვლით, რაც სამ ღვთაებრივ საუნჯეს-„ენა, მამული, სარწმუნოება“
ერთობას საფრთხეს უქმნის, საუბარი კი „ხმათა ხავერდების და ღმერთე-
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ბის ენას“ ეხება. მე-19 საუკუნის რუსიციზმი, დღეს ინგლისურმა „მარგა-
ლიტებმა“ შეცვალა და „ენა მდიდარი“ აივსო ბარბარიზმებით, ჟარგონე-
ბით, პლეონიზმებით, პარაზიტი სიტყვებით და საიდან იღება სათავეს
ენის აღრევა? საზოგადოებრივ ელიტაში, ეთერში, პრესაში, ხშირად
წიგნებიც ისეთი ქართულითაა გაჯერებული ლექსიკონის გარეშე
მოყვარული მკითხველი ვერ წაიკითხავს. ყველაფერი ეს ჭირია, მაგრამ
ისეთი მის მორჩენას კვლავ ილია რომ ჭირდება.

სიტყვა ჭეშმარიტ ქართველებს ეკუთვნით ენისა და ერის გადასარ-
ჩენად, რათა „შემზარავ საჩუქარს“ ავაცილოთ ქართული ენა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.1- საქ. მეცნიერ.
აკადემიის გამომცემლობა - თბილისი-1950 წ.

2. ილია ჭავჭავაძე თხზ. ტ. 3. გამომცემლობა „საბჭოთა საქართვე-
ლო“ თბილისი 1986 წ.

3. ნოდარ დუმბაძე ტ.5. წერილები-თბილისი
4. ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი-თბილისი 2009
5. ქართული ენა და ლიტერატურა. მასწ. ბიბლიოთეკა-ტ.4-თბი-

ლისი 2009

ლიანა ლორია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ენის დიდი ქომაგი

რეზიუმე

ნაშრომში მე-19 საუკუნის 60-იანი წლების რეფორმის ჭრილში
მიმოხილულია ენის განვითარების თანამედროვე პრობლემები.
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Лиана Лория
академик Академии наук туризма Грузии

Большой поклонник языка
Резюме

В труде в разрезе реформ 60-х годов 19 века обозрены современные
проблемы развития языка

.
Liana Loria

Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Big fan of the language
Summary

In the context of the reforms of the 60s of the 19th century, modern
problems of language development are surveyed

შორენა სიხარულიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ორი სიმართლის კონფლიქტი
ვაჟა ფშაველას შემოქმედება მრავალმხრივ იპყრობს მკითხველის

ყურადღებას. ლაღი მთის ლაღმა შვილმა თავის ნაწარმოებებში საკაცობ-
რიო მნიშვნელობის მრავალ საკითხს დაუდო სათავე. მათ შორის ერთ-
ერთი ადამიანისა და საზოგადოების ურთიერთმიმართებაა. ეს პრობლე-
მა მან წამოაჩინა პოემებში: „ალუდა ქეთელაური“, „სტუმარ-მასპინძელი“
და „გველისმჭამელი“. პირველ ორ მათგანში თემისა და პიროვნების შეუ-
თანხმებლობა იკვეთება. ხოლო მესამეში საკითხი სხვა ასპექტშია მოცე-
მული.
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ამ პოემაში ერთ-ერთ ძირითად პერსონაჟად თვით ბუნებაა წარ-
მოდგენილი. „ბუნება მბრძანებელია, იგივ მონაა თავისა,“ ბრძანებს ვაჟა
და მას, როგორც ბუნების დიდ მეფეს მიაჩნია: „რაც უნდა განვითარების
უმაღლეს მწვერვალს მიაღწიოს კაცობრიობის ცხოვრებამ, მაინც მასში
უნდა ჩანდეს ისევ ბუნება... ჩვენ ბუნებაში ვართ, - იგი ჩვენშია... ცოცხალ-
ნიც მისნი ვართ, მკვდარნიც.“ სწორედ ამ ფორმულის ამოხსნის, მისი წა-
კითხვის მისია ხვდა წილად გველისმჭამელ მინდიას, რომელიც პოემა
„გველისმჭამელის“ მთავარი მოქმედი პირია. პოემაში ერთმანეთს უპი-
რისპირდება ღვთიური და მიწიერი-ორი სამართალი. ერთი მხრივ არის
მინდია, რომელმაც, შემთხვევის წყალობით, შეძლო ბუნების ენის შეც-
ნობა და მეორე მხრივ-მზია და საზოგადოება.

მინდია ტრაგიკული პიროვნებაა. იგი უპირისპირდება ოჯახს და
საზოგადოებას. ეს დაპირისპირება მათი სხვადასხვაგვარი შეხედულე-
ბით არის გამოწვეული. მინდიას დამოკიდებულება ბუნებისადმი ცალ-
სახაა. ამ კუთხით მას აზრის თანამოაზრე არა ჰყავს და წამს: „რაც კი რამ
დაუბადია უფალს სულიერ-უსულო, ყველასაც თურმე ენა აქვს, არა ყო-
ფილა ურჯულო.“

ბუნების ენის შეცნობამ მინდია ბრძენად აქცია. ეს არ არის ის სიბ-
რძნე, რომელიც სხვისთვის განაწილების კანონს ექვემდებარება; ამ სიბ-
რძნის წყალობით მინდიამ უპირატესობა მოიპოვა. გახდა კარგი სარდა-
ლი, თემის თავკაცი და ჭკუასაკითხავი ადამიანი. ასეთ ყოფაში მყოფი
მინდიას ირგვლივ წინააღმდეგობათა რკალი იკვრებოდა და ამის მიზეზი
გახლდათ ის, რომ „ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანთან, რომელიც ბუნები-
სადმი დამოკიდებულების საქმეში საზოგადოების საერთო შეგნებაზე
მაღლა დამდგარა“ და სხვებსაც მიუთითებს: „მოდით, ნუ ჰშვებით ცოდ-
ვასა, ნუ მოსჭრით ხესა, დავჯერდეთ ჯოყრებს, ხმელს წიწკრებს ცოტასა.“

იმძლავრა ყოფითმა დეტალებმა. საზოგადოებამ განაცხადა, რომ
ბუნება „ღმერთს ჩვენთვის გაუჩენია, სარგოდა, მოსახმარადა.“ მალე მინ-
დიას ცოლიც დაუპირისპირდა. იგი ვერ ამაღლდა მინდიას იდეებამდე
და ქმარს ბრალი დასდო ოჯახისადმი უყურადღებობაში. მზიას არ ეს-
მოდა, რომ ადამიანი, „რომელიც გველისმჭამელის იდეამდე ამაღლებუ-
ლა, არავითარ შემთხვევაში შიმშილით არ მოკვდება... მინდიას ოჯახის
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მიმართ შიმშილის საფრთხე მოხსნილია“. თავმობეზრებულმა მინდიამ
ვეღარ გაუძლო საყვედურებს, მით უფრო, რომ მან იგრძნო გარკვეული
სიმართლე მზიას მხარეზეც იყო. მინდია ვერ დაავალდებულებდა მას
ქმრის თვალით დაენახა სამყარო, სხვა შემთხვევაში კი - ყოფითი დეტა-
ლებისაგან გაქცევა შეუძლებელი იყო.

„მინდიას ესმის ბუნების საიდუმლო და ამიტომც იგი ერთადერთი
ბედნიერი ადამიანია, სიცოცხლის ერთ პერიოდში“თუმცა მან ეს ბედ-
ნიერება დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მართალია, ’’მინდია ჩალხიასა და
მზიას შეგნებამდე კი არ დაქვეითებულა, არამედ დაიღუპა, როგორც გარ-
კვეული იდეისათვის მებრძოლი კეთილშობილი რაინდი“. მან ნელ ნელა
იწყო ხეების მოჭრა, ნანადირევის მოპოვება, რითაც გაუტოლდა საზოგა-
დოების დანარჩენ წევრებს, მაგრამ დაკარგა მთავარი-სიბრძნე, რომელმაც
ბუნების ქომაგად აქცია. აქედან იწყება მინდიას სულის აგონია. (თუმცა
ზოგიერთი თვლის, რომ მინდიას ტრაგედია მაშინ იწყება, როცა ბუნების
ენას სწავლობს. ჩემი აზრით, ტრაგედიის დასაწყისი ის მომენტია, როცა
აზროვნება თვითონ ცნობს თავს ტრაგიკულად). მინდია უამრავ საყვე-
დურს ეუბნება ცოლს; ადგილს ვერ პოულობს სამყაროში. მრავალ სამ-
სხვერპლოს წირავს, მაგრამ პატიება არ ჩანს. მინდია თავს არასრულყო-
ფილ პიროვნებად გრძნობს, - აღარც ომში გამოირჩევა სხვათაგან და
აღარც მკაში. იგი სიკდილს ეძებს, რომ თავი იხსნას. „მისი ტრაგედია
საბოლოო გაფორმებას პოულობს ბრძოლის ველზე თვითმკვლელობით“.

როგორც ვხედავთ, პოემაში ორი მხარეა და ორი სიმართლე. ერთი
ოჯახის კეთილდღეობას ითხოვს, მეორე კი საერთო საზოგადოებრივის
სამსახურში დგას. „ამის მოთხოვნაში ღვთაებრივიც ურევია, ამას მინდი-
აც გრძნობს. ამიტომ აღმოჩნდა მისი სიბრძნისათვისაც კი შეუძლებელი
იმ კონმფლიქტის მოგვარება, რომელიც გაჩნდა მინდიასა და მის ოჯახს
შორის. ამიტომ გადადგა გველის მჭამელმა საბედისწერო ნაბიჯი.

მკითხველის აზრიც ორად იყოფა. იგი გრძნობს, რომ ქალისათვის
მთავარია, მატერიალური, ყოფითი, ყოველდღიური. იგი არას დაგიდევთ
იდეებს, როცა საკითხი კუჭს, შვილების კეთილდღეობას ეხება. ამიტომ
თავის მხრივ მზია მართალია. მართალია მინდიაც, რომელსაც ნებით კი
აურჩევია ცხოვრების ასეთი გზა, არამედ-შემთხვევით.
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ამდენად ნაწარმოებში ორი სიმართლეა ერთმანეთის პირისპირ.
ორი საწინააღმდეგო აზრი, ორი მოწინააღმდეგე მხარე, ორი სხვადასხვა
გონი და რეალობა-ასეთია პოემაში წამოჭრილი საკითხი. მწერალი ცხად-
ყოფს, რომ როგორც აკაკი ბაქრაძე შენიშნავს, „ორ სიმართლეს შორის
მოქცეული ადამიანის ბედი ყოველთვის ტრაგიკულად მთავრდება“.

ჩემი აზრით, ასეთი დასასრული მწერლის საუკეთესო არჩევანია.
მარადისობას შერეული მინდია ბედის უკუღმართობის მსხვერპლი კი არ
არის, არამედ მისი თვითმკვლელობა კანონზომიერი შედეგია ბუნებ-
რივის და ზებუნებრივის შეჯახებისა, სადაც გამარჯვებული ვერ გამოვ-
ლინდებოდა. ორივე მხარის ბრძოლის მიზანი და ხერხები განსხვავე-
ბული იყო, სრულიად განსხვავებულ ღირებულებათა შორის.
გამოყენებული ლიტერატურა

1. აპოლონ მახარაძე. ნარკვევები ქართული ლიტერატურის ისტო-
რიიდან, თბილისი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
1962 წ.

2. ვ. კოტეტიშვილი. ქართული ლიტერატურის ისტორია. „საბჭოთა
საქართველო“, თბილისი 1959 წ.

3. ვაჟა ფშაველა. თხზულებანი ტომი 2. თბილისი 1961 წ.

შორენა სიხარულიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ორი სიმართლის კონფლიქტი
რ ე ზ ი უ მ ე

ამ სტატიაში ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ორ წინააღმდეგობ-
რივ შეხედულებაზე, რომელიც ტრაგიზმით მთავრდება.
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Резюме

В статье автор заостряет внимание на два противоречивых взгляда,
который кончается трагедией.

Shorena Sikharulidze
member of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

The conflict of two truths
Summary

In the article, the author focuses on two conflicting views, which ends in
tragedy.

ნინო კაშია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მოწვეული სპეციალისტი

ადვოკატის დამოუკიდებლობისა და გამოხატვის

თავისუფლების ეთიკური მხარე

ადვოკატის მაღალი სტატუსი და პრესტიჟული მდგომარეობა არის
სახელმწიფოს ცივილიზებულობისა და დემოკრატიის მაჩვენებელი.ამის
დამამტკიცებელია ადვოკატურის მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება,
სიძლიერე და გავლენა ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, ინგლი-
სი, იტალია, აშშ. ადვოკატურის ინსტიტუციური განვითარება გვიჩვე-
ნებს, რომ ადვოკატებიც ზრუნავდნენ კლიენტის ინტერესებიდან გამომ-
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დინარე. მე-13 საუკუნის ინგლისში გამოცემულ,, მართლმსაჯულების
სარკეში’’ნათქვამია რომ ‘’ადვოკატს არ უნდა დაემახინჯებინა ჭეშმა-
რიტება, მხარი დაეჭირა მხოლოდ სიმართლისათვის,თავი შეეკავებინა
სიცრუისაგან’’.

თანამედროვე დროში ამ უძველესმა იდეამ ასახვა ჰპოვა ადვოკა-
ტების პროფესიული ეთიკის კოდექსებში, რომელსაც აქვს სამართლებ-
რივი ნორმების თანაბარი ძალა.აღნიშნული ნორმების საფუძველზე პრო-
ფესიული საადვოკატო საქმიანობა მთლიანად იმყოფება ზნეობრივ-სამა-
რთლებრივ ჩარჩოებში.საადვოკატო საქმიანობის პროცესში არცთუ იშ-
ვიათია შემთხვევები,როცა ადვოკატი ამხელს ხელისუფალთა ქმედე-
ბებს.მათი გაგებით ადვოკატის ნებისმიერი მითითება კანონის დარღვე-
ვაზე ფასდება როგორც თავდასხმა სახელმწიფოს საფუძვლებზე.

ადვოკატურის ასეთი სტატუსი აიხსნება იმით,რომ იგი ასახავს არა
მხოლოდ მთლიანობაში საზოგადოების, არამედ მისი ყველაზე მეტად
მოწინავე,პროგრესული ნაწილის ინტერესებს. ადვოკატი ესწრაფვის ადა-
მიანებზე ზემოქმედებას არგუმენტებისა და ფაქტების საშუალებით.
ადვოკატი, რომელსაც არ გააჩნია ისეთი ძალაუფლება, როგორც სახელ-
მწიფო მოხელეს, თავის ურთიერთობებს საზოგადოებასთან და ადამი-
ანებთან აწყობს ისე,რომ ზიანი არ მიაყენოს პროფესიის ავტორიტეტს.

როგორც ამ მოკლე მიმოხილვით ირკვევა, ადვოკატს უწევს გარკვე-
ული წინააღმდეგობების გადალახვა როგორც საზოგადოების, ისე სახელ-
მწიფოს ინსტიტუტების წინაშე.მაგრამ იგი ვერ შეასრულებს თავის პრო-
ფესიულ ვალდებულებებს, რომ არა ის გარანტიები, რაც დაწესებულია
საერთაშორისო თუ ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად. უმნიშვნე-
ლოვანესი გარანტია ადვოკატის დამოუკიდებლობაა, რომელიც კანონის
უზენაესობის ძირითადი ელემენტია. აღნიშნული პრინციპი თავის მხრივ
ნდობის, კლიენტის ინტერესთა პრიორიტეტულობისა და კონფიდენცია-
ლობის პრინციპების დაცვის გარანტიაა. დამოუკიდებლობის საკითხი
გაერო-ს პრინციპებითაა დარეგულირებული. კერძოდ, ’’ადვოკატი უნდა
სარგებლობდეს სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტით
ყველა განცხადების მიმართ, რომელიც მის მიერ სასამართლოს, ტრიბუ-
ნალის ან სხვა სასამართლო ან ადმინისტრაციული ხელისუფლების წი-
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ნაშე წარდგენილია კეთილი განზრახვით,ზეპირი ან წერილობითი ფორ-
მით. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ ადვოკატმა თავისი ვალ-
დებულებები შეასრულოს დაშინების, დაბრკოლების, ღირსების შელახ-
ვისა და და არასათანადო ჩარევის გარეშე’’.

როგორც ცნობილია ადვოკატის პროფესია მიეკუთვნება თავისუ-
ფალ პროფესიათა რიცხვს. ’’ადვოკატთა შესახებ’’ კანონის შესაბამისად
ადვოკატის დამოუკიდებლობაზე მითითება ორ სხვადასხვა კონტექსტში
გვხვდება: საადვოკატო საქმიანობის თავისუფლება და დამოუკიდებლო-
ბა და საადვოკატო საქმიანობაში ჩაურევლობა, რაც აღიარებულია 38-ე
მუხლით. ასეთივე გარანტიებს იძლევა ადვოკატთა ეთიკის კოდექსი.
ამასთან აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ადვოკატის მოქმედება შეზ-
ღუდულია კანონით და პროფესიული ეთიკის სტანდარტებით,რათა მისი
პროფესიისადმი ნდობის საფრთხე არ შეექმნას საზოგადოებაში. მართა-
ლია ადვოკატებს უფლება აქვთ გააკეთონ საჯარო განცხადებები სასამარ-
თლო ხელისუფლების შესახებ,მაგრამ მათი კრიტიკა არ უნდა გასცდეს
განსაზღვრულ ფარგლებს,განსაკუთრებით სასამართლო დარბაზში.
თუმცა დაცული უნდა იქნეს სათანადო ბალანსი უფლების შეზღუდვასა
და დაცულ ინტერესს შორის.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში არის
შემთხვევები, როცა განიხილეს საქმეები გამოხატვის თავისუფლების
შეზღუდვის გამო. 2003 წლის 27 აგვისტოს გადაწყვეტილებით ‘’დემოკ-
რატია ვერ იარსებებს, თუ ადამიანებს არ მიეცათ საშუალება თავუსუფ-
ლად გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები საჯარო ინსტიტუტებზე. მოსა-
მართლეები, როგორც მნიშვნელოვანი ფიგურები საზოგადოებაში, წარ-
მოადგენენ კრიტიკის ობიექტებს, რომელიც ყოველთვის არ იქნება სასი-
ამოვნო მოსასმენი. ზოგიერთი შენიშვნა შეიძლება საფუძვლიანი აღმოჩ-
ნდეს,ზოგიც არაფრის მომცემი,მაგრამ მოსამართლეები არ არიან ნაზი
ყვავილები რომ დაჭკნენ მწვავე და ცხარე კრიტიკისაგან’’. ჩემი შეხედუ-
ლებით,ადვოკატის მიერ განხორციელებული კრიტიკა არ უნდა გასცდეს
ზნეობის ფარგლებს.მით უმეტეს საადვოკატო საიდუმლოების დაცვის
საზღვრებს.საქართველოს კანონი ‘‘სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფ-
ლების შესახებ’’, მე-9 მუხლით აწესებს შინაარსობრივ რეგულირებას თუ
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ეს ეხება ცილისწამებას, უხამსობას, წაქეზებას დანაშაულის ჩადენისაკენ,
მუქარას, პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან პროფესიულ საი-
დუმლოებას.

მიგვაჩნია, რომ ადვოკატმა დიდი სიფრთხილით უნდა იმოქმედოს,
როცა საქმე ეხება კლიენტის ინტერესების დაცვას, რომელსაც ბრალი
მიუძღვის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულის ჩადენაში.
კერძოდ თავი უნდა შეიკავოს ისეთი საჯარო განცხადებების გაკეთები-
საგან, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს სახელმწიფოს
უსაფრთხოებას და მის პრესტიჟს საერთაშორისო დონეზე.

აქედან გამომდინარე, ადვოკატმა პროფესიონალურად უნდა განა-
ხორციელოდ დაცვა მაგრამ მან ასევე უნდა დაიცვას ე.წ. ოქროს
შუალედის წესი,წინააღმდეგ შემთხვევაში სახეზე გვექნება როგორც
არაპროფესიონალური დაცვა,ისე ზნეობრივ-ეთიკური თვალსაზრისით
მიუღებელი მოქმედება. ამასთან შესაძლოა გარკვეული პასუხისმგებ-
ლობაც დაეკისროს როგორც სამოქალაქო-სამართლებრივი,ისე ადმინის-
ტრაციული ან სისხლის სამართლებებრივი წესით.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.ნ.ერიაშვილი ,საადვოკატო ეთიკა. გამომც. ’’სამართლიანი საქართვე-
ლო’’. თბილისი 2017.
2.მ.კვაჭაძე, ე.გასიტაშვილი, კ.ბოჭორიშვილი, ი.კორძახია, ადვოკატთა
პროფესიული ეთიკის კოდექსის კომენტარები. თბილისი, 2011.
3.ი.აქუბარდია, დაცვის ხელოვნება. თბილისი, 2011.
4.გაერო-ს პრინციპები ადვოკატთა როლის შესახებ.
5.მოქმედი კანონმდებლობა.



