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კერძო სექტორისთვის მომავალში ევროპული ბაზრების გახსნას გულის-
ხმობს.

დღეს მსოლიოში ყველაზე დიდ ინტერნაციონალისტად მიჩნეულია
ბიზნესი, რომელმაც არ იცის საზღვრები და ეროვნებები. შეიძლება სახე-
ლმწიფოებს შორის არ იყოს დიპლომატიური კავშირურთიერთობა, მაგრამ
შეიძლება არსებობდეს ბიზნეს-ურთიერთობა ასეთი სახელმწიფოების ფირ-
მებს შორის.
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ჟუმან აიდანა-მაგისტრანტი
მეცნიერ ხელმძღვანელი: ჯუსუპოვა დარია,

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა
აკადემიის აკადემიკოსი.

აბაის სახელობის ყაზახეთის ეროვნული პედაგოგიური უნივერსიტეტი.
ქ.ალმაატა

კვების ბიოტექნოლოგიის როლი სასმელების
დუღილით წარმოებაში

რეზიუმე
სტატიაში განხილულია ყაზახეთში სწრაფად მზარდი კვების მრეწვე-

ლობის ზოგიერთი ასპექტი - ლუდის ხარშვა, აგრეთვე ბიოტექნოლოგიის
პრიორიტეტული როლი სასმელების დუღილის წარმოებაში, სოფლის მეურ-
ნეობის მიერ მოწოდებული ნედლეულის გადამუშავების საფუძველზე.
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(относящаяся к четвёртой по величине на международном пивоваренном
рынке датской Carlsberg Group) и Efes (входит в турецкую Anadolu Group).
Также на отечественном рынке работают несколько сравнительно небольших
локальных компаний, Необходимо отметить, что многовековая история
совершенствования технологии пивоварения неразрывно связана с
достижениями научно-технической мысли, поскольку основой процессов
производства пива являются фундаментальные физико-химические,
биохимические и микробиологические законы [2-4].

В заключение хочется отметить, что на сегодняшний день для
пивоваренной промышленности наиболее актуальной проблемой является
исследование биотехнологических аспектов получения качественного сусла и
его сбраживания, а также разработка оборудования, позволяющего реализовать
полученные результаты исследования.
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მაშასადამე, ბიზნესი მრავალწახნაგოვანი ცნებაა. იგი წარმოადგენს საქ-
მიანობას, რომელიც ხორციელდება კერძო პირების, საწარმოების (ფირმების,
კომპანიების) მიერ ბუნებრივი დოვლათის მოპოვების, საქონლის (მომ-
სახურების) წარმოების, შეძენის და გაყიდვის ან სხვა საქონელზე ან ფულზე
გაცვლისათვის, რაც იწვევს დაინტერესებული პირების ან საწარმოების (ორ-
განიზაციების) ურთიერთსარგებლობას. ამ თვალსაზრისით, თუ საქმეში მო-
ნაწილე ერთი მხარე ღებულობს მოგებას მეორე მხარის ზარალის ხარჯზე, ეს
ბიზნესი არ არის, არამედ უბრალოდ მოტყუებაა. ბიზნესის განსაზღვრათა
უმრავლესობაში აღინიშნება, რომ ესაა მოქალაქეთა ან მოქალაქეთა ჯგუფის,
კერძო პირების და საწარმოების საქმიანობა. ამით აქცენტი კეთდება იმაზე,
რომ ბიზნესი ემყარება წარმოების ფაქტორებზე (მიწა, შრომა, კაპიტალი) კერ-
ძო საკუთრებას. სიტყვა «კერძო საკუთრება” გულისხმობს არასახელმწი-
ფოებრივ საკუთრებას, ე. ი. მოიცავს საოჯახო, ჯგუფურ, აქციონერულ და
სხვა საკუთრებას. ბიზნესის მიკუთვნება საქმიანობის კერძო, არასახელმწი-
ფოებრივ ფორმებზე სავსებით მართებული და კანონზომიერია, მაგრამ ბიზ-
ნესში სახელმწიფოს მონაწილეობის მთლიანად უარყოფა არაა საჭირო. სა-
ხელმწიფოს შეუძლია დააბანდოს თავისი სახსრების ნაწილი ბიზნესში.
სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების განხორციელებისას, რომლებიც
ფინანსდება ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო შეკვეთის შემსრულებელი შეიძლება
იყოს ბიზნესი სახელმწიფოს ფულზე (მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს
შეკვეთების შესრულება ფირმის მიერ). რიგ შემთხვევაში ბიზნეს-საქმიანობას
სახელმწიფო მხარს უჭერს ეკონომიკურად, კერძოდ, ეხმარება მცირე ბიზნესს,
ფერმერულ მეურნეობას.