21

ნინო კაშია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოწვეული სპეციალისტი

ადვოკატის დამოუკიდებლობისა და გამოხატვის
თავისუფლების ეთიკური მხარე

რეზიუმე

ადვოკატი საადვოკატო საქმიანობის პროცესში იმყოფება ზნეობრივ-
სამართლებრივ ჩარჩოებში. არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როცა ადვო-
კატი ამხელს ხელისუფალთა ქმედებებს,განსაკუთრებით სასამართლო
ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ. მოქმედი კანონებითა და
ეთიკის კოდექსის შესაბამისად, აგრეთვე საერთაშორისო რეგულირების
მიხედვით ადვოკატმა თავისი ურთიერთობები უნდა მოაწყოს ისე,რომ
ზიანი არ მიაყენოს პროფესიულ ავტორიტეტს, სახელმწიფოს და ბუნებ-
რივია თავის კლიენტს - მისი დაცვის ქვეშ მყოფს.

Нино Кашия
Государственный университет Акакия Церетели

приглашенный специалист.

Этическая сторона независимости и свободы
выражения адвоката

Резюме

Адвокат в процессе адвокатской деятельности находится в морально-
правовых рамках. Не редки случаи, когда адвокат разоблачает действия
властей, особенно представителей судебных властей. Согласно действу-
ющим законам и кодексу этики, а также по международному регулирова-
нию адвокат свои отношения должен строить таким образом, чтобы не
навредить профессиональному авторитету, государству и естественно
своему клиенту, находящемуся под его защитой.
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Nino Kashia
Akaki Tsereteli State University

invited specialist

The ethical aspects of the independence of the
lawyer and the free speech

Summary

The lawyer in the process of the advocacy is within the moral norms. It is
not uncommon for a lawyer to expose the actions of the government, especially
toward representatives of the judicial. According to the Active laws The Code
Ethics and International laws the lawyer has to establish relationships with the
public and people in a way that does not harm professional authority, the State
and of course his/her own client, who is under his/her protection. Ethical
dimension of independence and freedom of expression of a lawyer

დალი ჩახვაშვილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოწვეული სპეციალისტი

სტატისტიკური ინფორმაციისა და სწავლების როლი
ეკონომიკის ეფექტიანად წარმართვაში

სტატისტიკური გამოკვლევა სოციალურ-ეკონომიკური პროცესე-
ბისა და ობიექტების სტატისტიკური მეთოდებითა და სტატისტიკური
მაჩვენებლებით შესწავლის პროცესია. ოფიციალურ სტატისტიკურ ინ-
ფორმაციას უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია ქვეყნის დემოკრატიუ-
ლობისა და გახსნილობის საკითხშიც, რადგან ვერცერთი ქვეყანა ვერ იქ-
ნება დემოკრატიული სტატისტიკური სისტემის გარეშე.
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“დღეს სიმდიდრე ინფორმაციაა”. ეს სიტყვები ამერიკელ ბიზნეს-
მენსა და ავტორს რობერტ კიოსაკის ეკუთვნის. მართლაც, საზოგადოების
საქმიანობის თუ ყოფა-ცხოვრების ნებისმიერი სფერო, მისი არსებობა,
წინსვლა და განვითარება ინფორმაციის გარეშე წარმოუდგენელია.

თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ საზოგადოება ძალიან სწრაფად ვითარდე-
ბა. ამიტომ მისი რაოდენობრივი შესწავლა და ანალიზი ძველი მეთოდე-
ბით შეუძლებელია. ინფორმაციაზე მოთხოვნის თავბრუდამხვევ ზრდას
არსებული ფინანსური და შრომითი რესურსები, რომლებიც ინფორმაცი-
ის შექმნისთვის არსებობს, ვერასოდეს ვერ გაუმკლავდება. პრობლემის
დაძლევის ერთადერით საშუალება ინფორმაციის წარმოების ინოვაციუ-
რი გზაა. წინამდებარე სტატიის მიზანია საქართველოში სტატისტიკის
ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულების თავისებურებებისა და განვითა-
რების მიმდინარე ეტაპების განხილვა, როგორიცაა მონეტარული და ფი-
ნანსური სტატისტიკა და ცენტრალურ ბანკში მისი წარმოების ინოვაცი-
ური მოდელის დანერგვის დადებითი მხარეები.

ქვეყნის ბიზნესის, ეკონომიკის, ფინანსებისა და ტურიზმის სფერო-
ებში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი აღწერილობა ხორციელდება სტატისტიკური გამოკვლე-
ვების შედეგად მიღებული სტატისტიკური მაჩვენებლებით.

სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც მიიღება სტატისტიკური
გამოკვლევებით, ისე როგორც ნებისმიერი პროდუქცია, მაგალითად,
საცხოვრებელი სახლი ან ავტომობილი, საბოლოო სახით მიღებამდე
საკმაოდ რთულ სტატიებს გადის. მათი თანმიმდევრობა ასეთნაირად
შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ:

- მომხმარებელთა ინტერესების შესწავლა და გამოკვლევის
მიზნების განსაზღვრა;

- კითხვარების დაგზავნა და მონაცემთა შეგროვება;
- მონაცემთა დაჯგუფება, დამუშავება და ნაერთი მაჩვენებლების

მიღება;
- მონაცემთა ანალიზი;
- მონაცემთა პუბლიკაცია.
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საქართველოში ყოველწლიურად ოფიციალური სტატისტიკური
ორგანოების მიერ ტარდება 100-მდე დასახელების სტატისტიკური გა-
მოკვლევა. მოცემული გამოკვლევებით მოცულია ქვეყნის ეკონომიკური,
სოციალური, დემოგრაფიული და ეკოლოგიური სფეროები. ზემოაღნიშ-
ნული სტატისტიკური გამოკვლევები ასახვას პოულობს სტატისტიკურ
სამუშაოთა სახელმწიფო პროგრამაში. ოფიციალური სტატისტიკური
გამოკვლევების გარდა არსებობს არაოფიციალური სტატისტიკური გა-
მოკვლევები, რომლებსაც თავიანთი მიზნებიდან გამომდინარე ატარებენ
კერძო კომერციული სტრუქტურების, არასამთავრობო და საერთაშო-
რისო ეკონომიკური და საფინანსო ორგანიზაციები (იხ. სქემა 1).

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს მასშტაბით საგრძნობლად
იმატა მსხელობამ სტატისტიკის სწავოლების რეფორმირების შესახებ,
სტატისტიკა ისევ განიხილება როგორც დისციპლინა, რომელიც უნდა-
განვთიარდეს თანამედრვოე მოაზოვნეთა დონეზე გლობალიზაციისა და
ევროპასთან ინტეგრაციის პირობებში. მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა
დაეთმოს ბიზნეს-სტატისტიკის სწავლებას, რადგან მომავალმა სპეცია-
ლისტმა მიიღოს სწორი მენეჯერული გადაწყვეტილება სხვადახსვა ტი-
პის ბიზნეს საქმიანობაში.

სტატისტიკის გამოყენებაში უამრავი პრობლემა იჩენს თავს, მათ
შორის მნიშვნელოვანია და შეიძლება ითქვას, მეტად საყურადღებო,
სტატისტიკის, როგორც მეცნიერული დისციპლინის ჭრილში განხილვა
ფოკუსირება მათემატიკურ ცოდნაზე, რადგან სტუდენტებს უჭირთ
დავალების შესრულება სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით.

სტატისტიკური გამორკვევის ზოგადი სქემა ასეთნაირად გამოიყუ-
რება:
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სქემა 1.

რა სტრატეგიები შეიძლება გამოვიყენოთ დღეს სტატისტიკის უკეთ
სწავლებისათვის?

მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება
სტატისტიკის მიმართ და გაუმჯობესდეს სტატისტიკის სწავლება და
სასწავლო პროცესი. აღნიშნულის მისაღწევად რამდენიმე მიმართულებას
გამოვყოფდით:

1. სწავლებისა და სწავლის მეთოდები;
2. უცხოური სახელმძღვანელოების თარგმნა და დანერვა სასწავლო

პროცესში;
3. ტექნოლოგიების გამოყენება;
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4. სწავლებისა და სწავლის შეფასების რაციონალური მეთოდების
დანერგვა.

სტატისტიკური მონაცემების ანალიზისა და სტატისტიკური მეთო-
დოლოგიის გამოყენება ტექსტის მასალების ორგანიზებისა და პრეზენ-
ტაციის განუყოფელი ნაწილია. მსჯელობა და შემუშავება თითოეული
მეთოდის შესახებ წარმოდგენილია პრაქტიკულ გამოყენებასთან ერთად;
სტატისტიკური შედეგების მიღება თვალსაჩინოს ხდის გადაწყვეტი-
ლებების მიღებისა და პრობლემის გადაწყვეტის პროცესს.

სტატისტიკა, როგორც პრაქტიკული საქმიანობა და პროფესია იმსა-
ხურებს საზოგადოებბრივი ნდობის ამაღლებას. მსოფლიოს წამყვანი
სტატისტიკური პრაქტიკის მქონე ქვეყნების მაგალითების განხილვით იმ
დასკვნამდე მივედით, რომ თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს პრობლემები
აღნიშნული მიმართულებით. მაგალითად, ავსტრალიაში და ახალ ზედ-
ლანდიაში კრიტიკულად შემცირდა სტატისტიკის სპეციალობის სტუდე-
ნტებისა და ლექტორების რაოდენობა. აშშ-ში აღნიშნავენ, რომ სტატის-
ტიკოსების პოტენციალის სრული რეალიზება ვერ ხერხდება შეზღუ-
დული რესურსებისა და არასათანადო ინფრასტრუქტურული უზრუნ-
ველყოფის გამო. დიდი ბრიტანეთში დაიხურა მცირე ზომის სტატისტი-
კური დეპარტამენტები და სტატისტიკოსების ხშირი სამსახურეობრივი
გადანაცვლებების გამო შესუსტდა კვლევების სიხშირე, ასევე შემცირდა
დოქტორანტთა რაოდენობაც.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. მარშავა ქ., მინდორაშვილი მ., სტატისტიკის თანამედრვოე პრობ-
ლემები. თბ., უნივერსალი, 2012

2. კბილაძე დ., მეტრეველი შ., სტატისტიკა თბილისი., 2013 გამომ-
ცემლობა “უნივერსალი”

3. გელაშვილი ს. სტატისტიკური პროგნოზირება ეკონომიკასა და
ბიზნესში, “მერედიანი”, თბ., 2017

4. Basic Business Statistics. Mark L. Berenson, David M.Levine, Timothy  C.
Krehbiel, USA, 2006.
5. www.straightstatistics.org
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დალი ჩახვაშვილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მოწვეული სპეციალისტი

სტატისტიკური ინფორმაციისა და სწავლების როლი
ეკონომიკის ეფექტიანად წარმართვაში

რეზიუმე

ზოგადად სტატისტიკის სამსახურის მუშაობის ეფექტურობის
ამაღლება გამოიხატება დროულობაში. ამ მიმართულებით ინფორმაციის
მიღებისა და გაცემის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი ვა-
დების გათვალისწინება და მათი ზუსტი დაცვა. სანდოობის მხრივ ინ-
ფორმაციის სათანადო ხარისხისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა.
მისაწვდომობის თვალსაზრისით მომხმარებლისათვის სტატისტიკურ
ინფორმაციაზე თანაბარი და თავისუფალი წვდომა.

Дали Чахвашвили
Государственный университет Акакия Церетели,

приглашенный специалист.

Роль статистической информации и обучения
в эффективном управлении экономикой

Резюме
Повышение эффективности работы статистической службы в общем

выражается в своевременности. В этом направлении учет установленных
международными стандартами сроков получения и выдачи информации и
их точное соблюдение. С точки зрения надежности обеспечение соот-
ветствующего качества и верности информации. С точки зрения доступ-
ности равномерный и свободный доступ потребителей к статистичекой
информации.
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The role of statistical information and teaching in the
efficient way of economizing the economy

Summary

In general, the efficiency of the statistics service is reflected in timely
manner. Considering the terms and conditions prescribed by international standards
for obtaining and issuing information in this regard. Provide appropriate quality
and reliability for reliability. Equitable and free access to statistical information for
the user in terms of availability.

დალი ჩახვაშვილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მოწვეული სპეციალისტი

მთლიანი შიდა პროდუქტი როგორც
მაკროეკონომიკური აგრეგატი, მისი განსაზღვრის

პრინციპები და თანამედროვე კონცეფციები

მშპ, მთლიანი შიდა პროდუქტი, ყველაზე ხშირად გამოყენებადი
ინდიკატორია ეროვნულ ანგარიშებში. შეიძლება ითქვას, რომ ის მთელი
ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის გულშია მოთავსებული და მისი განმარ-
ტება საერთაშორისო დონეზეა შეთანხმებული. მშპ განმეორებითი აღ-
რიცხვის გარეშე, მხოლოდ ერთი რიცხვით გამოსახავს მთელ შედეგს (ან
გამოშვებას), რომელიც წარმოებულია ყველა ფირმის, არასამთავრობო
ინსტიტუციის, სამთავრობო ორგანოების და შინამეურნეობების მიერ
მოცემულ ქვეყანაში მოცემული პერიოდის განმავლობაში, მიუხედავად
საქონლის და მომსახურების სახისა, იმ პირობით, რომ მათი წარმოება
მოცემული ქვეყნის ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ხდება. მისი გამოთვლა
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უმეტესად კვარტალურად ან წლიურად ხდება, თუმცა თვიურადაც
შესაძლებელია.

მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში წარმოების მთლიანი მოცულობის გა-
ანგარიშება მარტივი საკითხი არ არის, ამიტომ ეროვნული ანგარიშების
წარმოებაზე პასუხისმგებელ პირებს უწევთ ინოვაციური მეთოდების შე-
მუშავება მისი გაანგარიშებისთვის. ცალკე აღებული ერთი ფირმის წარ-
მოების მოცულობის გაანგარიშება საკმაოდ ადვილია. მაგალითად, მაკა-
რონის მწარმოებელი ფირმისთვის ის შეიძლება გაიზომოს წლის განმავ-
ლობაში გამოშვებული მაკარონის ოდენობით ტონებში, ან თუ ტონების
რაოდენობას მაკარონის ფასზე გადავამრავლებთ, გამოშვების მოცულო-
ბას დოლარებში მივიღებთ (ან ევროებში, თუ გერმანიის მაგალითს გამო-
ვიყენებთ, რადგან ევრო ამ ქვეყნის ეროვნული ვალუტაა). თუმცა, თუ
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლის მიღება გვსურს, შეგვიძლია ვნახოთ,
რომ დოლარში გაზომილი ყველა ფირმის გამოშვების შეჯამება სწორ
შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს.

მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ ასეთი გაანგარიშების შედეგი
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ფირმის ორგანიზაციულ სტრუქ-
ტურაზე. კვლავ მივუბრუნდეთ მაკარონის წარმოების მაგალითს მოცე-
მულ რეგიონში, ოღონდ ამ შემთხვევაში განვიხილოთ წარმოების ორ სცე-
ნარი. დავუშვათ, რომ პირველ წელს რეგიონში მხოლოდ ერთი ფირმაა A,
რომელიც მაკარონსაც აწარმოებს და ფქვილსაც მაკარონის წარმოებისათ-
ვის. მისი გამოშვება 100 000 დოლარია, რაც შეესაბამება მის მიერ წარ-
მოებულ 100 ტონა მაკარონს, 1 ტონის ფასი 1 000 დოლარია. ახლა დავუშ-
ვათ, რომ მომავალ წელს ფირმა A ორად გაიყო, რომელთაგან A1 აწარმო-
ებს და ყიდის 30 000 დოლარის ღირებულების ფქვილს A2-ისთვის, ხო-
ლო A2 ახდენს მაკარონის საბოლოო წარმოებას. ფირმა A2 ისევ იმდენივე
მაკარონს აწარმოებს, რამდენსაც წინა წელს, ანუ 100 ტონას და 1 ტონას
ისევ 1 000 დოლარად ჰყიდის.

თუ პირველ წელს რეგიონის გამოშვება 100 000 დოლარი იყო, მე-
ორე წელს მთლიანი გამოშვება ორივე ფირმის გამოშვების ჯამის ტოლი
უნდა იყოს, ანუ A1+A2 (30 000 დოლ + 100 000 დოლ). მაგრამ ამ ჯამის გა-
მოყენება რეგიონის ეკონომიკური აქტივობის მაკროეკონომიკურ ინდიკა-
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ტორად აბსურდული იქნება. ეს ციფრი (130 000 დოლ.) გამოშვების 30%-
იან მატებას გვიჩვენებს (130 000/100 000=1.30, ან +30%) მაშინ, როდესაც
მაკროეკონომიკურ დონეზე ფაქტობრივად არავითარი ცვლილება არ მო-
მხდარა.

მეორე წლის განმავლობაში რეგიონში მაკარონის იმავე რაოდენო-
ბის წარმოება მოხდა იგივე ფასად. ცვლილებები განიცადა მხოლოდ ფი-
რმების ორგანიზაციულ-სამართლებრივმა და კომერციულმა მოწყობამ.
სწორედ ამ განსხვავებამ წარმოშვა იდეა იმის თაობაზე, რომ თითოეული
ფირმის წვლილი არა მთლიანი გამოშვების, არამედ დამატებული ღირე-
ბულების მიხედვით უნდა შეფასებულიყო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
დამატებული ღირებულება დანამატია ფირმის დანახარჯების ნაკადებ-
ზე, ანუ საწარმოო მოხმარებაზე. კვლავ მივუბრუნდეთ მაკარონის მაგა-
ლითს. პირველ წელთან შედარებით, როდესაც მხოლოდ ერთი, A ფირმა
აწარმოებდა მაკარონს, მეორე წელს A2 ფირმის მიერ წარმოებული დამა-
ტებული ღირებულება 100 000$-ის ტოლი არ არის. A2 ფირმა 30 000$-ის
ღირებულების ფქვილს ყიდულობს A1-ისგან, რომელიც პირველ წელს
თვითონ აწარმოებდა ფქვილსაც და ამას გამოშვებაში არ ითვალის-
წინებდა. ამიტომ, ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა A2 ფირმის დამატებულ
ღირებულებას სხვაობით ანგარიშობს: 100 000$ – 30 000$. ანუ A2 ფირმის
გამოშვების ღირებულებას აკლდება იმ საქონლისა და მომსახურების
ღირებულება, რაც მის წარმოებაზე დახარჯა მოცემული პერიოდის განმა-
ვლობაში.

საქონელი და მომსახურება, რომელიც მოცემული პერიოდის გან-
მავლობაში დაიხარჯა წარმოების პროცესში, არის შუალედური მოხმარე-
ბა. გამოშვებიდან შუალედური მოხმარების გამორიცხვით ჩვენ თავიდან
ვიცილებთ განმეორებით (დუბლირებულ) აღრიცხვას, რასაც ადგილი ექ-
ნებოდა, თუ A1 და A2 ფირმებს გამოშვებებს შევკრებდით. მეორე წელს
ფქვილის გამოშვება ფაქტობრივად ორჯერ იქნა გათვალისწინებული:
პირველად, A1 ფირმის გამოშვების ღირებულებაში ( 30 000 დოლარი) და
მეორედ, A2 ფირმის გამოშვების ღირებულებაში (რომლის გამოშვების
ღირებულებაშიც, 100 000 დოლარი, ფაქტობრივად შედის ნაყიდი და წარ-
მოების პროცესში გამოყენებული ფქვილის ღირებულება).
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თუ იგივე მსჯელობას ყველა ფირმისთვის გამოვიყენებთ და
თითოეულისათვის დამატებულ ღირებულებას გავიანგარიშებთ, მაშინ
შესაძლებელი იქნება მათი შეჯამება ორმაგი აღრიცხვის გარეშე. შედეგად
მივიღებთ ინდიკატორს, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული ფირმის
ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე. თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ ქვემოთ
ცხრილი, რომელშიც მონაწილეობს ფერმაც, რომელიც ხორბალს აწარ-
მოებს შემდგომში ამ ხორბლიდან ფქვილის საწარმოებლად. სიმარტივის-
თვის დავუშვათ, რომ ფერმერს არ აქვს შუალედური მოხმარება; ის საკუ-
თარ სამუშაო ძალას და მანქანა-მოწყობილობებს იყენებს სათესლე მასა-
ლისა და სასუქის ყიდვის გარეშე. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, თითოე-
ული მწარმოებელი ერთეულის გამოშვება იცვლება, თუმცა თითოეული
ერთეულისთვის დამატებული ღირებულების ჯამი 100 000 დოლარის
ტოლი რჩება ორგანიზაციული მოწყობისგან დამოუკიდებლად.

ამიტომ არის მშპ თითოეული ფირმის, სამთავრობო ინსტიტუცი-
ებისა და შინამეურნეობების მიერ წარმოებული დამატებული ღირებუ-
ლებების ჯამი მოცემულ ქვეყანაში:

მშპ = დამატებული ღირებულებები.
უფრო ზუსტად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ „ მშპ = დამატებული ღი-

რებულებები, პლუს გადასახადები და მინუს სუბსიდიები პროდუქ-
ტებზე“. რადგან თითოეული დამატებული ღირებულება გამოშვებისა და
შუალედური მოხმარების სხვაობის ტოლია, მშპ საბოლოოდ შეიძლება
ასე ჩავწეროთ:

მშპ = ∑ გამოშვებები - ∑ შუალედური მოხმარებები.
მშპ-ის კომპოზიტური ფორმულა (რომელიც ცნობილია, როგორც

“აგრეგატული”), ქმნის გამოშვების მაკროეკონომიკურ ინდიკატორს, რო-
მელიც ორგანიზაციული სტრუქტურისაგან დამოუკიდებელია და არ შე-
იცავს განმეორებით აღრიცხვას. ეს ფორმულა შეიძლება მაგალითად მო-
ვიყვანოთ იმ სამი არსებითი წესის თვალსაჩინოებისათვის, რასაც იყენე-
ბენ ხოლმე ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის აგებისას, როდესაც მიკროე-
კონომიკიდან მაკროეკონომიკურ გაანგარიშებებს აწარმოებენ:

- განმეორებითი აღრიცხვის გამორიცხვა;
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-ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი აგრეგატების შემუშავება (ე.ი.
რომელთა ღირებულება არ არის დამოკიდებული არაეკონომიკურ ფაქ-
ტორებზე);

- ისეთი ინდიკატორების შექმნა, რომელთა გაზომვა პრაქტიკულად
შესაძლებელია.

მშპ და სხვა აგრეგატები და მაინც, რატომ „მთლიანი შიდა პრო-
დუქტი“ ან მშპ? კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის „პროდუ-
ქტი“, რის გაზომვასაც ვცდილობთ, ანუ წარმოების საბოლოო შედეგი.
„შიდა“ ნიშნავს, რომ პროდუქტი წარმოებულია ქვეყნის ან ქვეყნების
ჯგუფის ეკონომიკურ ტერიტორიაზე (ფაქტობრივად, სავსებით შესაძ-
ლებელია მშპ-ის გაზომვა ქვეყნების ჯგუფის მიხედვით, მაგალითად ევ-
როზონისთვის). სიტყვა „მთლიანი“ ნიშნავს, რომ მშპ-ის გაანგარიშებისას
მისი ღირებულებიდან არ გამოირიცხება ძირითადი კაპიტალის მოხმა-
რება.

ტერმინი „შიდა“ არ ნიშნავს „ეროვნულს“. ეს უკანასკნელი გამო-
იყენება მთლიანი ეროვნული შემოსავლის, ან მეშ-ის შემთხვევაში, რასაც
ეას-ის ადრინდელ ვერსიებში მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, ან მეპ
წოდებოდა (ჩვეულებისამებრ, „მეპ“ ახლაც ფართოდ გამოიყენება). მშპ
ზომავს წარმოების ერთობლივ მოცულობას ტერიტორიაზე, მაშინ რო-
დესაც მეშ ზომავს ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა ეკონომიკური აგენ-
ტის მთლიან შემოსავალს (კაპიტალის მატებიდან ან დანაკარგიდან მი-
ღებული შემოსავლის გარდა). იმისათვის, რომ მშპ-დან მივიღოთ მეშ,
საჭიროა მშპ-ს დავუმატოთ რეზიდენტების მიერ მიღებული შემოსავლე-
ბი საზღვარგარეთიდან და გამოვაკლოთ მოცემულ ქვეყანაში არარეზი-
დენტების მიერ წარმოების შედეგად მიღებული შემოსავლები, რომლე-
ბიც საზღვარგარეთ გადაიგზავნება.

მაგალითად, თუ ადამიანი ცხოვრობს გერმანიაში და მუშაობს მე-
ზობელ შვეიცარიაში ან ლუქსემბურგში, მაშინ მისი ხელფასი უნდა და-
ვუმატოთ გერმანიის მშპ-ს, რათა გერმანიის მეშ მივიღოთ. საპირის-
პიროდ, სეზონურად ან მუდმივად მომუშავეების ხელფასი, რომლებიც
საფრანგეთში ან პოლონეთში ცხოვრობენ და საზღვარგარეთ, გერმანიაში
მუშაობენ, უნდა გამოვრიცხოთ გერმანიის მშპ-დან, რათა გერმანიის მეშ
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მივიღოთ. დიდ ქვეყნებში, როგორიც მაგალითად, გერმანიაა, განსხვავება
მშპ-სა და მეშ-ს შორის დიდი არ არის. მაგრამ დიდია განსხვავება პატარა
ქვეყნებისთვის, როგორიცაა მაგ. ლუქსემბურგი, რომელიც თავისი მშპ-ის
დიდ ნაწილს ხელფასისა და სხვა პირველადი შემოსავლების სახით
უხდის „დანარჩენ მსოფლიოს“ (ეს ტერმინი ეროვნულ ანგარიშიანობაში
იმის აღმნიშვნელია, რომ იგულისხმება „ყველა ქვეყანა ლუქსემბურგის
გარდა“, ამ შემთხვევაში).

პირველად შემოსავლებში შედის აგრეთვე ლუქსემბურგში ინვეს-
ტირებული თანხებიდან მიღებული სარგებელი. ლუქსემბურგი ასევე
მნიშვნელოვან პირველად შემოსავალს იღებს გარედან საპროცენტო სარ-
გებლის ჩათვლით. საბოლოო ჯამში, ლუქსემბურგის მშპ-სა და მეშ-ს შო-
რის განსხვავება დაახლოებით -31.9%-ია. ლუქსემბურგის მსგავსად, ირ-
ლანდიაც მაღალ დივიდენდებს უხდის დანარჩენ მსოფლიოს. ირლან-
დიაში მრავლადაა ამერიკული ტრანსნაციონალური ფირმების მშობელი
კომპანიები, რომლებიც ნაწილობრივ გადასახადების გამო საქმიანობენ
ირლანდიაში. შედეგად, ირლანდიის მეშ 18.3%-ით დაბალია მის მშპ-ზე.
ლუქსემბურგსა და ირლანდიაში მეშ ნაკლებია მშპ-ზე, ხოლო შვეიცარი-
ასა და გერმანიაში საპირისპირო სიტუაციაა.

ერთმანეთისგან ასევე უნდა განვასხვაოთ მშპ და წმინდა შიდა
პროდუქტი (წშპ). საქონლისა და მომსახურების წამოებისთვის („გამოშ-
ვება“) სულ მცირე, სამი ფაქტორია საჭირო: შრომა („სამუშაო ძალა“), სა-
ქონელი და მომსახურება (შუალედური მოხმარება) და კაპიტალი (მოწ-
ყობილობები). ეს ფაქტორები ქმნის წარმოების პროცესის „დანახარჯებს“.
იმისათვის, რომ ჭეშმარიტად ახლადშექმნილი ღირებულება მივიღოთ
რაიმე პერიოდისთვის, უნდა გამოვრიცხოთ გამოყენებული კაპიტალის
ღირებულება (მაგალითად, მანქანა-მოწყობილობების „ცვეთა“), რაც ცნო-
ბილია, როგორც ძირითადი კაპიტალის მოხმარება. როდესაც ძირითადი
კაპიტალის მოხმარება გამოირიცხება, შედეგად მიიღება წმინდა დამა-
ტებული ღირებულება და წშპ წარმოადგენს წმინდა დამატებული ღირე-
ბულებების ჯამს:

წშპ = ∑ წმინდა დამატებული ღირებულებები.
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მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად წშპ უფრო კარგი საზომია,
რადგან მისგან გამოირიცხება წარმოების პროცესში გამოყენებული მან-
ქანა-მოწყობილობებისა და სხვა კაპიტალური აქტივების ღირებულება,
ის მშპსთან შედარებით უფრო იშვიათად გამოიყენება. ამავე მიზეზის
გამო, თეორიულად წმინდა ეროვნული შემოსავალი (წეშ) მთლიანი
ეროვნული შემოსავალთან შედარებით წარმოებული შემოსავლების
უფრო კარგი საზომია, რადგან ის გამორიცხავს კაპიტალური აქტივების
მოხმარებას. თუმცა, ორი მიზეზის გამო ეთგოს ეკონომისტები უპირატე-
სობას უფრო მშპ-სა და მეშ-ს ანიჭებენ, ვიდრე წშპ-ს და წეშს. პირველი,
ძირითადი კაპიტალის მოხმარების გაანგარიშების მეთოდები რთულია
და განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, რაც საეჭვოს ხდის მათ შესადა-
რისობას და მეორე, ქვეყნების რანჟირების ან მატების ტემპების ანალი-
ზის დროს განსხვავება მშპსა და წშპ-ს შორის მცირეა და არ ცვლის მი-
ღებულ დასკვნებს.
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ფასებისთვის იყენებენ ისეთ სპეციფიკურ მაჩვენებლებს როგორიცაა სტა-
ტისტიკური ცდომილება წარმოებულ და გამოყენებულ მშპ-ს შორის. სა-
ერთაშორისო პრაქტიკაში დასაშვებად ითვლება სტატისტიკური ცდომი-
ლება, რომელიც შეადგენს მშპ-ს დაახლოებით 5%-ს.
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Валовый внутренний продукт как
макроэкономический агрегат, принципы его

определения и современные концепции

Резюме
В труде даны начальные определяющие основных макроэкономи-

ческих переменных, а также основные индикаторы: частное потребление,
общий выпуск, среднее потребление, конечное использование и потреб-
ление. Для оценки общих показателей валового внутреннего продукта
используют такие специфические показатели как статистическая погре-
шность между произведенным и использованным валовым внутренним
продуктом. В международной практике считается допустимым стати-



36

стическая погрешность, которая составляет около 5% валового внутрен-
него продукта.

Dali Chakhvashvili
Akaki Tsereteli State University, invited specialist

Gross domestic product as a macroeconomic
aggregate, the principles of its definition and modern concepts

Summary

The work gives initial determinants of the main macroeconomic vari-
ables, as well as the main indicators: private consumption, total output, average
consumption, final use and consumption. To assess the general indicators of
gross domestic product use such specific indicators as the statistical error
between the produced and used gross domestic product. In international
practice, a statistical error is considered acceptable, which is about 5% of the
gross domestic product.

მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ტურიზმის ბაზრის განვითარების
მარკეტინგული სტრატეგიები

იმისთვის, რომ ტურზმის ინდუსტრია იყოს მდგრადი მომავალში,
მნიშვნელოვანია ეფექტური პოლიტიკის დაგეგმვა და განვითარება
დღეს. პოლიტიკოსებმა, ოფიციალურმა პირებმა და დაინტერესებულმა
მხარეებმა, რომლებიც ახორციელებენ დაგეგმვას უნდა განსაზღვრონ
განვითარებადი ტენდენციები ტურიზმში და მიიღონ ახალი ზომები,
რომელიც გამოიწვევს თანმიმდევრულ ზრდას და ხარისხიანი პროდუქ-
ტის შექმნას, რაც მოუტანს სარგებელს, როგორც ტურიზმის სფეროს, ისე
ქვეყანას და ადგლობრივ მოსახლეობას.



37

ტურისტულ ბაზარზე წარმატებული საქმიანობისათვის ტურის-
ტულმა საწარმომ, მარკეტინგული კომპლექსიდან გამომდინარე, დეტა-
ლურად უნდა შეადგინოს და კარგად გაიაზროს პროდუქტის, ფასების,
გასაღების და კომუნიკაციის სტრატეგიები. მარკეტინგის საერთო
სტრატეგიის ჩარჩოებში უმთავრესია პროდუქტის სტრატეგია, რომელიც
ბაზარზე ზემოქმედების ძირითადი საშუალება, საწარმოს მთავარი საზ-
რუნავი და მოგების მიღების უმნიშვნელოვანესი წყაროა. ამასთან, იგი
მარკეტინგული კომპლექსის ცენტრალური ელემენტია და სწორედ მის
თავისებურებებს ემყარება მარკეტინგის დანარჩენი ელემენტები: ფასი,
გასაღება და კომუნიკაციები.

პროდუქტის სტრატეგია ტურიზმში გულისხმობს ტურისტების
მოთხოვნილებათა მაქსიმალური გათვალისწინებით ტურისტული პრო-
დუქტის შექმნას, ახალი ტურისტული მომსახურების დანერგვას. ახალი
ან გაუმჯობესებული ტურპროდუქტი საწარმოს მიანიჭებს უპირატესო-
ბას კონკურენტების წინაშე და მისცემს მას საფასო კონკურენციის ინტენ-
სივობის შემცირების საშუალებას. შემთხვევითი ან მიმდინარე ფაქტო-
რების ზემოქმედების გამო, პროდუქტის სტრატეგიის უქონლობას მივ-
ჰყავართ მიწოდების სტრუქტურის არამდგრადობისაკენ, ხოლო კარგად
მოფიქრებული პროდუქტის სტრატეგია არა მხოლოდ უზრუნველყოფს
ტურისტული მიწოდების განახლების პროცესის ოპტიმიზაციას, არამედ
ფირმის ხელმძღვანელობისათვის საქმიანობის მიმართულების ერთგვა-
რი მაჩვენებელია.

საქართველოში შიდა ტურიზმში ძირითადად სამი ტურისტული
პროდუქტი დომინირებს:

• გაცნობითი ტურიზმით საქართველოს ღირშესანიშნაობების და-
თვალიერება;

• ზაფხულში მთის კლიმატურ კურორტებზე დასვენება;
• სამკურნალო ტურიზმი კლიმატურ და ბალნეოლოგიურ კურორ-

ტებზე.
აღნიშნული ტურისტული პროდუქტით საერთაშორისო ბაზარზე

გასვლა დიდ წინააღმდეგობასთან არის დაკავშირებული. ეს განპი-
რობებულია იმით, რომ მსოფლიო ტურისტული ბაზარი გაჯერებულია
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ანალოგიური ტურისტული პროდუქტით და საკმაოდ დიდი ძალისხმევა
არის საჭირო საქართველოს რეგიონის ბუნებრივი, კულტურული და
ადამიანური რესურსების საფუძველზე ახალი, ინოვაციური ტურპრო-
დუქტების შესაქმნელად, რომელიც ორიენტირებული იქნება ბაზრის
სეგმენტების გაფართოვებაზე. ამ ეტაპზე უცხოელი ტურისტების მოსა-
ზიდად საჭიროა ტურიზმის ახალი სახეების გამოყენება, რომლებიც
საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მაღალი მოთხოვნით სარგებლო-
ბენ. ხოლო შიდა ტურისტებისათვის ტრადიციულმა ტურპროდუქტებმა
უფრო მრავალფეროვანი ხასიათი უნდა შეიძინოს საექსკურსიო,
კულტურული და სპორტული მომსახურების ორგანიზებისა და შეთა-
ვაზების ხარჯზე. საქართველოს ტურისტული პოტენციალიდან გამომ-
დინარე, რეგიონებში თავისუფლად შეიძლება განვითარდეს შემეცნები-
თი, სათავგადასავლო, ეკოლოგიური, ბალნელოგიური, წყლის, სპორ-
ტული, აგრარული და სხვა ტურისტული მომსახურება.

აგროტურისტული მომსახურება საინტერესო იქნება უცხოელი
ტურისტებისათვის, რადგან როგორც საოჯახო ტურიზმის ერთ-ერთი
ფორმა, ერთი მხრივ დაკავშირებულია სოფლის ყოფასთან, ეკოლოგიუ-
რად სუფთა ბუნებრივ რესურსებთან, ხოლო მეორეს მხრივ მას შეიძლება
ჰქონდეს შემეცნებითი ტურიზმის სახე, რომლის ფუნქციაა ტურისტებს
გააცნოს რეგიონებში არსებული აგროკულტურები, მიაწოდოს ინფორ-
მაცია მათი წარმოშობის, გავრცელების, ნიადაგ-კლიმატური პირობების,
მსხმოიარობის შესახებ. ბევრად უფრო მომგებიანია აგროტურისტული
მომსახურების შერწყმა საოჯახ-სასოფლო ტურიზმთან. აგროტურის-
ტულ კომპლექსს ევალება სტუმრების მიღება და მომსახურება, რისთვი-
საც აუცილებელია გლეხთა არსებული საცხოვრებელი კარ-მიდამოს მო-
დერნიზაცია, საკუთარი და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა,
კულტურული და გასართობი პროგრამების დამუშავება. ყოველივე ეს,
თავის მხრივ, შეამცირებს ქალაქებიკენ მიგრაციულ ლტოლვას, ვინაიდან
ადგილობრივ გლეხ-ფერმერს შეოსავლის ახალი წყარო გაუჩნდება. უც-
ხოელი ტურისტებისათვის საინტერესო იქნება ადგილობრივი ოსტა-
ტების მიერ დამზადებული სუვენირები. აგროტურისტები ოჯახებში
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გაეცნობიან ქართულ სამზარეულოს, გაიგებენ ქართული ოჯახის ყოფით
ჩვევებს და ტრადიციებს, დაესწრებიან ეროვნულ დღესასწაულებს.

აუცილებელია საქართველოს რეგიონებში უცხოეთიდან ჩამოსულ
ტურისტს მიეცეს რეგიონების ღირშესანიშნაობების ნახვის შესაძლებლო-
ბა, მოუსმინონ ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსაბლების კონცერტებს,
ფოლკლორს.

შიგა ტურიზმის განვითარებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქ-
ტურის განვითარება, ასე სწორი საფასო პოლიტიკა, რომელიც გათვლი-
ლი იქნება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლის მიხედვით.

ტურისტული საწარმოს წარმატებული მუშაობა არ არის დამოკი-
დებული მხოლოდ ხარისხიანი ტურისტული პროდუქტის წარმოებაზე.
აუცილებელია მისი საბოლოო მომხმარებლამდე–ტურისტამდე დაყვანა.
ტურისტული მომსახურების ეფექტური რეალიზაციის უზრუნველსაყო-
ფად, ტურისტულმა საწარმომ უნდა განახორციელოს ღონისძიებათა კო-
მპლექსი, რომელიც უნდა იყოს მარკეტინგის გასაღების სტრატეგიის ძი-
რითადი რგოლი.

ტურისტული საწარმოს გასაღების სტრატეგიის შემუშავების პრო-
ცესი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს:

• გასაღების ქსელის ფორმირებაზე მოქმედი შიდა და გარე ფაქ-
ტორების განსაზღვრა, რაც უნდა ითვალისწინებდეს მომხმარებლების,
მათი ადგილსამყოფელის დეტალურ შესწავლას, კონკურენტების გასაღე-
ბის საქმიანობის შეფასებას, გასაღების მოცულობის გაფარტოების შესაძ-
ლებლობის და შეზღუდვების განსაზღვრას და ა.შ.

• გასაღების სტრატეგიის ისეთი მიზნების განსაზღვრა, რომელიც
გამომდინარეობს საწარმოს მარკეტინგული საქმიანობის საერთო მიზნი-
დან და გულისხმობს მომხმარებლამდე ტურისტული პროდუქტის
დაყვანას მაქსიმალურად მოხერხებული ფორმით, მისაღებ ადგილზე და
მოკლე დროს.

ტურისტული საწარმოს ამოცანაა მომხმარებლისა და საზოგადო-
ების თვალში წარმოებული ტურპროდუქტის და ფირმის სახის ფორ-
მირება და შენარჩუნება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს
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რეგიონების ტურისტულ საწარმოებში კომუნიკაციური კომპლექსის და-
გეგმვა და განხორციელება უნდა ითვალისწინებდეს:

• კომუნიკაციური სტრატეგიის შემუშავებას;
• კომუნიკაციის კომპლექსის თითოეული ელემენტის შესახებ კონ-

კრეტული ღონისძიებების მომზადებას და გატარებას.
მარკეტინგის კომპლექსის თითოეული ელემენტის სტრატეგის

ქმედითუნარიანობას და ეფექტიანობას უზრუნველყოფს სწორად ჩა-
ტარებული მარკეტინგული კვლევების შედეგები, ხოლო თვით მარკე-
ტინგული კვლევის წარმატება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მარკე-
ტინგული სამსახურის ორგანიზებაზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით,
მსხვილი ტურისტული საწარმოები, რომლებიც ხასიათდებიან ტურის-
ტული მომსახურების ფართო ასორტიმენტითა და მრავალრიცხოვანი
კავშირებით, უნდა ფლობდნენ ღრმა სტრუქტურულ და იერარქიულ
მარკეტინგულ სამსახურს.

თანამედროვე ტურიზმის წარმოდგენა შეუძლებელია რეკლამის
გარეშე, რომელიც მარკეტინგული კომპლექსის ორგანული ნაწილია და
ხელს უწყობს მარკეტინგული სტრატეგიის მიზნის მიღწევას.

საქართველოში არსებულ ტურისტულ საწარმოთა უმრავლესობას
არ გააჩნიათ სარეკლამო ბიუჯეტი, რაც სარეკლამო კამპანიის აქტიუ-
რობას ბევრად ამცირებს. საჭიროა მეტი დატვირთვა მიეცეს ბეჭდვით
რეკლამას და რეკლამას პრესაში. სასტუმროების, კვების, გართობის
ობიექტების შესახებ ბროშურების, ბუკლეტების გაცნობის საშუალება
დამსვენებელს ჯერ კიდევ მგზავრობის დროს მატარებელში, თვით-
მფრინავში, ავტობუსში უნდა მიეცეს.

ვინაიდან რეკლამის ეფექტიანობა დამოკიდებულია სარეკლამო
კამპანის ოპტიმალურ ორგანიზებაზე, ამიტომ საქართველოს ტურისტუ-
ლმა სააგენტოებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ აღნიშნულ საკითხს.
ასევე მნიშვნელოვანია რეკლამაში გადმოცემული ინფორმაცია და
რეალობა იდენტური იყოს, რათა რეკლამა მომავალში ანტირეკლამად არ
წარმოჩინდეს.

საზოგადოებასა და ტურისტულ საწარმოებს შორის ურთიერთგა-
გებისა და ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობების დამკვიდრებას
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ხელი უნდა შეუწყოს “ფაბლიქ რილეიშენმა”. პროპაგანდაში მნიშვნე-
ლოვანი ადგილი უნდა დაიკავოს ინტერვიუმ ტურისტული საწარმოების
ხელმძღვანელებთან და სპეციალისტებთან.

საქართველოს რეგიონებში ტურიზმის პოპულარიზაციისა და ტუ-
რისტული საწარმოს მომსახურების შესახებ იმიჯის შესაქმნელად დიდი
მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ისეთი ტურისტული ღონისძიებების ჩა-
ტარებას, როგორიცაა: ტურიზმის დღე, ღია კარის დღე, ასევე, რაიმე კამ-
პანიის (მაგალითად ტურიზმი და ეკოლოგია) წამოწყებას და ა.შ.

საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ტურისტული საწარმოების
მცირე მასშტაბებიდან გამომდინარე, ინფორმაციულ-ანალიზური საქმი-
ანობისათვის საჭირო მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების დეფი-
ციტის პირობებში, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეიქმნას მარკეტინგული
კომპანიები, რომლებიც კლიენტების შეკვეთების შესრულებაზე იქნებიან
ორიენტირებულნი და კლიენტებს მისცემენ საშუალებას მონაწილეობა
მიიღონ შეგროვილი მასალის დამუშავებაში.

აუცილებელია განვითარება ორიენტირებული იყოს ნოვაციებზე,
რამაც რეალურად უნდა შექმნას პირობები ბაზარზე ტურიზმის ხან-
გრძლივი, სტაბილური და მდგრადი დამკვიდრებისათვის. ტურიზმში
ოპტიმალური ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების მისაღებად საწარ-
მოში პერსპექტიული მენეჯერების მომზადების ოპტიმალური გარემოს
შექმნაა აუცილებელი. მნიშვნელოვანია ე.წ. მცირე პროფესიების ათვი-
სება პროფესიული არეალის გაუმჯობესების მიზნით. ასევე აუცილებე-
ლია ტერიტორიების ბრენდინგი, საქართველოს ტერიტორიის წინწა-
წევის სტრატეგია, როგორც რელიგიური, ასევე საერო. ტერიტორიის ბრე-
ნდინგის მიზანია საერთაშორისო ბაზრების დაპყრობა, ინვესტიციების,
ტურისტების და კვალიფიციური მიგრანტების მოზიდვა. საჭიროა ფა-
რთო საზოგადოებამდე ტერიტორიის უნიკალურობაზე წარმოდგენის
შექმნა, ტერიტორიების მარკეტინგი და მენეჯმენტი, მომსახურების
ბაზრების ზრდის ტენდენცია და სხვა, რამაც დიდი როლი უნდა ითა-
მაშოს ქვეყნების კონკურენტუნარიანობაში ტურიზმის სფეროში.
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ქვეყანამ სასურველ შედეგს რომ მიაღწიოს საჭიროა სტრატეგიის
განხორციელებისთვის გადაიდგას გარკვეული ნაბიჯები და დაიგეგმოს
შემდეგი ქმედებები:

• უნდა განისაზღვროს ბაზრების პრიორიტეტები, საქართველოს
ტურიზმის განვითარების და მარკეტინგის სტრატეგია ისეთი მიზნობ-
რივი ბაზრების მომსახურებაზე და დაინტერესებაზე უნდა იყოს ორიენ-
ტირებული, რომლებიც ჩადებული ინვესტიციებიდან ყველაზე მეტ
ამონაგებს (მოგებას) მოიტანენ.

• წარმატებულად რომ განვითარდეს ტურიზმის სფერო ქვეყანაში,
სახელმწიფო ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტის ორგანოები სრუ-
ლად უნდა იყოს ჩართული, მათ შორის განსაკუთრებით საიმიგრაციო,
ინფრასტრუქტურის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურები.

• ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის როლი- ტურიზმი უნ-
და განვითარდეს საბაზრო ტენდენციებზე დაყრდნობით, ინდუსტრიის
თაოსნობით და მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამ-
შრომლობით.

• ტრენინგების, განათლების ხელშეწყობით და საზოგადოებაში
ტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებით საქარ-
თველოს სტუმართმოყვარეობის კულტურა მომსახურების სფეროზე უნ-
და აისახოს.

• გათვალისწინებული უნდა იყოს „ეროვნული გეოგრაფიული სა-
ზოგადოების -(National Geographic Society) „გეო-ტურიზმის“ კონცეფცია.
შენარჩუნებაზე და დაცვაზე, გარემოს, კულტურული მემკვიდრეობის,
ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ხელშეწყობაზე.

საქართველოში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობ ფაქტორებს
წარმოადგენს:

• თვალწარმტაცი ბუნება, მრავალფეროვანი ლანშაფტი, კავკასიო-
ნის ქედი;

• შავი ზღვის სუბტროპიკული ზონა, მდინარეები და ჩანჩქერები;
• კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, კურორტები და მინერალური

წყლები;
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• ისტორიული ძეგლები, ქალაქები და დასახლებები;
• ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობა და განთქმული

ქართული სამზარეულო და სხვა.

გამოყენებული ლიტერატურა
1.სოხაძე ა, ცაგარეიშვილი ს. ტურიზმის ინდუსტრია, აწსუ გამომ-

ცემლობა, ქუთაისი, 2015.
2.ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში, მდგრადი ტურიზ-

მის განვითარებისათვის, 2019 წელი,
http://ct.cdu.unwto.org/sites/all/files.
3.შუბლაძე გ., დოლიკაშვილი ლ., ქიტაშვილი ა. ტურიზმის მარკე-

ტინგი, საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, თბილისი, 2007.
4.https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/pavliashvili.pdf
5.https://openscience.ge/bitstream/1/762/1/genebashvili%20natia.pdf
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მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ტურიზმის ბაზრის განვითარების
მარკეტინგული სტრატეგიები

რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის მდგრადი
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ეფექტური პოლიტიკის დაგეგმვა
და განვითარებადი ტენდენციების განსაზღვრა. მარკეტინგული კომ-
პლექსიდან გამომდინარე, დეტალურად უნდა იყოს შედგენილი პროდუ-
ქტის, ფასების, გასაღების და კომუნიკაციის სტრატეგიები. მარკეტინგის
საერთო სტრატეგიის ჩარჩოებში უმთავრესია პროდუქტის სტრატეგია,
რომელიც ბაზარზე ზემოქმედების ძირითადი საშუალება, საწარმოს
მთავარი საზრუნავი და მოგების მიღების უმნიშვნელოვანესი წყაროა.
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ამასთან, იგი მარკეტინგული კომპლექსის ცენტრალური ელემენტია და
სწორედ მის თავისებურებებს ემყარება მარკეტინგის დანარჩენი ელე-
მენტები: ფასი, გასაღება და კომუნიკაციები.

Марина Какауридзе
академик Академии наук туризма Грузии

Маркетинговые стратегии развития
туристического рынка

Резюме
В труде отмечено, что для поступательного развития индустрии

туризма важно планирование эффективной политики и определение
тенденций развития. Исходя из маркетингового комплекса, детально
должны быть составлны стратегии продуктов, цен, сбыта и
коммуникации. В рамках общей стратегии маркетинга главная стратегия
продукта, который является основным средством влияния на рынок,
основная забота предприятия и важнейший источник получения прибыли.
Вместе с тем он является центральным элементом маркетингового
комплекса и именно на его особенности опираются остальные элементы
маркетинга: цена, сбыт и коммуникации.

Marina Kakauridze
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Marketing strategies for the development
of the tourism market

Summary

The work noted that for the progressive development of the tourism in-
dustry it is important to plan effective policies and identify development
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trends. Based on the marketing complex, the strategies for products, prices,
sales and communication should be compiled in detail. Within the framework
of the general marketing strategy, the main product strategy, which is the main
means of influencing the market, is the main concern of the enterprise and the
most important source of profit. At the same time, it is a central element of the
marketing complex, and it is precisely on its features that the rest of the
marketing elements are based: price, sales, and communications

მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ტურიზმის მარკეტინგის როლი და მნიშვნელობა
თანამედროვე პირობებში

ტურისტული მომსახურება, მომსახურების სფეროს, საბაზრო
მომსახურების მწარმოებელ დარგს მიეკუთვნება. მასში იგულისხმება
მომსახურების სფეროს მიზანმიმართულ მოქმედებათა ერთობლიობა,
რომელიც მიმართულია ტურისტის ან ექსკურსანტის მოთხოვნილებათა
უზრუნველყოფასა და დაკმაყოფილებისაკენ. ეს მოქმედებები უნდა
პასუხობდეს ტურიზმის მიზნებს, ტურისტული მომსახურების, ტურის
და ტურისტული პროდუქტის ხასიათსა და მიმართულებას.

თანამედროვე მარკეტინგის ყველა არსებული დებულება მისაღე-
ბია მომსახურების სფეროსათვის, მაგრამ ტურიზმს გააჩნია სპეციფიკა,
რომელიც მას მომსახურების სხვა ფორმისაგან განასხვავებს: მოსახლე-
ობის შვებულებათა ციკლურობა და ბუნებრივი პირობები იწვევს
ტურისტული მომსახურების სეზონურობას.

ტურიზმის მარკეტინგის სპეციფიკური ხასიათი განისაზღვრება
ტურისტული პროდუქტის განსაკუთრებული და განმასხვავებელი
თავისებურებებით. ტურისტული პროდუქტი – ნებისმიერი მომსახურე-
ბაა, რომელიც აკმაყოფილებს ტურისტთა ამა თუ იმ მოთხოვნებს და
ექვემდებარება ანაზღაურებას მათი მხრიდან. ფართო გაგებით ტუ-
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რისტული პროდუქტი საქონლისა და მომსახურების კომპლექსია, რო-
მელიც ქმნის ტურისტულ ტურს ან აქვს მასთან უშუალო ურთიერთობა.

ტურისტული პროდუქტის ხარისხისა და ასორტიმენტისადმი
მოთხოვნის ზრდისა და კონკურენციის გაძლიერების პირობებში, სულ
უფრო მეტად იზრდება მარკეტინგის მნიშვნელობა ტურისტული
საწარმოებისათვის. ამასთან, მარკეტინგის ცალკეული ასპექტების დამუ-
შავების სიღრმე, ტურფირმების საქმიანობის მასშტაბების, სტრატეგიისა
და პერსონალის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, განსხვავებულია.

• ტურისტულ საწარმოში მარკეტინგულ მიდგომიდან გამომდი-
ნარე, შეგვიძლია გამოვყოთ მისი კონცეფციის გამოყენების სამი დონე:

• მარკეტინგის ცალკეული ელემენტების (რეკლამა, გაყიდვის სტი-
მულირება, გამოფენებში მონაწილეობა) გამოყენება;

• მარკეტინგის ცალკეული ურთიერთმოქმედი მეთოდებისა და
საშუალებების გამოყენება (ბაზრის სეგმენტაცია);

• სამეურნეო გადაწყვეტილებების მიღებისას ბაზარზე ორიენტა-
ცია.

ტურპროდუქტები დამოკიდებულია ისეთ ცვლადებზე, როგო-
რიცაა დრო და სივრცე. მისთვის დამახასიათებელია მოთხოვნის
მერყეობა. ტურისტული მომსახურება ხასიათდება დიდი სეზონუ-
რობით, რაც გამოწვეულია, ჯერ ერთი, ბუნებრივი კლიმატური პირო-
ბებით და მეორე – მოსახლეობის მასობრივი შვებულებებით. ამიტომ
არის ის, რომ ტურიზმის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გამოყენების
კოეფიციენტი დაბალია, ხოლო მუშახელის გამოყენება კი არასრულია.
თანაც თუ ერთი სახის ტურიზმისათვის სეზონი არის ზაფხული,
მეორესათვის–ზამთარია. ეს ყველაფერი სატრანსპორტო საშუალებების,
სასტუმროების, რესტორნების, კაფე–ბარების, მომსახურე პერსონალისა-
თვის წლის ცალკეული პერიოდების მიხედვით არასრულ დატვირთვას
იწვევს. ამდენად აუცილებელია მარკეტინგული ღონისძიებების გატა-
რება, რათა შერბილდეს სეზონური რყევისადმი ტურიზმის მიდრეკი-
ლება და გაიზარდოს ამ სფეროს ეფექტიანობა.

ცნობილი გერმანელი მეცნიერი, ტურიზმის მარკეტინგის მრავალი
შრომების ავტორი ვალტერ ფრეიერი, ტურიზმის მარკეტინგს შემდეგნაი-
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რად განმარტავს: „ტურიზმის მარკეტინგი არის კომერციული მარკეტინ-
გის გამოკვეთილი პუნქტი დარგში, რომელსაც მომსახურების მარკეტინ-
გი ჰქვია: ტრანსპორტის, ღამისთევის, მოგზაურობის მომსახურება, ასევე
ტურისტული მოგზაურობის ყველა ხარჯების წინასწარი ორგანიზაცია.

სხვა გერმანელი სპეციალისტები ვ.რიგერი, პ.როტი, ა.შრანდი ტუ-
რიზმის მარკეტინგს განსაზღვრავენ, როგორც ბაზარზე ორიენტირებულ
სისტემას, რომელიც ტურისტების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზ-
ნით, კონკურენტებთან შედარებით საწარმოს მიზნების უფრო ეფექტი-
ანად დაკმაყოფილებისკენაა მიმართული. ასევე ხაზგასმულია, რომ
მარკეტინგის გამოყენება შეიძლება როგორც ცალკეული ტურისტული
ფირმის დონეზე, ისე ტურისტული საწარმოების და ტურიზმის დარგში
კერძო დასახელმწიფო პოლიტიკის სისტემატური ცვლილება და კოორ-
დინაციაა, განხორციელებული რეგიონული, ეროვნული და საერთაშო-
რისო გეგმით. ასეთი ცვლილების მიზეზი მომხმარებელთა განსაზ-
ღვრული ჯგუფების მოთხოვნილებათა უფრო სრულ დაკმაყოფილებაში
მდგომარეობს.

ვ.ა.კვარტალნოვის განმარტებით – ტურიზმის მარკეტინგი ეს არის
ტურისტული კომპანიის საქმიანობის ორგანიზაციის სისტემა, შეიმუშა-
ოს ახალი უფრო ეფექტიანი ფორმები ტურისტულ–საექსკურსიო მომ-
სახურების და მათი წარმოებითა და გასაღებით მიიღოს მოგება,
ტურისტული პროდუქტისესები, რომლებიც ხარისხის ამაღლების სა-
ფუძველზე და შეისწავლოს პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს მსო-
ფლიო ტურისტულ ბაზარზე.

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია გამოყოფს ტურიზმში მარ-
კეტინგის სამ ფუნქციას: კლიენტებთან კონტაქტის დამყარება, განვითა-
რება და კონტროლი.

ტურიზმის ინდუსტრიის სისტემაში შემავალი სპეციალიზებული
საწარმოები, ორგანიზაციები და დაწესებულებები იძულებულნი არიან
ამა თუ იმ ზომით დასაქმდნენ მარკეტინგით. ამასთან, სამოგზაურო ბიუ-
როს, რესტორნის და სატრანსპორტო საწარმოს მარკეტინგის საბოლოო
მიზნები და შინაარსი განსხვავებულია. კერძოდ, ტურისტული ფირმა
კლიენტების მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ხარჯზე მიისწრაფვის
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გაზარდოს მისი მოგება; ეროვნულ, რეგიონულ და მუნიციპალურ
ადმინისტრაციას სურს რეგიონში მოიზიდოს რაც შეიძლება მეტი ტუ-
რისტი.ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ტურიზმის სფეროში შეიძ-
ლება გამოიყოს მარკეტინგის შემდეგი დონეები:

1.ტურისტული საწარმოების (ტურისტული ოპერატორი და სა-
აგენტო) მარკეტინგი;

2.ტურისტული მომსახურების მწარმოებლების მარკეტინგი;
3.საზოგადოებრივ ტურისტული ორგანიზაციების მარკეტინგი;
4.ტერიტორიებისა და რეგიონების მარკეტინგი.

ტურიზმის მარკეტინგის სისტემაში ადგილი აქვს სხვადასხვა ინ-
სტუტუციური ერთეულების ინტეგრაციას. წინა პლანზე დგება ღონი-
სძიებათა ვერტიკალური კოორდინაციის პრობლემა, რათა არ მოხდეს
დუბლირება და მიღწეული იქნას კლიენტების, მეწარმეების და მთლი-
ანობაში საზოგადოების ინტერესების ოპტიმალური გათვალისწინება და
დაცვა.

მარკეტინგის სხვადასხვა დონეებს შორის უნდა არსებობდეს მჭი-
დრო ურთიერთკავშირი: სახელმწიფო, ადგილობრივი ორგანოები და
ასოციაციები ბაზრის შესახებ ცნობებს საწარმოების მიერ მიღებულ
ინფორმაციიდან მოიპოვებენ, ხოლო საწარმოები მარკეტინგული სტრა-
ტეგიების ფორმირებისას ტურიზმის განვითარების სახელმწიფო კონ-
ცეფციით სარგებლობენ.

ტურიზმში მარკეტინგის ვერტიკალური კოორდინაციის გვერდით
სულ უფრო იზრდება ჰორიზონტალური კოორდინაციისა და მარკეტინ-
გული ღონისძიებების კოოპერაციის მნიშვნელობა. ერთი მხრივ, ტურ-
პროდუქტის, მაგალითად, ტურის წარმოება პროცესია, რომელშიც მონა-
წილეობას ღებულობს რამოდენიმე დამოუკიდებელი საწარმო, რომლებ-
საც გააჩნიათ იურიდიული და ეკონომიური დამოუკიდებლობა, იმი-
სათვის რომ ტურპროდუქტი ფლობდეს შედარებით ერთგვაროვნებას
(ხარისხი, ფასი), მისი წარმოების ყველა ეტაპზე აუცილებელია შეიქმნას
ყველა ფირმა–მონაწილის ურთიერთქმედების და კოორდინაციის ოპტი-
მალური და ეფექტიანი სისტემა. მეორე მხრივ, მარკეტინგი მოითხოვს
მნიშვნელოვან ხარჯებს. ყველა საწარმო ვერ შეძლებს ასეთი ხარჯები
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გასწიოს ბაზრის გაკვლევაზე, ახალი პროდუქტების შემუშავებაზე, რეკ-
ლამაზე, საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე, გასაღების ეფექტიანი
სისტემის შექმნაზე და ა.შ.

გამოყენებული ლიტერატურა
1.მამულაზე გ., მარკეტინგული პრობლემები ტურიზმის ბიზნესში

და მისი გადაჭრის გზები.
2.არღუთაშვილი ვ., ტურიზმის პოლიტიკა, სალექციო კურსი,

გამომცემლობა თსუ „ინოვაცია“, 2018.
3.შუბლაძე გ., დოლიკაშვილი ლ., ქიტაშვილი ა. ტურიზმის მარკე-

ტინგი, საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, თბილისი, 2007.
4.http://imereti.gov.ge/res/docs/MarketingPlanGE08.pdf
5.https://bsu.ge/sub-56/page/9989/index.html
6.https://forbes.ge/news/4826/turizmidan-miRebuli-Semosavali

მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ტურიზმის მარკეტინგის როლი და მნიშვნელობა
თანამედროვე პირობებში

რეზიუმე
ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ტურიზმის მარკეტინგის სპეციფი-

კური ხასიათი განისაზღვრება ტურისტული პროდუქტის განსაკუთრე-
ბული და განმასხვავებელი თავისებურებებით. მსოფლიო ტურისტული
ორგანიზაცია გამოყოფს ტურიზმში მარკეტინგის სამ ფუნქციას: კლიენ-
ტებთან კონტაქტის დამყარება, განვითარება და კონტროლი. ტურიზმის
მარკეტინგის სისტემაში ადგილი აქვს სხვადასხვა ინსტუტუციური ერ-
თეულების ინტეგრაციას. მარკეტინგი მოითხოვს მნიშვნელოვან ხარჯებს
ბაზრის გაკვლევაზე, ახალი პროდუქტების შემუშავებაზე, რეკლამაზე,
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საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე, გასაღების ეფექტიანი სისტემის
შექმნაზე და ა.შ.

Марина Какауридзе
академик Академии наук туризма Грузии

Роль и значение маркетинга туризма в
современных условиях

Резюме
В труде отмечено, что специфический характер маркетинга туризма

определяется особенными и отличительными особенностями турис-
тического продукта. Мировая туристическая организация выделяет в
туризме три функции маркетинга: установление контакта с клиентами,
развитие и контроль. В системе маркетинга туризма имеет место
интеграция институционных единиц. Маркетинг требует значительных
затрат на изучение рынка, разработку новых продуктов, рекламу,
взаимоотношение с общественностью, создание эффективной системы
сбыта и т.д.

Marina Kakauridze
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

The role and importance of tourism marketing
in modern conditions

Summary
The work noted that the specific nature of tourism marketing is

determined by the special and distinctive features of the tourism product. The
world tourism organization identifies three marketing functions in tourism:
establishing contact with customers, development and control. In the tourism
marketing system, there is an integration of institutional units. Marketing
requires significant costs for market research, new product development,
advertising, public relations, creating an effective marketing system, etc.
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ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გარემო ფაქტორების გავლენა ტურიზმის
ინდუსტრიის განვითარებაზე

(COVID-19-ის მაგალითზე)
გარე ფაქტორების განხილვისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღე-

ბული ის, რომ ეს გავლენა ყველგან არ არის ერთნაირი. მენეჯმენტმა
უნდა გამოავლინოს გარე ზემოქმედების ყველაზე არსებითი ფაქტორები
და შეიმუშაოს მათზე რეაგირების ეფექტიანი ხერხები.

ტურიზმზე დადებითად მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორებია:
• რეალური შემოსავლების ზრდა და მისი უფრო თანაბარზომიერი

განაწილება;
• ვალუტის სტაბილური მდგომარეობა;

• ხელსაყრელი კონიუქტურული სიტუაცია.
ტურიზმზე უარყოფითად მოქმედი ეკონომიკური ფაქრორებია:
• კრიზისული ეკონომიკური მოვლენები;
• წარმოების დაცემა (უმუშევრობის ზრდა, ხელფასის შემცირება,

დროებითი მუშაობა);
• ვალუტის არასტაბილურობა და არაკონიუქტურული სიტუაცია.
ეკონომიკაზე ტურიზმის ზემოქმედების განხილვასთან დაკავში-

რებით გამოყოფენ ტურიზმის ხუთ ეკონომიკურ ფუნქციას:
• საწარმოო ფუნქციები (შრომა,მიწა და კაპიტალი);
• მოსახლეობის დასაქმება;
• შემოსავლების შექმნა;
• შერბილების ფუნქცია;
• საგადამხდელო ბალანსის ნიველირების ფუნქცია.
ტურისტული საქმიანობა განსაზღვრულ გარემოში ხორციელდება,

რაც უზრუნველყოფს ტურიზმის ცივილიზებულ წარმატებულ განვითა-
რებას ან დაამუხრუჭებს მის განვითარებას. ამ თვალსაზრისით მნიშვნე-
ლოვანია მსოფლიო პანდემიის მოვლენა – COVID-19 სახით, რომელმაც
უდიდესი ზიანი მიაყენა არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ მსოფ-
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ლიოს. უნდა აღინიშნოს, რომ კორონავირუსის გავრცელების მსოფლიო
რუკაზე საქართველოც მოინიშნა. სულ ასეთი კი 45 ქვეყანაა. ინფექცია
ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით ჩამოსულ საქართველოს მოქალაქეს
დაუდგინდა.

ყველაზე რთული ვითარება ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტა-
ლიაში, იაპონიასა და ირანშია. ვირუსით გარდაცვლილთა რიცხვი მსოფ-
ლიოში ნახევარ მილიონამდე აღწევს, ინფიცირებულების რაოდენობამ
კი მილონ ნახევარს გადააჭარბა, თანდათან მატულობს გამოჯანმრთე-
ლებულთა რიცხვიც. ამ ეტაპზე ვაქცინაზე მუშაობენ სპეციალისტები
სხვადასხვა ქვეყანაში სადაც მიმდინარეობს სამკურნალო პრეპარატების
გამოცდა.

ამ ინტერაქტიულ რუკაზე ნაჩვენებია კორონავირუსის გავრცელება
ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა
და Worldometers.info-ს მიხედვით. ეს მონაცემები ემყარება მთავრობების
მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას.

მსოფლიო სტატისტიკა 2020 წლის 16 მაისი მონაცემებით კორონა
ვირუსის შესახებ ასეთია: ინფიცირება: 4557720 სიკვდილი: 307978; მორ-
ჩენილი: 1646431 და ეს მონაცემები იცვლება ყოველდღიურად. 2020
წლის თებერვალში საქართველოში ტურისტული ვიზიტების რაოდე-
ნობა +4 %-ით გაიზარდა, საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტები კი
0.7%-ით შემცირდა. თებერვალში საქართველოში ტურისტული ვიზი-
ტების რაოდენობამ 257,547 შეადგინა, რაც 9,842-ით მეტია 2019 წლის
თებერვლის მაჩვენებელზე (ზრდა +4%). 2020 წლის მეორე თვეში 466,409
საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, კლება წინა წლის
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით -0.7%-ია. საერთაშორისო ვიზი-
ტორთა ვიზიტების რაოდენობამ 386,859 შეადგინა, კლება -0.6%-ია.

ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 2019 წელს და 2020 წლის
დასაწყისში აქტიური მარკეტინგული კამპანიები განახორციელა შემდეგ
მაღალგადახდისუნარიან ტურისტულ ბაზრებზე: აშშ, სპარსეთის ყურის
ქვეყნები, ისრაელი, დასავლეთ ევროპა, სკანდინავიის სახელმწიფოები,
პოლონეთი და ა.შ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წინა
თვეებში ჩატარებული სწორი მარკეტინგული აქტივობების შედეგად



53

ტურისტული ნაკადების ზრდის პოზიტიური ტენდენცია მივიღეთ იმ
ქვეყნებიდან, სადაც აქტიურად მიმდინარეობდა მარკეტინგული კამ-
პანიები, რომელიც მოიცავდა როგორც სატელევიზიო, ონლაინ აქტი-
ვობებს, პრეს და გაცნობით ტურებს, ასევე პრეზენტაციებსა და B2B
შეხვედრებს. მიზნობრივ ტურისტულ ბაზრებზე გატარებული ეფექ-
ტური მარკეტინგული სტრატეგიის შედეგად თებერვლის თვის ტურის-
ტული ვიზიტების მაჩვენებელი +4 %-ით გაიზარდა. ყველაზე მეტი
საერთაშორისო ვიზიტი: აზერბაიჯანი (+12.8%), თურქეთი (+3.8%),
სომხეთი (-18.2%) რუსეთი (-25%). თებერვალში ჩინეთიდან 951 ვიზიტი
შედგა, კლება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით -59.5 %.
იანვარი-თებერვლის პერიოდში ჩინეთიდან საქართველოში 4002
ვიზიტი შედგა, კლება -2.2%-ს შეადგენს.

2020 წლის იანვარი-თებერვალში საქართველოში 1,099,610 საერ-
თაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ
პერიოდთან შედარებით +10.2%-ია. საერთაშორისო ვიზიტორთა ვიზი-
ტების რაოდენობამ 910,548 შეადგინა, ზრდა +10.2%-ია. ტურისტული
ვიზიტების რაოდენობამ 621,161 შეადგინა, რაც 67,517-ით მეტია 2019
წლის იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელზე (ზრდა +12.2%).

საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობამ მნიშვნე-
ლოვანი ცვლილებები განიცადა 2013–2020 წლებში. წინასწარი მონა-
ცემებით, 2020 წლის იანვრის თვის მდგომარეობით, შემოსავალი
საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში შეადგენს 193 მილიონ
დოლარს (ზრდა +17.6%), რაც 29 მილიონით მეტია წინა წლის ანალო-
გიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება ახალ კორონავირუსის შედეგად
გამოწვეულ ზეგავლენას, ვირუსმა გავლენა უკვე იქონია ეკონომიკასა და
ტურიზმის დარგზე მთელ მსოფლიოში. ახალი კორონა ვირუსის
შედეგად განსაკუთრებით გართულდა მდგომარეობა თებერვლის ბო-
ლოდან, რაც ნეგატიურად აისახება საერთაშორისო ტურისტულ და
საავიაციო ბაზრებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020 წლის დასაწყისი მონე-
ტარული პოლიტიკის ანგარიშის მიხედვით მიზნობრივი ინფლაცია
უნდა ყოფილიყო 3%, მაგრამ რეალურად შეადგინა 6,9%. პანდემიის გამო
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ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა და 2020 წლის
მარტში –2,7% შეადგინა. ინფლაციის მოსალოდნელი შემცირების ფონზე,
ეკონომიკის მხარდასაჭერად ეროვნული ბანკის საპროცენტო განაკვეთი
0,5%–ით შემცირდა და 8,5% შეადგინა.

საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის მონაცემებით,
კორონავირუსის სწრაფი გავრცელების გამო საერთაშორისო ავიაციის
დანაკლისმა ორ თვეში უკვე შეადგინა 4,9 %. წლიურმა დანაკლისმა კი
შესაძლოა 13 %-ს მიაღწიოს, რაც ჯამში საავიაციო სექტორისთვის 28
მილიარდამდე დოლარის შემოსავლის შემცირებას გულისხმობს.

საერთაშორისო ობიექტური ტენდენციებიდან გამომდინარე მოსა-
ლოდნელია, რომ მარტის თვე მაღალი გამოწვევებით სავსე იქნება,
როგორც საქართველოსთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის ტურიზმისა
და ავიაციის ინდუსტრიაში. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად ვირუსს
ახასიათებს სეზონურობა, ამიტომ ტურიზმის ეროვნული ადმინის-
ტრაცია შესაბამის დროს მაქსიმალური აქტივობებით და რესურსების
სრული მობილიზებით მარკეტინგულ კამპანიების ინტენსივობას
გაზრდის სხვადასხვა მიმართულებით. საქართველოში მოხმარების მესა-
მედი საკვებია. სურსათზე, ალკოჰოლსა და თამბაქოზე ტურისტები სა-
ქართველოში ჩვენს შინამეურნეობებზე 5–ჯერ ნაკლებს ხარჯავენ. კრი-
ზისის დროს კერძო ინვესტიციები მკვეთრად დაეცა. შესაბამისად,
ჯამურად ეკონომიკისათვის და ასევე სამშენებლო კომპანიებისა და ამ
სექტორში დასაქმებულთათვის მნიშვნელოვანია მთავრობის ინფრას-
ტრუქტურული პროექტების ზრდა.

კორონა ვირუსის მსოფლიოს 60 ქვეყანაში გავრცელებამ და ვი-
რუსის შედეგად ასობით ათასამდე ადამიანის გარდაცვალებამ ეკონო-
მიკის დარგების უმეტესობაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა. მათ
შორის ერთ-ერთია ტურიზმი, რომლის წილიც მსოფლიო ეკონომიკაში
ყოველწლიურად იზრდება და მასში მილიონობით ადამიანია დასაქ-
მებული. კორონა ვირუმა ბოლო პერიოდში აშშ გადაინაცვლა და ის
გარდაცვლილთა და დაინფიცირებულთა რაოდენობის მიხედვით პირ-
ველ ადგილზეა, ასევე დაინფიცირებულების და გარდაცვლილების
სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად რუსეთი მესამე ადგილზეა.
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The Guardians-ის ინფორმაციით, კორონა ვირუსმა განსაკუთრებით
ნეგატიური გავლენა ევროპის ტურიზმზე მოახდინა. ჩინეთის, სამხრეთ
კორეისა და ირანის შემდეგ კორონა ვირუსით გარდაცვალების ყველაზე
მეტი შემთხვევა იტალიაში დაფიქსირდა. ვირუსს ქვეყანაში 20 ათასზე
მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ამასთანავე, კორონა ვირუსის შემთხვევები
დაფიქსირდა ევროპის ათზე მეტ ქვეყანაში. ამის გამო ევროპის ქვეყნებმა
დროებით დახურეს ტურისტული ღირსშესანიშნაობები, შეზღუდეს
ავიარეისები და გაამკაცრეს ზომები.

იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაში ტურისტების დიდ ნაწილს
ჩინელები, კორეელები, იაპონელები და ირანელები შეადგენენ, კორონა
ვირუსის გავრცელებამ მათი რიცხვი საგრძნობლად შეამცირა. The
Guardians-ის მიხედვით, ამ ქვეყნებიდან ტურისტების რიცხვი ბოლო
თვეების განმავლობაში 41.7%-ით შემცირდა, რაც ადგილობრივ
ტურიზმზე უარყოფითად აისახება.

კორონავირუსის გარცელების გამო, ჩრდილოეთ იტალიის ქა-
ლაქების უმეტესობაში მნიშვნელოვანი მასშტაბური ღონისძიებები
დროებით გადაიდო ან გაუქმდა. ჩრდილოეთ იტალიაში ყველა დიდი
მუზეუმი, საგამოფენო სივრცე და კულტურული დაწესებულება
დროებით დაიხურა. ვენეციის კარნავალი, რომელიც ყოველწლიურად
იმართება და მილიონობით ტურისტს იზიდავს დროზე ადრე, 23 თე-
ბერვალს დაიხურა. ამასთანავე, გაუქმდა 40-მდე საფეხბურთო მატჩი და
შეიზღუდა მილანის მოდის კვირეულზე მიწვეულ დამსწრეთა
რაოდენობა.

მართალია ევროპის ქალაქების მიმართულებით ავიაკომპანიების
უმეტესობა ავიარეისებს ამ დრომდე ასრულებენ, თუმცა რამდენიმე
მიმართულება მაინც შეიზღუდა. ავიკომპანია WizzAir-მა იტალიის
მიმართულებით 11 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით ავიარეისების 60%
გააუქმა. ამასთანავე, შეიზღუდა ავიამიმოსვლა იტალიის ქალაქ ბარისა
და დიდი ბრიტანეთის აეროპორტებს შორის. ამასთანავე, ავიაკომ-
პანიებმა Ryanair-მა, EasyJet-მა და Aegean-მა მგზავრებს იტალიის მიმარ-
თულებით უკვე შეძენილი ბილეთების 20 მარტის შემდგომ გადაცვლა ან
თანხის უკან დაბრუნება შესთავაზეს.
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კორონა ვირუსის გავრცელებამ ასევე მნიშვნელოვნად დააზარალა
სასტუმროების ბიზნესი და ათასობით ადამიანმა სასტუმროებზე ჯავ-
შანი გააუქმა. მაგალითისათვის, მხოლოდ უკანასკნელი 2 კვირის განმავ-
ლობაში ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე, რომელიც ქვეყნის ყველაზე
პოპულარულ მიმართულებას წარმოადგენს, სასტუმროს 40 000-ზე მეტი
ჯავშანი გაუქმდა. ასეთივე მდგომარეობაა საქართველოშიც.

ჩინელი ტურისტების შემცირების გამო დიდ ზარალს განიცდიან
პოპულარული ევროპული კურორტებიც. ათასობით დამსვენებელი მთე-
ლი მსოფლიოდან თავს არიდებს იმ ადგილებს, სადაც, როგორც წესი,
განსაკუთრებით ბევრი ჩინელი ჩადის. შესაბამისად, დაზარალდნენ
ტუროპერატორებიც, რომლებიც დამსვენებლების რაოდენობის მნიშვნე-
ლოვან კლებას განიცდიან.

კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტი საქართველოზე და მის
ურთიერთობაზე ჩინეთთან ასეთია: საქართველოში კორონავირუსის შე-
საძლო გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში, 29 მარ-
ტის ჩათვლით შეწყდა პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკასთან. სპეციალისტები ავიამიმოსვლის შეზღუდვის გამო
ტურისტული ნაკადის შემცირებას და ამ დარგში ათობით ათასი
დოლარის ზარალს ელოდებიან. 2019 წლის განმავლობაში საქართვე-
ლოში ჩინეთიდან 48 071 ვიზიტორი შემოვიდა, რაც წინა წლის პერი-
ოდთან შედარებით 50.9%-ით მეტი იყო. საშუალოდ ჩინეთის მოქალაქე
ერთ ვიზიტზე საქართველოში 2.253 ლარს ხარჯავდა, რა მაჩვენებლითაც
ჩინეთის მოქალაქეები საქართველოში მეშვიდე ყველაზე მაღალმხარჯვე-
ლი ვიზიტორები არიან.

კორონავირუსთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობისა და გა-
რემოს დაცვის სამინისტრომ ჩინეთიდან ცოცხალი ცხოველების იმპორ-
ტი აკრძალა. აკრძალვა ძალაშია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანი-
ზაციის (WHO) და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (OIE) მიერ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კორონა-
ვირუსიდან თავისუფალ ზონად გამოცხადებამდე. გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განმარტებით,
ჩინეთიდან მხოლოდ ცოცხალი ცხოველების იმპორტი შეიზღუდა,
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სურსათი კი ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით რისკის ჯგუფს არ
წარმოადგენს.

2019 წელს საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტი 14.9%-ით
გაიზარდა და 227,6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტი 3,0%-
ით გაიზარდა და 858,7 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. ძირითად პრო-
დუქცია რასაც ჩინეთში ვყიდით არის: მადნები და კონცენტრატები
სპილენძი; ყურძნის ნატურალური ღვინოები; მოწყობილობები მედი-
ცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი; მადნები და კონცენტრატები
ძვირფასი ლითონების; კოჭა, ზაფრანა, ურცი, დაფნის ფოთოლი, კარი და
სხვა სანელებლები; თხილი და სხვა კაკალი. ხოლო ჩინეთიდან შემოგ-
ვაქვს: ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან; მოწყობილო-
ბები ჰაერის კონდიცირებისათვის; მოწყობილობები ჰაერის კონდიცირე-
ბისათვის; რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები; აპარატურა
მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის, ასევე ფეხსაცმელი, მაცივრები,
ხორცი, ნათურები და ა.შ. 2020 წლის 26 თებერვალს საქართველოში კო-
რონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ვითარება ჯერჯერო-
ბით კონტროლირებადი და სტაბილურია.

COVID-19 პანდემიის ფონზე, სახელმწიფოების მხრიდან შემოღე-
ბული, ადამიანების სიცოცხლისთვის აუცილებელი, შეზღუდვების შე-
დეგად, 2020 წლის ეკონომიკური აქტივობა განსაკუთრებული სირთუ-
ლეების წინაშე აღმოჩნდა როგორც საქართველოში, ისე დანარჩენ მსოფ-
ლიოში. მიმდინარე პროგნოზით, რომელსაც დღეს კიდევ უფრო დიდი
გაურკვევლობა სდევს თან, საქართველოს რეალური ეკონომიკური ზრდა
უარყოფითი იქნება -4%-ის სიახლოვეს. მოთხოვნის მკვეთრი შემცირება,
სხვა თანაბარ პირობებში, ინფლაციას მნიშვნელოვნად შეამცირებდა.
თუმცა, მოკლევადიან პერიოდში, სხვა პირობები არაა თანაბარი.

ასევე დიდი გამოწვევაა განვითარებადი ქვეყნებიდან კაპიტალის
დიდი მოცულობით გადინება, რაც გაცვლით კურსსა და, შესაბამისად,
ინფლაციაზე, პირიქით, აღმავალ წნეხს აჩენს. გარდა ამისა, საწარმოო
პროცესების (სამუშაო ძალის პროდუქტიულობის) და მიწოდების ჯა-
ჭვების შეფერხებები მნიშვნელოვნად ზრდის კომპანიების ხარჯებს, რაც
ასევე აჩენს ფასების ზრდის წნეხს. შედეგად, ეროვნული ბანკის პროგ-
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ნოზით, ინფლაცია მოკლევადიანად კვლავ მიზნობრივ მაჩვენებელზე
მაღლა, 6%-ის ფარგლებში, დარჩება. თუმცა, შემდეგ იგი შემცირდება და,
შედეგად, მონეტარული პოლიტიკის დამატებითი შერბილება გახდება
შესაძლებელი.

COVID-19 პანდემიამ მსოფლიო სრულად მოულოდნელი და
ძალზედ მწვავე პრობლემების წინაშე დააყენა. ცხადია, პირველი მნიშ-
ვნელობის საკითხი ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნებაა. ეს კი მნიშ-
ვნელოვანი შეზღუდვების შემოღებას მოითხოვს, რაც ათწლეულების
მანძილზე უპრეცედენტოდ დიდ დარტყმას აყენებს ეკონომიკურ აქტი-
ვობას. ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანი კი სწორედ ის უნდა იყოს, რომ
ამ დარტყმის გავლენა მაქსიმალურად შეამსუბუქოს. რადგანაც პოლი-
ტიკის ინსტრუმენტების გამოყენება ხარჯიანია და მათი გამოყენების
არეალი - შეზღუდულია, ინსტრუმენტების ოპტიმალური გამოყენება
დამოკიდებულია მაკროეკონომიკურ პროგნოზებზე, რომელთა სიზუს-
ტეც დღეს დიდი გამოწვევაა.

მიუხედავად არსებული გაურკვევლობისა, ცალსახად იკვეთება ის
ფაქტორები, რაც ინფლაციის სამომავლო დინამიკის განმსაზღვრელი
იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივმა წლიურმა ინფლაციამ 2020
წლის პირველ კვარტალში, წინა პროგნოზის შესაბამისად, 6.3% შეად-
გინა, ის შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეამციროს ერთობლივი მოთხოვნის
მკვეთრმა კლებამ. თუმცა, მეორე მხრივ, მიწოდების მხარე პირიქით -
ინფლაციას ზრდისკენ ექაჩება. კერძოდ, ლარის გაცვლითი კურსის გაუ-
ფასურება ზრდის იმ კომპანიების ხარჯებს, რომელთაც სასესხო ვალ-
დებულებები უცხოური ვალუტით აქვთ, რაც, იმპორტულ ინფლაცი-
ასთან ერთად, სამომხმარებლო ფასებს ზრდისკენ ექაჩება. ამასთან,
COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები ართულებს საწარმოო
პროცესს.

კორონა ვირუსმა დიდი გავლენა იქონია სასაქონლო ბაზრებზე,
კერძოდ:

• საქართველოს ექსპორტი 2019: $72.8 მლნ (ჯამურის 1.9%) • ოქროს
ფასები სტაბილურია 2020 წლის დასაწყისიდან, რადგან უსაფრთხო
აქტივად მიიჩნევა
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• საქართველოს იმპორტი 2019: $757.0 მლნ (ჯამურის 8.3%) • 9
მარტს ნავთობის ფასი ბარელზე 30 დოლარამდე დაეცა, 1991 წლის შემ-
დეგ ასეთი მკვეთრი დღიური ვარდნა არ ყოფილა. ფასების კლების პირ-
დაპირი ეფექტი საქართველოსთვის პოზიტიურია, თუმცა ჯამური ეფექ-
ტი ნეგატიურია (რადგან ამცირებს ფულად გზავნილებს- ექსპორტს);

• საქართველოს ფეროშენადნობების ექსპორტი 2019: 303, 0 მლრდ
აშშ დოლარი (ჯამურის 8%). შენელებული მშენებლობების გამო რკინაზე
გლობალური მოთხოვნა შემცირებულია.

ოქროზე სასაქონლო ინდექსი –2,0%–ით შემცირდა, ნავთობზე –
60,1%, ხოლო სპილენძზე––21,4%, რკინაზე –0,9%.

საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენის 3 შესაძლო სცენარი ასეთია:
1.ოპტიმისტური – ეკონომიკური ვარდნა მარტი–მაისის პერი-

ოდში, ივნისიდან გამოცოხლება, რომლის ალბათობა შეადგენს –10%–ს,
ხოლო ეკონომიკური ზრდა 2,1%.

2.შუალედური – ეკონომიკური ვარდნამარტი–მაისის პერიოდში,
ივნისი–სექტემბერში მოსალოდნელია გამოცოცხლება, ალბათობა
შეადგენს 50%–ს, ხოლო ეკონომიკური ზრდა –2,0%–ს.

3. პესიმისტური – ეკონომიკური ვარდნა მარტიდან წლის ბო-
ლომდე, ალბათობა 40%, ეკონომიკური ზრდა–6,0%.

ყოველივე ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე საქართველოში მთა-
ვრობამ შეიმუშავა კრიზისიდან გამოსვლის ეტაპობრივი გეგმა, რომლის
ნაწილიც უკვე განხორციელდა და მომავალშიც განხორციელდება რიგი
ეკონომიკური ღონისძიებები:

- ტურიზმთან დაკავშირებულ კომპანიებს გადაუვადდათ 4 თვის
ქონების და საშემოსავლო გადასახადები;

- დღგ-ს დაბრუნებები გაორმაგდება 1,200 მლნ ლარამდე, დაგეგ-
მილი 600 მლნ ლარის ნაცვლად კაპიტალური ხარჯები დამატებით გაიზ-
რდება 300 მლნ ლარით;

- 3 თვით გადავადდა საბანკო სესხების მომსახურება, ეროვნულმა
ბანკმა შეარბილა საბანკო რეგულაციები საერთაშორისო საფინანსო ინ-
სტიტუტებიდან (სავალუტო ფონდი და სხვა) დაფინანსების მოზიდვაზე;
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- თბილისის მერიამ იჯარისგან გაათავისუფლა ღია კაფეები 2020
წელს, 3 თვით იჯარისგან გათავისუფლდნენ მცირე/საშუალო ბიზნესები

- 4-დან 50 ნომრამდე სიდიდის დაახლოებით 2,000 სასტუმრო
მიიღებს საბანკო სესხის 6 თვის პროცენტის თანადაფინანსებას;

- ფასის სუბსიდირება: ბრინჯი, ფქვილი, მაკარონი, ხორბალი,
მზესუმზირის ზეთი, შაქარი, რძის ფხვნილი და მისგან წარმოებული
პროდუქტები, წიწიბურა და ლობიო 1 მლრდ .

ტურისტული ფირმის მიზნებისა და ამოცანების შესრულება–არ-
შესრულება დიდად განისაზღვრება ისეთი გარემო ფაქტორების გავლე-
ნით როგორიცაა პანდემიის მოვლენა. ამიტომ საჭიროა გავითვალის-
წინოთ მსოფლიოში მიმდინარე შეზღუდვები ადამიანთა უსაფრთხოების
თვალსაზრისით და ეტაპობრივად განვახორციელოთ კრიზისიდან გა-
მოსვლა, რაც დაეხმარება ტურიზმის დარგის ეკონომიური მდგომა-
რეობის გაუმჯობესებაში. უკვე 15 ივნისად აღდგება ტურისტული
რეისები ისრაელთან, რომელსაც თანდათან მოჰყვება ისეთი ქვეყნები,
საიდანაც ნაკლებია საშიშროება ვირუსის შემოტანის.

ამრიგად, ორგანიზაციის მართვა კრიზისულ სიტუაციაში მოით-
ხოვს თანმიმდევრულ მოქმედებას კომპანიის მხრიდან, პირველ რიგში
უნდა მოხდეს თანამშრომელთა და საზოგადოების სრული ჯგუფი,
რომელიც დეტალურად შეისწავლის ტურიზმის სფეროში გამომწვევ
მიზეზებს, შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმას, განსაზღვრავს ტურისტული
კომპანიის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, დასახავს კრიზისის აღმოფხვრის
რამდენიმე ალტერნატიულ გზებს და მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტი-
ლებებს ტურისტული კომპანიის სიცოცხლისუნარიანობის გასაზრდე-
ლად.
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ნათელა კაკაურიძე,
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გარემო ფაქტორების გავლენა ტურიზმის ინდუსტრიის
განვითარებაზე

( COVID-19-ის მაგალითზე)
რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ COVID-19 პანდემიამ მსოფლიო სრუ-
ლად მოულოდნელი და ძალზედ მწვავე პრობლემების წინაშე დააყენა.
COVID-19 პანდემიის ფონზე, სახელმწიფოების მხრიდან შემოღებული,
ადამიანების სიცოცხლისთვის აუცილებელი, შეზღუდვების შედეგად,
2020 წლის ეკონომიკური აქტივობა განსაკუთრებული სირთულეების
წინაშე აღმოჩნდა როგორც საქართველოში, ისე დანარჩენ მსოფლიოში. ეს
კი უპრეცედენტოდ დიდ დარტყმას აყენებს ეკონომიკურ აქტივობას.
ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანი კი სწორედ ის უნდა იყოს, რომ ამ
დარტყმის გავლენა მაქსიმალურად შეამსუბუქოს.
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Натела Какауридзе
академик Академии наук туризма Грузии

Влияние внешних факторов на развитие
индустрии туризма

(на примере COVID-19)
Резюме

В труде отмечено, что  пандемия COVID-19 поставила мир перед со-
вершенно неожиданной и очень острой проблемой. На фоне пандемии CO-
VID-19 в результате принятых государством ограничений, необходимых
для  сохранения жизни людей, экономическая активность 2020 года
оказалась перед особыми трудностями как в Грузии, так и в остальном
мире. Это беспрецедентно большой удар наносит экономической
активности. Целью экономической политики должно быть именно то,
чтобы влияние этого удара максимально смягчить.

Natela Kakauridze
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

The influence of external factors on the development
of the tourism industry

(for example, COVID-19)
Summary

The work noted that the COVID-19 pandemic posed the world a
completely unexpected and very acute problem. Against the backdrop of the
COVID-19 pandemic, as a result of the restrictions adopted by the state that are
necessary to preserve people's lives, the 2020 economic activity faced particular
difficulties both in Georgia and the rest of the world. This unprecedented big
blow deals economic activity. The goal of economic policy should be precisely
to mitigate the impact of this blow.
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ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ქართული ტურიზმის საერთაშორისო ბაზარზე
წინწაწევის პრობლემები და პერსპექტივები

საქართველოს თავისი ბუნებრივი, გეოგრაფიული, კლიმატური,
რეკრეაციული შესაძლებლობებისა და ისტორიულ–კულტურული მემ-
კვიდრეობის გამო ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის დიდი პო-
ტენციალი გააჩნია. საქართველო მცირე ტერიტორიის მიუხედავად, უნი-
კალურია თავისი განსხვაებული ბუნებრივი ლანდშაფტებით–ნოტიო
სუბტრობიკებიდან დაწყებული მაღალმთიანი ადგილებითა და თოვ-
ლიანი მწვერვალებით დამთავრებული. აქ დღეისათვის 102 კურორტი
და 182 საკურორტო ადგილია, რაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის
პოტენციალს წარმოადგენს.

ტურიზმის განვითარება ძირითადად მიზანშეწონილია მომსახუ-
რების ხარისხობრივი გაუმჯობესების გზით. მიუხედავად იმისა, რომ
საქართველოს ტურიზმის გაფართოების დიდი ბუნებრივი პოტენციალი
აქვს, მისი ეკონომიკური პირობები ვერ უზრუნველყოფს დარგის
განვითარებას ტურისტთა რაოდენობის ზრდის ხარჯზე. განვითარება
უნდა მოხდეს ეკონომიკურად მომგებიან ტურისტთა წილის გაფარ-
თოებით.

დღეისათვის, ძირითადად უკვე ათვისებულია საქართველოს საუ-
კეთესო რეკრეაციული ტერიტორიები, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მატე-
რიალურ–ტექნიკური ბაზა ფიზიკურად და მორალურად მოძველე-
ბულია. ამიტომ დარგის შემდგომი განვითარება ძირითადად ექსპლო-
ატაციაში მყოფი რეკრეაციული ტერიტორიების, ბაზების რეკონსტრუქ-
ციით ან იქვე ახალი ბაზების მშენებლობის გზით უნდა განხორ-
ციელდეს. ეს გზა არ უნდა გამორიცხავდეს ახალი ადგილების ათვი-
სებასაც.

მაქსიმალურად გამოყენებული უნდა იქნეს ქვეყნის თავისებურე-
ბანი არატრადიციული და ტანამედროვე ტურიზმის ზოგიერთი სახე-
ობის განვითარებისათვის. საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს გაუძ-
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ნელდება ტურიზმის ტრადიციული დარგებით გაუწიოს კონკურენცია
ცნობილ ტურისტულ–რეკრეაციულ რეგიონებს, თუნდაც მომსახურებისა
და ინფრასტრუქტურების განვითარების დონით. ამიტომ შერჩეული
უნდა იქნეს ტურიზმის განვითარების ის მომგებიანი მიმართულებები,
რომლებსაც შედარებით ნაკლები კონკურენცია შეხვდებათ. ეს მიმარ-
თულებები შეიძლება გამომდინარეობდეს მხოლოდ საქართელოს მდე-
ბარეობის, ბუნებრივი, კულტურულ–ისტორიული და სოციალურ–ეკო-
ნომიკური თავისებურებებიდან. ასეთ დარგებად შეიძლება მიჩნეული
იქნეს ეგზოტიკური, სპორტული, საექსპედიციო ტურიზმის სახეობანი.
სასურველია განვითარდეს ტურიზმისა და რეკრეაციის ისეთი დარ-
გებიც, როგორიცაა საკონგრესო, საქმიანი ტურიზმი, ბიზნეს ტურიზმი.

ყოველი ტურისტული რეგიონი, ქვეყანა, ქალაქი ისწრაფვის რაცი-
ონალურად გამოიყენოს არსებული ტურისტული რესურსები ეკონო-
მიკური მოგებისა და შემოსავლების მიღების მიზნით. ყოველ ქვეყანაში
არსებობს საკუთარი პოლიტიკური კანონები, ეკონომიკის განვითარების
თავისებური მიმართულებები და საზოგადოების განსხვავებული ტრა-
დიციები. ტურისტების მოსაზიდად ყველაზე საინტერსო ობიექტებზეც
კი აუცილებელია ისეთი ტურისტული ინდუსტრიისა და ინფრასტრუქ-
ტურის არსებობა, რომელიც შეძლებს ტურისტის მომსახურების შესა-
ბამისი დონით უზრუნველყოფას, უსაფრთხოებას, ტურისტულ მოთ-
ხოვნათა დაკმაყოფილებას.

ტურისტული ნაკადების მოზიდვის მიზნით ხდება ტურისტული
რესურსების, მათი პოტენციალის, ტურისტული ინდუსტრიის თავისე-
ბურებების, მოსახლეობის, ტურისტული ნაკადების პროგნოზირება–
რეგულირების შესწავლა და შეფასება. ასევე გასათვალისწინებელია ად-
გილობრივი მოსახლეობის პრობლემაც, რომელსაც უნდა შეეძლოს უც-
ხოელი ტურისტების მიღება. მაგალითად, უამრავი პრობლემა იჩენს
თავს ადგილობრივი ნორმებისა და უცხოელთა ქცევის შეუთანხმებ-
ლობისას. არსებითი წინააღმდეგობის შემთხვევაში ტურიზმი შეიძლება
არ შედგეს. შარჯაში (არაბეთის გაერთიანებული საემიროები) ისლამური
მოთხოვნების და შეზღუდვების გამო ტურისტების მიმართ ისეთი
მკაცრი არიან (სპირტიანი სასმელების მოხმარება, ქალთა ქცევა და ჩაც-
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მულობა), რომ აქ ტურისტული ნაკადები შემცირდა, გარკვეულ პერი-
ოდში შეწყდა კიდეც.

ტურისტული ცენტრები და რეგიონები არამარტო შემოსავალს
იღებენ ტურიზმიდან, არამედ უზარმაზარ სახსრებს გამოყოფენ ტურის-
ტული ინდუსტრიის ჰარმონიული განვითრებისათვის და ტურისტული
პროდუქტის წინ წაწევისათვის გარე და შიგა ბაზრებზე. ამასთან,
საკმარისია მხედველობიდან გამოგვეპაროს ტურისტული ინდუსტრიის
ერთი სეგმენტიც კი, რომ ეს სწრაფად აისახება რეალური საქმიანობისა
და პოტენციალის მაჩვენებლებზე. ტურიზმის განვითარებისათვის
გამოყოფილი სახსრები ერთი შეხედვით შეიძლება ასტრონომიულადაც
მოგვეჩვენოს, თუმცა პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეს ხარჯები გამართლე-
ბულია, რადგანაც ეს უკანასკნელნი საშუალებას აძლევს სახელმწიფოს
უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს ტურიზმიდან.

რაც შეეხება საქართველოს ტურიზმში ჩადებული ინვესტიციების
შესაბამისად მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს შემოსავლებიც, ტურიზ-
მის წილი მშპ–ში და ტურიზმიდან შემოსავლები.

სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტებს, მიუხედავად ხასიათისა და ტუ-
რისტული პროდუქტის მოხმარების მიზნების მსგავსებისა, არსებითი
განსხვავებული თვისებებიც გააჩნიათ. ასეთი განსხვავებათა არსი იმა-
ლება მათი ცხოვრებისა და დასვენების ჩვეულ წესში, ტურისტული რე-
სურსებისადმი დამოკიდებულებისა და ინფორმაციის სიღრმეებში, ის-
ტორიის ცოდნაში, რეალობის ობიექტურად აღქმის უნარში და მოცემულ
ტურისტულ ცენტრში არსებული ტურისტული რესურსებისა და შესაძ-
ლებლობების ჰარმონიულ მოხმარებაში.

ტურისტული რესურსების ეფექტური გამოყენებისა და ტურისტე-
ბის მისაღებად აუცილებელია მათი ცხოვრების წესის, ეროვნული ხასი-
ათის თავისებურებების, ტურისტული ინტერესის ობიექტების ადეკვა-
ტურად აღქმის შესაძლებლობის საგულდაგულო შესწავლა. აღნიშნული
მაჩვენებლების გათვალისწინება ხდება ტურისტული პროდუქტის,
მომსახურების დონისა და მოცულობის, ასევე საექსკურსიო ტექსტის
დაგეგმვისას.
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დღეისათვის გამოკვლევის ყველაზე გავრცელებულ ფორმას წარ-
მოადგენს ტურისტულ ცენტრებში და რეგიონებში შესვლა–გასვლის
ოფიციალური სტატისტიკის მოძიება, ტურისტული ნაკადების, გადა-
ადგილების საშუალებების, ტურისტთა მოთხოვნების, გადამხდელუ-
ნარიანობის და მომხმარებელთა პოტენციური ბაზრის სხვა მახასია-
თებლების, კერძოდ, ტურისტული რესურსების აღქმის და ტურიზმის
შემოსავლიანობის სპეციალური გამოკვლევები. უფრო ხშირად ასეთ
გამოკვლევებს ატარებენ ტურისტული ცენტრების სოციოლოგები და
მარკეტოლოგები და გამოიყენება ტურისტული რეგიონის განვითარების
სტრატეგიული და ოპერატიული გეგმის ფორმირებისას.

ტერიტორიის რესურსების ტურისტული პოტენციალის შეფასე-
ბისას მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული და სხვა თანამდევი ფაქტორების
შეფასებაც. გეოგრაფიული, ბუნებრივ–კლიმატური, დემოგრაფიული
ცნობები, ტენდენციები და მათი ცვალებადობის პროგნოზები აუცი-
ლებელია ტურიზმის განვითარების რეგიოთაშორისი, რეგიონული და
სუბრეგიონული დაგეგმვისათვის, ასევე ტურისტული ინდუსტრიისა და
ობიექტების განვითარების, ტურისტული ნაკადების, მოსახლეობის
დასაქმებისა და ტურიზმის შემოსავლიანობის დაგეგმვისათვის.

მსოფლიო ტურიზმში დღეს მიმდინარე პროცესიდან შეიძლება
გამოიკვეთოს შემდეგი ტენდენციები:

1.საერთაშორისო მასშტაბით ტურისტულ პროდუქციაზე მოთხოვ-
ნის ევოლუცია და მისი პერსპექტივები;

2.ტურისტული ინდუსტრიის ცალკეული დარგების განვითარების
წინმსწრები ტემპები;

3.საერთაშორისო ტურიზმის როლის მკვეთრი ზრდა ქვეყნების
ეკონომიკის განვითარებაში;

4.შემომყვანი და გამყვანი ტურიზმის გეოგრაფიული სტრუქტუ-
რის ცვალებადი ხასიათი.

როგორც აღვნიშნეთ, ტურიზმის განვითარება საერთაშორისო ტუ-
რიზმიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღებასაც უკავშირდება, როგო-
რიცაა საგარეო სავალუტო ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავლები,
დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა, მოსახლეობისთვის შემოსავლის
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უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, ტურიზმი როგორც კონკრეტული ეკონო-
მიკური აქტივობა, სარგებელს იღებს სხვა სფეროს აქტივობებისაგან,
რასაც თავისი მიზეზები აქვს:

- ტურიზმი ისტორიულად იყო და არის მზარდი ინდუსტრია;
- ინვესტიციების უმეტესობა საერთაშორისო ტურიზმში შედარე-

ბით მდიდარი და განვითარებული ქვეყნებიდან მოედინება;
- საერთაშორისო ტურიზმი მყარი ვალუტის წყაროა;
- ტურიზმი ექსპორტტევადი სექტორია;
- როგორც წესი, ტურიზმზე სავაჭრო აკრძალვები არ ვრცელდება;
- მრავალი ატრაქცია ბუნებაში თავისთავად არსებობს „უფასოდ“;
- ტურიზმი ხელს უწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის სხვა სექტო-

რების გაფართოებასა და განვითარებას.
მსოფლიოს მრავალი განვითარებადი ქვეყნისათვის ტურიზმი ეკო-

ნომიკის ფუნდამენტალურ დარგს წარმოადგენს, რადგან ქვეყანაში ტუ-
რიზმის ინდუსტრიის განვითარებასა და საერთო ეკონომიკურ, ტექნი-
კურ და სოციალურ მიღწევათა შორის პირდაპირი კავშირია. მაგალი-
თად, იზრდება რა დასაქმებულთა რაოდენობა ტურიზმისა და მის
მომიჯნავე სფეროებში, შესაბამისად მატულობს შემოსავლები ერთ
შინამეურნეობაზე, რა აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც.

რაც შეეხება საქართველოს, მართალია დღეს ქართული ტურიზმი
რიგ სიძნელეებს განიცდის, ამიტომ ტურიზმის თანამედროვე ინფრას-
ტრუქტურის შექმნა ქვეყანაში და კომპლექსური პრობლემების
წარმატებით გადაწყვეტა უნდა განხორციელდეს მეცნიერულ საფუძ-
ველზე.

უნდა შეიქმნას ტურიზმის განვითარების სამეცნიერო უზრუნველ-
ყოფისა და ტურიზმის სფეროში კადრების მომზადების ცენტრები.
ტურიზმის განვითარების სამეცნიერო უზრუნველყოფა მოითხოვს სხვა-
დასხვა დარგის სპეციალისტთა, მეცნიერთა კომპლექსურ კვლევა–ძიებას,
გადაუდებელ საკითხს წარმოადგენს კადრების მომზადების ორგანი-
ზაცია. ტურიზმის დარგი განიცდის პროფესიონალი კადრების ნაკ-
ლებობას.
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ტურისტული ბაზრის ზრდის მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი
ფაქტორია ტურისტული პროდუქტის რეკლამირების არასათანადო
დონე. რეკლამას ტურისტულ სფეროში გაცილებით უფრო დიდი ადგი-
ლი ეთმობა, ვიდრე რომელიმე სხვა დარგში. ტურისტებს ესაჭიროებათ
დამატებითი ინფორმაცია ქვეყანაზე, რეგიონზე, ადათ–წესებზე, უსაფ-
რთხო გადაადგილებაზე და სხვა. ხშირად მზადდება ფერადი ბუკ-
ლეტები და პროსპექტები, რომლებიც უფასოდ ურიგდებათ პოტენციურ
ტურისტებს.

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინფორმაციის თანამედროვე ელექ-
ტრონულ საშუალებებს, კერძოდ, ინტერნეტს. ინტერნეტში რეკლამის
განსაკუთრებულობას წარმოადგენს ის, რომ მის ცენტრალურ ელემენტი
არის ტურისტული საწარმოს ვებ–სერვერი. მის საფუძველზე შედგება
სარეკლამო ღონისძიებების მთელი კომპლექსი. ვებ–სერვერის მფლობე-
ლის წინაშე დგება ორი მნიშვნელოვანი ამოცანა: საკუთარი იდეის
რეალიზაცია ვებ–სერვერის სახით და აწარმოოს მისი რეკლამირება
იმისათვის, რომ ინტერნეტით მოსარგებლეებმა გაიგონ მის არსებობაზე
და შესაბამისად, შეძლონ მისი დათვალიერება.

მნიშვნელოვანია ასევე სპეციალიზებულ–ტურისტული გამოფე-
ნები. ისინი მიზნად ისახავენ ტურისტული პროდუქციის საბითუმო
გაყიდვას. საქართველოში ჩამოსულ ტურისტების რაოდენობის ზრდის
ძირითად ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს ქვეყანაში არსებული
უსაფრთხოების პრობლემები. არსებული კონფლიქტური ზონები
უარყოფითად აისახება უცხოელი ტურისტების ცხოვრებაზეზ და ამის
გამო ბევრი მათგანი სხვა რეგიონებში მოგზაურობასა და დასვენებას
ანიჭებს უპირატესობას.

ეროვნული ტურიზმის კარგად დაგეგემილ, დინამიკურად და
პროფესიულად გატარებული პოლიტიკას საბოლოო ჯამში ქვეყნის
ეკონომიკურ აღმავლობამდე მივყავართ. თუ ეს პირობები დაცული არ
იქნება, მაშსინ ქვეყანა ტურიზმში ჩადებს იმაზე მეტს, ვიდრე ამოიღებს.
იმისათვის, რომ ტურისტული ბიზნესი წარმატებულად წარიმართოს,
საჭიროა პროფესიული, უმთავრესად ტურისტულ მომსახურებაში (ტურ-
პროდუქტში) მომხმარებლის მოთხოვნილებათა მაქსიმალური გათვა-
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ლისწინება, საერთაშორისო ნორმებისა და წესების, ტურისტული მენეჯ-
მენტისა და მარკეტინგის სწორად განხორცილება.

მოგზაურობა და ტურიზმი უზრუნველყოფს საერთაშორისო ინ-
ვესტიციების 11%–ზე მეტს და სახელმწიფოების ხაზინაში საგადასახადო
შემოსავლების სახით 302 მლნ აშშ დოლარი შეაქვს.

ტურიზმის განვითარება შეუძლებელია ქვეყნის მთლიანი სოცია-
ლურ–ეკონომიკური წინსვლის გარეშე. ტურიზმს სჭირდება განვითარე-
ბული ენერგეტიკა, საავტომობილო გზები, მაღალი სტანდარტების სატ-
რანსპორტო საშუალებები, მოწესრიგებული საბანკო და სადაზღვევო
საქმიანობა, საზოგადოებრივი წესრიგი და ქვეყნის შიგნით დემოკრა-
ტიული, კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები და
უცხოელი სტუმრებისათვის კეთილმოსურნე გარემოს შექმნა.

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის ექსპერტთა პროგნოზით,
მუდმივად მზარდი მოცულობების ფაზაში შედის მსოფლიო ტურის-
ტული ინდუსტრია, რომელიც გაზრდის კონკურენციას მიმღებ ქვეყნებსა
და რეგიონებს შორის. ამასთან ერთად, მსოფლიო ტურისტული ბაზრის
შემდგომი განვითარება სულ უფრო მეტად დამოკიდებულია უახლეს
საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე.

ტურიზმის სახეები, რომლის პოტენციალიც გააჩნია საქართველოს
შემდეგია:

• სამთო–სათხილამურო ტურიზმი;
• საზღვაო ტურიზმი;
• კულტურულ–შემეცნებითი;
• რეკრეაციული;
• სათავგადასავლო, აგრარული;
• სამკურნალო–გამაჯანსაღებელი;
• სამედიცინო, რელიგიური და სხვა.

გამოყენებული ლიტერატურა
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70

2.საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ოფი-
ციალური მონაცემები.

3.B A. tourismernanke Ben S. The Courage to Act: A Memoir of a Crisis
and its Affermath, 2015.

4.http://geoeconomics.ge/?p=12599
5.https://forbes.ge/news/4826/turizmidan-miRebuli-Semosavali

6.https://forbes.ge/news/2989/turistuli-Semosavlebi-saqarTvelosa-da-
sxva-qveynebsi

ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ქართული ტურიზმის საერთაშორისო
ბაზარზე წინწაწევის პრობლემები და პერსპექტივები

რეზიუმე
ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ტურისტების მოზიდვის მიზნით უნ-

და მოხდეს ტურისტული რესურსების, მათი პოტენციალის, ტურის-
ტული ინდუსტრიის თავისებურებების, მოსახლეობის, ტურისტული
ნაკადების პროგნოზირების შესწავლა და შეფასება. ტურისტული ბიზ-
ნესი წარმატებულად წარმართვისათვის საჭიროა პროფესიული, უმთავ-
რესად ტურისტულ მომსახურებაში მომხმარებლის მოთხოვნილებათა
მაქსიმალური გათვალისწინება, საერთაშორისო ნორმებისა და წესების,
ტურისტული მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სწორად განხორცილება.
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Натела Какауридзе
академик Академии наук туризма Грузии

Проблемы продвижения грузинского
туризма на международный рынок

Резюме

В работе отмечено, что с целью привлечения туристов должно прои-
зойти изучение прогнозирования и оценка туристических ресурсов, их
потенциала, особенностей туристической индустрии, населения,
туристических потоков. Для успешного ведения туристического бизнеса
необходимо максимально профессионально учесть спрос потребителей, в
соответствии с международными нормами и правилами правильно
осуществить туристический менеджмент и маркетинг.

Natela Kakauridze
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Problems of promoting Georgian tourism
to the international market

Summary

The paper notes that in order to attract tourists, a forecasting study and
assessment of tourism resources, their potential, characteristics of the tourism
industry, population, and tourist flows should take place. For the successful
conduct of the tourism business, it is necessary to take into account the demand
of consumers as professionally as possible, in accordance with international
standards and rules, tourism management and marketing should be carried out
correctly.
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ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

პანდემიის ეკონომიკური შედეგები

2003 წელს, ჩინეთში გავრცელებული მწვავე რესპირატორული
ინფექციის (SARS) გავრცელების შემდეგ, დაახლოებით ორი ათეული წე-
ლი გავიდა. ამ სინდრომმა მაშინ ასეულობით ადამიანი შეიწირა და
მსოფლიო ეკონომიკურ ზრდასაც გარკვეული საფრთხე შეუქმნა.

დღევანდელი კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბებმა შე-
საძლოა კვლავ მძიმე შედეგები მოიტანოს. 2003 წლიდან დღემდე ჩინეთი
მსოფლიო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. მისი ეკონომიკა
2003 წელს მსოფლიო მთნიანი შიდა პროდუქტის 4%–ს შეადგენდა, დღეს
ეს მაჩვენებელი – 16%–ია.

მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესმა მნიშვნელოვნად წაახა-
ლისა მიწოდების ჯაჭვის შექმნა, რომელიც ხშირად კვეთს სხვადასხვა
ქვეყნის საზღვარს და ეკონომიკებს უფრო მჭიდროდ აკავშირებს ერ-
თმანეთთან.

გავრცელებული ვირუსის ფონზე სხვადასხვა ქვეყნების, მათ
შორის ჩინეთის მიერ გამკაცრებული საჰაერო და სახმელეთო შეზღუდ-
ვები ხელს უშლის მიწოდების პროცესის სრულყოფილ ფუნქციონირებას
და აფერხებს ეკონომიკურ აქტივობას. მაგ. ჩინეთიდან იმპორტილე-
ბულმა ავტონაწილების დეფიციტმა უკვე აიძულა Hyundai დროებით
დაეხურა საწარმო სამხრეთ კორეაშ.

მსოფლიო ბანკის კვლევის თანახმად 2009 წელს H1N1 პანდემიის
შედეგს მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,5%–იანი კლება წარ-
მოადგენდა, თუმცა კორონავირუსის მასშტაბურ გავრცელებას მსოფლიო
ეკონომიკის 5%–იანი შემცირება შეიძლება მოყვეს.

ეკონომიკური ძარალი ვირუსის გავრცელების პრევენციული
ღონისძიებებიდან მომდინარეობს. იგი გავლენას ახდენს მომხმარებ-
ლების და სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებზე. ადამიანები ცდილო-
ბენ თავი აარიდონ მოგზაურობას, ვაჭრობას, რაც საბოლოო ჯამში მოთ-
ხოვნის კლებას იწვევს, ხოლოკომპანიების გადაწყვეტილებები შეაჩერონ
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საწარმოო პროცესი, აფერხებს მიწოდებას. ვირუსის გავრცელების არეა-
ლის ზრდის პარალელურად მოთხოვნისა და მიწოდების შეზღუდბა
შესაძლოა მნიშვნელოვან პრობლემად იქცეს მსოფლიო ეკონომიკური
ზრდისათვის. ვირუსის გავრცელების საფრთხის გამო უამრავი ადამიანი
ან კომპანია თავს იკავებს ჩინეთში არ რისკის შემცველ სხვა ქვეყნებში
ვიზიტისა და ეკონომიკური აქტივობის განხორციელებისაგან.

ცოტა ხნის წინ წარმოების ჩინეთში გადატანა სარფიანი გადაწ-
ყვეტილება იყო, თუმცა ახლა მიწოდების ჯაჭვის რღვევის გამო, რამაც
მრავალი კომპანია დააზარალა, ბიზნესი აღჯერ გაზომავს, სანამ გადაწ-
ყვეტს – ღირს თუ არა ჩინეთსი წარმოების გადატანა ან გაფართოება.
ბევრი კომპანია წარმოების ჩინეთიდან საკუთარ ქვეყანაში, ან უფრო
უსაფრთხო, ნაკლებრისკიან ქვეყანაში გადატანას დაიწყებს.

ამ კრიზისმა აჩვენა, თუ რაოდენ მარტივია ღირებულების ჯაჭვის
და მიწოდების ჯაჭვის რღვევა. სწორედ ესაა მომენტი, როდესაც ვებრ
განვითარებად ქვეყანას, პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ბალკანეთსა და აღ-
მოსავლეთ ევროპაში, ექნება შანსი, მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო ეკო-
ნომიკურ გადაწყვეტილებაში და გამოიყენოს შესაძლებლობები, რომ-
ლებიც შესაძლოა არასოდეს მისცემიათ.

ჩინეთის მთავრობა აქტიურ ქმედებებს მიმართავს ეკონომიკის
შესუსტების საწინააღმდეგოდ. ქვეყნის სახალხო ბანკმა გაატარა
შესაბამისი ღონისძიებები. ასევე დაანონსდა საგადასახადო შეღავათები
მოთხოვნის წასახალისებლად.

შრი–ლანკის, მალაიზიის, ტაილანდისა და ფილიპინების ცენ-
ტრალურმა ბანკებმა შეამცირეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთები.

განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება ფინანსურ
ბაზრებზე. გავლენა შეეხო სასაქონლო ბაზრებსაც. ვიცით, რომ ჩინეთი
ნავთობპროდუქტების უმსხვილესი იმპორტიორია. 2020 წლის პირველ
კვარტალში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნავთობზე
მოთხოვნის კლებაა (435 ათასი ბარელიტ), რაც ბოლო ათი წლის განმავ-
ლობაში ნავთობზე მოთხოვნის კვარტალური მაჩვენებლის შემცირების
პირველი შემთხვევაა. დაზარალდნენ ფუფუნების საგნების რეალიზა-
ტორები, რომლებიც მაღალშემოსავლიან ფენაზე მუშაობდნენ.
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მაგ. ბრიტანულმა კომპანიამ British brand Burberry ჩინეთში გან-
თავსებული მისი 64 ფილიალიდან 24 დახურა.

საელმწიფორბის მხრიდან ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენის და
პანდემიის გავრცელების პრევენციისათვის გატარებულმა ზომებმა – მათ
შორის საზღვრების ჩაკეტვამ, ქალაქება შორის მოძრაობის აკრძალვამ,
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ და სოციალური დისტანცი-
რების მოტივით ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვამ – მნიშვნელო-
ვანი დარტყმა მიაყენა მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკის განვითარებას.

რაც შეეხება საქართველოს, კორონავირუსით გამოწვეული პან-
დემიის მიმართ საქართველოს ეკონომიკის მაღალი მოწყვლადობა სხვა-
დასხვა ფაქტორებითაა განპირობებული. უპირველეს ყოვლისა ეს დაკავ-
შირებულია მთლიანი შიდა პროდუქტის სტრუქტურასთან, სადაც დარ-
გობრივად ყველაზე დიდი წილი ისეთ ეკონომიკურ საქმიანობებზე მო-
დის, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზიანდნენ, ესენია საბითუმო და
საცალო ვაჭრობა (13,9%), უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანო-
ბები (11,4%) მშენებლობის სექტორი (8,3%) და საფინანსო–სადაზღვევო
საქმიანობები (6,1%). ამასთან, ტურისტული სექტორის გაჩერებამ, რომე-
ლიც წლებია ეკონომიკური განვითარების ქვაკუთხედად მოიაზრება,
მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა როგორც შრომით ბაზარს, ასევე ლარის
კურსის სტაბილურობას – ტურიზმიდან შემოსული ფინანსური კაპიტა-
ლი, უცხოეთიდან შემოსულ ფულად გზავნილებთან და პირდაპირ
უცხოურ ინვესტიციებთან ერთად, ლარის კურსის გამყარების მნიშვნე-
ლოვან წინაპირობას ქმნიდა.

კიდევ ერთი გარემოება, რამაც კორონავირუსის პირობებში მაღა-
ლი ეკონომიკური დესტაბილიზაცია განაპირობა, დაკავშირებულია
შრომის ბაზრის სტრუქტურასთან, სადაც დაქირავებულ დასაქმებულთა
რაოდენობა არაფორმალურ სექტორში თვითდასაქმებულთა რაოდე-
ნობას უტოლდება, ხოლო თავად დაქირავებით დასაქმებულთა შორის
მაღალია არასტაბილურ სამსახურებში დაქირავებულთა წილი, როგო-
რიცაა მომსახურების სფერო, ატიპური დასაქმებები, სეზონური დასაქ-
მება და სხვა. ამ პირობებში კი გასაკვირი არ არის, რომ უმუშევრობის რა-
დიკალური ზრდაა ნავარაუდევუ, სადაც დაქირავებით დასაქმებულ



75

მშორმეთა რაოდენობა 30% სამსახურის დაკარგვის მაღალი რისკის წინა-
შე დგას, ხოლო თვითდასაქმებულთა 83,5%–ს მოუწევს შემოსავლების
ვარდნასთან და შემცირებულ ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან გამკლა-
ვება.

ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა შეიძლება გაკეთდეს მძიმე
ეკონომიკური შედეგების თავიდან ასაცილებლად.

მთავარია უნდა მოხერხდეს, რომ ადამიანები არ დარჩნენ მშიერე-
ბი და მოხდეს სოციალური პაკეტების ზრდა ან უმუშევრობის კომპენ-
საციის დანერგვა.

კორონავირუსის პირობებში დამდგარმა კრიზისმა ცხადყო ბაზი-
სური შემოსავლის დაზღვევის აუცილებლობა, რაც ყველაზე მწვავედ
დაუდგათ იმ ადამიანებს, ვინც სამსახურები დაკარგეს და უმუშევარი
დარჩნენ. აუცილებელია ამ ადამიანთა მყისიერი ჩართვა დახმარების
პროგრამებში კრიზისის დროს, მაგრამ სიტუაციას დღეს ის ართულებს,
რომ არაფორმალურ სექტორში ჩართული არასტანდარტული თუ ატიპი-
ური შრომით დაკავებული ადამიანების დიდი რაოდენობა მოუხელ-
თებელნი აღმოჩდნენ დღეს არსებული სოციალური დაცვის სისტემი-
სათვის. ამიტომ რადიკალური ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული ამ
ადამიანების აღწერის და დახმარების პროგრამებში ჩართვის პროცე-
დურების გამარტივებისათვის.

მნიშვნელოვანია, მოხდეს გააზრება თუ რა ტიპის ეკონომიკა
გვაქვს და დაიწყოს სტრუქტურული ცვლილებებისათვის გეგმების შემუ-
შავება, ძირითადად სოფლის მეურნეობაში არსებული უმუშევრობის
არმიის დასაქმება და მათი შრომითი რესურსის ათვისება, ასევე იმ
ადამიანებზე ფიქრი, ვინც უცხოეთში მუშაობს. აუცილებელია ინდუს-
ტრიული განვითარების გეგმა და ფინანსური რესურსის მობილიზება იმ
კომპანიებისათვის, რომლებიც ორიენტირებულნი იქნებიან ადგილობ-
რივი წარმოების გაჩენაზე.

აგრეთვე უნდა მოხდეს მწყობრი პოლიტიკური ხედვისა და მიდ-
გომის შემუშავება, რათა არ მოხდეს ქვეყნის პოზიციების დათმობა არც
საერთაშორისო ფაქტორებთან და სავალუტო ფონდთან, არც ადგილობ-
რივ კორპორაციებთან.
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დღევანდელი გამოწვევების საპასუხოდ სახელმწიფოში უნდა
იქნეს წახალისებული მცირე და საშუალო ბიზნესი, უნდა შეიქმნას ისე-
თი მექანიზმები, რაც საშუალებას მოგვცემს განვითარდეს სოფლის
მეურნეობა, განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტურობა, (მასა-
ლებისა და ტექნოლოგიების ადგილზე წარმოება), ფარმაკოლოგიური და
მანუფაქტურული წარმოება, ციფრული ტექნოლოგირბი. ქვეყნის ეკონო-
მიკური განვითარების მაჩვენებელი უნდა იყოს კეთილდღეობა – ხელმი-
საწვდომი და ძიერი სოციალური სერვისები, ჯანდაცვა, განათლება და
გარემოს ხარისხი.

გამოყენებული ლიტერატურა
1.ტატო ხუნდაძე, რა დაგვანახა კორონავირუსის შედეგად დამ-

დგარმა ეკონომიკურმა კრიზისმა, 2020.
2.მათე გაბიცინაშვილი, ეკონომიკის სტიმულირება და მისი დანიშ-

ნულება კორონავირუსის კრიზისთა გამკლავებაში 2020.
3.რევაზ გერაძე, კორონავირუსის ეკონომიკური შედეგები, 2020.
4.ანა დიაკონიძე, როგორ გარდაიქმნება შრომითი ბაზარი კორონა-

ვირუსის შედეგად, 2020.

ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

პანდემიის ეკონომიკური შედეგები

რეზიუმე
კრიზისი ბადებს მნიშვნელოვან ახალ გამოწვევებსაც და შესაძლებ-

ლობებსაც, ამ შემთხვევაშიც იქნებიან დამარცხებულებიც და გამარჯვე-
ბულებიც. გამარჯვებულები გამოვლენ ის ქვეყნები, რომელთა მთავ-
რობები იქნებიან ეფექტიანები, საზრიანები, კარგად მოახდენენ ადაპტი-
რებას ახალ რეალობასთან და დაინახავენ ამ კრიზისს, როგორც შესაძ-
ლებლობას გახდნენ უფრო ძიერი მოთამაშეები. ასევე ის ქვეყნები, რომ-
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ლებიც შეძლებენ იფიქრონ არსებული ჩარჩოების მიღმა და კრეატიუ-
ლად მიუდგნენ გამოწვევას.

Нино Кучаидзе
член Академии наук туризма Грузии

Экономические результаты пандемии
Резюме

Кризис рождает важные новые проблемы и возможности, в этом
случае будут побежденные и победители. Победителями станут те страны,
чьи правительства будут эффективными, смекалистыми, хорошо проведут
адаптирование с новыми реальностями и увидят этот кризис как воз-
можность стать более сильными игроками. А также те страны, которые
смогут думать за  пределы существующих рамок и креативно отнестись к
проблемам.

Nino Kucaidze
member of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Pandemic economic results
Summary

The crisis gives rise to important new problems and opportunities, in
which case there will be the losers and winners. The winners will be those
countries whose governments will be efficient, savvy, will adapt well with new
realities and see this crisis as an opportunity to become stronger players. And
also those countries that can think beyond the existing framework and be
creative about problems.
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ნინო კაშია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოწვეული სპეციალისტი

COVID-19-ის კრიზისის პერიოდის
სამართლებრივი ასპექტები

მთავრობები მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგანან იმ
ზომების მიღებისას, რომლებიც მიმართულია მათი მოსახლეობის
დასაცავად COVID-19-ის საფრთხისგან. შეუძლებელია საზოგადოების
ჩვეული ფუნქციონირების შენარჩუნება, განსაკუთრებით, ისეთი
ძირითადი დამცავი ღონისძიების გატარებისას, როგორიცაა ვირუსთან
საბრძოლველად აუცილებელი იზოლაცია. ამავდროულად, გასაგებია,
რომ მიღებული ზომები გარდაუვლად გამოიწვევს იმ უფლებებისა და
თავისუფლებების ხელყოფას, რომლებიც კანონის უზენაესობის დაცვაზე
დაფუძნებული დემოკრატიული საზოგადოების განუყოფელი და აუცი-
ლებელი ნაწილია.

სახელმწიფოების წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი სოციალური,
პოლიტიკური და სამართლებრივი გამოწვევა გულისხმობს ეფექტიან
რეაგირებას კრიზისზე. ამავდროულად, გატარებულმა ღონისძიებებმა
საფრთხე არ უნდა შეუქმნას ჩვენს ჭეშმარიტ გრძელვადიან ინტერესებს,
როგორიცაა დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლე-
ბათა ძირითადი ღირებულებების დაცვა. სწორად აქ უნდა განახორციე-
ლოს ევროპის საბჭომ მისი ძირითადი მანდატი და თავისი საკანონმდებ-
ლო ორგანოების, ყველა კომპეტენტური უწყებისა და მექანიზმის საშუა-
ლებით, შესთავაზოს ფორუმი, რომელიც უზრუნველყოფს განხორცი-
ელებული ღონისძიებების თანაზომიერებას ვირუსის გავრცელების
საფრთხესთან, ასევე, ამ ღონისძიებების შესაბამისი დროით დაწესებას.

COVID-19-ის მიმდინარე საფრთხეზე რეაგირების ფარგლებში
გატარებულ ღონისძიებათა მასშტაბისა და განხორციელების გზების
კონტექსტში, სხვადასხვა სახელმწიფოში მნიშვნელოვანი განსხვავებები
არსებობს. სახელმწიფოების მიერ მიღებულ ზოგიერთ შეზღუდვას
შეიძლება ამართლებდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
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დებულებები, რომლებიც ჯანმრთელობის დაცვას ეხება (იხ. კონვენციის
მე-5 მუხლის 1(ე) პუნქტი და მე-8-მე-11 მუხლების მე-2 პუნქტი, ასევე
კონვენციის მე-4 ოქმის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი), თუმცა გან-
საკუთრებულმა ღონისძიებებმა შეიძლება მოითხოვს გადახვევა სახელ-
მწიფოების მიერ კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებებისგან. თითო-
ეულმა სახელმწიფომ თავად უნდა შეაფასოს, რამდენად საჭიროებს
ამგვარ გადახვევებს მის მიერ მიღებული ზომები, კონვენციით დაცულ
ადამიანის უფლებასა და თავისუფლებაზე დაწესებული შეზღუდვების
ფორმიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე.

სახელმწიფოების მიერ ამის განხორციელება სისტემის მნიშვნე-
ლოვანი ფუნქციაა, რომელიც კონვენციისა და მისი საზედამხედველო
მექანიზმის უწყვეტი ფუნქციონირების საშუალებას იძლევა ყველაზე
კრიტიკულ დროშიც კი. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
შეაფასებს ნებისმიერ გადახვევას მისთვის განსახილველად წარდგენილ
საქმეებზე.

სასამართლო ამ სფეროში სახელმწიფოებს მიხედულების ფართო
ფარგლებს ანიჭებს: „უპირველეს ყოვლისა, თითოეული ხელშემკვრელი
სახელმწიფო, რომელიც „[მისი] ერის სიცოცხლეზეა“ პასუხისმგებელი,
განსაზღვრავს თუ რამდენად უქმნის საფრთხეს ადამიანების სიცოცხლეს
„საგანგებო მდგომარეობა“ და, ასეთ შემთხვევაში, რამდენად აუცილე-
ბელია შორსმიმავალი ზომების განხორციელება საგანგებო მდგომარეო-
ბის დასაძლევად. იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ხელისუფლება
უშუალოდ და უკეთ იცნობს მიმდინარე საჭიროებებს, საერთაშორისო
მოსამართლესთან შედარებით, მას უკეთესად შეუძლია გადაწყვე-
ტილების მიღება, თუ რამდენად არსებობს ამგვარი საგანგებო ვითარება
და რა სახისა და მასშტაბის გადახვევებია აუცილებელი მისი თავიდან
ასაცილებლად. ამ მხრივ, კონვენციის 15(1) მუხლი ხელისუფლებას
მიხედულების ფართო ფარგლებს უტოვებს.“

გადახვევა ასევე ექვემდებარება ფორმალურ მოთხოვნებს: ევროპის
საბჭოს გენერალური მდივანი, როგორც კონვენციის დეპოზიტარი,
სრულად უნდა იყოს ინფორმირებული განხორციელებული ღონისძი-
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ებების, მათი განმაპირობებელი მიზეზებისა და მოქმედების შეწყვეტის
დროის შესახებ.

დაუშვებელია კონვენციით დაცული გარკვეული უფლებებიდან
გადახვევა.მე-15 მუხლით გათვალისწინებული გადახვევები არ არის
დამოკიდებული ეროვნულ დონეზე საგანგებო მდგომარეობის ან მსგავსი
რეჟიმის ოფიციალურ გამოცხადებაზე. ნებისმიერი გადახვევა უნდა
ეყრდნობოდეს ეროვნულ კანონმდებლობას, რათა უზრუნველყოფილი
იყოს თვითნებობისგან დაცვა; ამავდროულად, გადახვევა უნდა იყოს
მკაცრად აუცილებელი საგანგებო ვითარების წინააღმდეგ საბრძოლ-
ველად. სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ნებისმიერი
ღონისძიებები მიზნად ისახავდეს დემოკრატიული წყობის საფრთხე-
ებისგან დაცვას და ყველა შესაძლო ძალისხმევა მიემართებოდეს დემოკ-
რატიული საზოგადოების ღირებულებათა პატივისცემას, როგორიცაა
პლურალიზმი, შემწყნარებლობა და ღიაობა.

სასამართლოს აზრით, კონვენციით გათვალისწინებული დათქმე-
ბით შესაძლებელია კონვენციის სტანდარტებიდან გადახვევის დასაბუ-
თება, თუმცა ისინი ვერასდროს გაამართლებს რაიმე ქმედებას, რომელიც
ეწინააღმდეგება კონვენციის უმნიშვნელოვანეს მოთხოვნებს - კანონი-
ერებასა და თანაზომიერებას. საგანგებო ვითარების დროსაც კი კანონის
უზენაესობა უპირატესი უნდა იყოს.

კანონის უზენაესობის ძირითადი პრინციპია, სახელმწიფოს
ქმედება შეესაბამებოდეს კანონს. „კანონი“ ამ კონტექსტში მოიაზრებს არა
მხოლოდ საპარლამენტო აქტებს, არამედ, მაგალითად, აღმასრულებელი
ხელისუფლების საგანგებო განკარგულებებსაც, იმ პირობით, თუ მათ
საკონსტიტუციო საფუძვლები აქვს. მრავალი კონსტიტუცია ითვალის-
წინებს განსაკუთრებულ სამართლებრივ რეჟიმ(ებ)ს, რომლებიც აღმას-
რულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებებს ზრდის ომის ან მნიშ-
ვნელოვანი სტიქიური თუ სხვა სახის უბედურებისას.

შესაძლებელია, კანონმდებლებმა მიიღონ საგანგებო კანონებიც,
რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი კრიზისის დასაძლევად და
სცილდება უკვე არსებულ სამართლებრივ ნორმებს. ამ ტიპის ნებისმიერი
ახალი კანონმდებლობა უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას და საერ-
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თაშორისო სტანდარტებს და, საჭიროების შემთხვევაში, გადაისინჯოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. თუ პარლამენტს სურს, მთავრობას
მიანიჭოს უმრავლესობის მიერ (ან სხვა სპეციალური პროცედურის
შედეგად) მიღებული კანონმდებლობიდან გადახვევის უფლებამო-
სილება, ეს უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობის მიღებისთვის სა-
ჭირო უმრავლესობის მხრიდან, ან იმავე სპეციალური პროცედურის შე-
საბამისად.

საგანგებო მდგომარეობის დროს მთავრობებს შეიძლება მიენიჭოთ
კანონის ძალის მქონე განკარგულებათა გამოცემის ზოგადი უფლება-
მოსილება. ეს მისაღებია იმ პირობით, რომ ზოგად უფლებამოსილებებს
ექნება შეზღუდული ხანგრძლივობა. საგანგებო მდგომარეობის (ან ანა-
ლოგიური) რეჟიმის მთავარი მიზანია კრიზისის განვითარების შეჩერება
და ნორმალური მდგომარეობის შეძლებისდაგვარად სწრაფი აღდგენა.
საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას უნდა აკონტროლებდეს პარ-
ლამენტი, რაც გულისხმობს ასეთი რეჟიმის აუცილებლობის შესწავლას.
დაუშვებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების ზოგადი განსაკუთ-
რებული უფლებამოსილებების განუსაზღვრელი ვადით შენარჩუნება.

საგანგებო მდგომარეობისას, აღმასრულებელი ხელისუფლების
კანონშემოქმედებითი უფლებამოსილება უნდა შემოიფარგლებოდეს
საგანგებო მდგომარეობის ხანგრძლივობით; ამასთან, საგანგებო ვითარე-
ბისას ამოქმედებული ნებისმიერი კანონმდებლობა უნდა შეიცავდეს მკა-
ფიო ვადას განსაკუთრებული ღონისძიებების ხანგრძლივობის შესახებ
(ე.წ. „მოქმედების ვადის ამოწურვის შესახებ“ დებულება (sunset clause)).
მართლაც, საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ შეიძლება
გამართლებული იყოს გარკვეული კონკრეტული, მიზნობრივი ღონისძი-
ებების გამოყენება, მაგრამ ამგვარი გაფართოებული ღონისძიებები უნდა
წარმოადგენდეს პარლამენტის კომპეტენციას, ჩვეულებრივი პროცედუ-
რების დაცვით.

ევროპის საბჭო განაგრძობს ყველა ძალისხმევას, რათა დაეხმაროს
წევრ სახელმწიფოებს მიმდინარე კრიზისისას და შემდგომ პერიოდში.
მისი ფართო სპექტრის ეფექტიანი სამართლებრივი ინსტრუმენტები,
ტექნიკური ექსპერტიზა და ეროვნულ ექსპერტთა ფართო ქსელები მნიშ-
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ვნელოვან ინსტრუმენტებს სთავაზობს მთავრობებსა და მოქალაქეებს,
რათა იპოვონ რეაგირების საუკეთესო და ყველაზე მდგრადი გზა სა-
ზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დასაცავად, ჩვენი საზოგადოებების დე-
მოკრატიული ქსოვილის შესანარჩუნებლად და კრიზისის სოციალური
შედეგების შემსუბუქებისათვის.

ევროპის საბჭოს საწესდებო ორგანოები, ყველა ინსტიტუტი და
სამდივნო მობილიზებულია და ძალისხმევას არ იშურებს, რათა ორ-
განიზაციის ინსტრუმენტები და რესურსები გამოიყენოს ინფორმაციის,
კარგი პრაქტიკისა და გამოცდილების გასაზიარებლად ყველა დაინტე-
რესებულ მხარესთან, მათ შორის, ხელისუფლებასთან, სამოქალაქო
საზოგადოებასა და მოქალაქეებთან, და მოიძებნოს საერთო პასუხი ჩვენ
წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. ორგანიზაციის ყველა პროგრამა და საქ-
მიანობა (მათ შორის, მოთხოვნის საფუძველზე წევრ და არაწევრ სახელ-
მწიფოებთან თანამშრომლობის პროგრამები) ადაპტირებული იქნება,
რათა მოიცვას კომპონენტები, რომლებითაც ორგანიზაციის წვლილი
მაქსიმალურად აქტუალური, დროული და კონკრეტული იქნება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. სახელმძღვანელო კონვენციის მე-15 მუხლის შესახებ (31 დე-
კემბერი, 2019) გამოქვეყნებულია სასამართლო რეესტრის მიერ.

2. ვენეციის კომისიის მოსაზრება საგანგებო ვითარებისას ადამიანის
უფლებათა დაცვის შესახებ, CDL-AD(2006)015), პუნქტი. 13.

3. ვენეციის კომისიის კანონის უზენაესობის კითხვარი (CDL-
AD(2016)007), პუნქტები. 44 და 45.

4.https://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list//conventions/webContent/62111354).
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

COVID-19-ის კრიზისის პერიოდის
სამართლებრივი ასპექტები

რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია სამართლებრივი ასპექტები, რომლებიც
Covid-19-ის კრიზისის პირობებში უზრუნველყოფს მთავრობებს ინ-
სტრუმენტებით უპრეცედენტო და მასობრივი მასშტაბის მიმდინარე
კრიზისთან გასამკლავებლად, ისეთი გზით, რომელიც ითვალისწინებს
დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა ძირი-
თადი ღირებულებების პატივისცემას. ასევე აღნიშნულია ევროპის საბ-
ჭოს ძალისხმევა, რათა დაეხმაროს წევრ სახელმწიფოებს მიმდინარე
კრიზისისას და შემდგომ პერიოდში.

Нино Кашия,
Государственный университет Акакия Церетели,

приглашенный специалист.

Правовые аспекты периода кризиса Covid-19
Резюме

В труде рассмотрены правовые аспекты, которые в условиях кризиса
Covid-19 обеспечивают правительства инструментами для противостояния
с существующим кризисом беспрецедентных и массовых масштабов, таким
путем, который учитывает уважение к основным положениям закона и
прав человека. А также отмечены усилия Европейского совета в деле
помощи членам государств  в период существующего кризиса и после
него.



84
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Akaki Tsereteli State University, invited specialist

Legal Aspects of the Covid-19 Crisis Period
Summary

The work examines the legal aspects that, in the context of the Covid-19
crisis, provide governments with tools to counter the current crisis of unprecedented
and massive proportions, in a way that takes into account respect for the basic
provisions of the law and human rights. It also noted the efforts of the European
Council in helping member states during and after the current crisis.
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