ბიზნესის გარემოში იგულისხმება სხვადასხვა ხასიათის პირობათა (ფაქ-
ტორთა) ერთობლიობა, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბიზნესის განვითარე-
ბის მიმართულებებზე, მის ტემპებსა და მასშტაბებზე. ნებისმიერი პროფი-
ლის ფირმას უწევს მუშაობა განსაზღვრულ გარემოში. სხვანაირად ფირმის
ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭიროა შესაბამისი პირობების არსე-
ბობა.

ბიზნესის განვითარების გარემო პირობებიდან გამოყოფენ: ბიზნესის
თავისუფლებასა და მის გრძელვადიან მოტივაციას; ეკონომიკურ პოტენცი-
ალსა და სტიმულებს; სოციალურ უზრუნველყოფას; სამართლებრივ (იური-
დიულ) გარანტიებს; პოლიტიკურ სტაბილიზაციას და სხვ.
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ბიზნესის განვითარებაზე მოქმედ ფაქტორებს ყოფენ შიგა და გარე ფაქ-
ტორებად. შიგა ფაქტორებს მიეკუთვნება ისეთი ფაქტორები, რომლებიც
ექვემდებარებიან ფირმის მართვა-გამგეობას (მენეჯმენტს). ამ ფაქტორებში
შედის: საქმიანობის საერთო და კონკრეტული მიზნები; სამუშაო გეგმები და
პროგრამები (სტრატეგია); ბიზნესის ორგანიზაცია, მართვის ფორმები და
მეთოდები; მარკეტინგის (ბაზრის კომპლექსური გამოკვლევის) სამსახური;
შრომის კულტურა; კადრების უზრუნველყოფა; საქმიანობის შესრულე-
ბისადმი კონტროლი და სხვ.

გარე ფაქტორები არ ემორჩილებიან ე. წ. შიგა წესრიგს და მათ მიე-
კუთვნება: მიმწოდებლები; მომხმარებლები; კონკურენტები; ეკონომიკური
სიტუაცია; იურიდიული კანონები; დემოგრაფიული მდგომარეობა; პოლიტი-
კური ვითარება და სხვ.

ბიზნესის გარემოს ყოფენ აგრეთვე მიკრო- და მაკროგარემოდ. მიკ-
როგარემოში შედის ისეთი ფაქტორები, რომლებიც უშუალო კავშირშია თვით
ფირმასთან, მის შესაძლებლობებთან და პირდაპირ გავლენას ახდენენ
ბიზნეს–საქმიანობაზე. ეს ფაქტორებია: ფირმის ძალები; მიმწოდებლები;
მომხარებლები; შუამავლები; კონკურენტები.

ბიზნესის მაკროგარემო აერთიანებს გაცილებით ფართო სპექტრის
ძალებს (ფაქტორებს). მარკოგარემოს შემადგენელი კომპონენტებია: ეკო-
ნომიკური გარემო; ბუნებრივი გარემო; დემოგრაფიული გარემო; კულტუ-
რული გარემო; მეცნიერულ-ტექნიკური გარემო.
მეცნიერულ-ტექნიკურ პროგრესს განვითარების ორი ფორმა გააჩნია: ევო-

ლუციური და რევოლუციური. წარმოების ტექნოლოგიური და სხვა მხარე-
ების სრულყოფა მეცნიერულ საფუძველზე, რომელიც ხორციელდება
მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის თანდათანობითი განვითარებისა და
მეცნიერულ-ტექნიკური მიღწევების წარმოებაში გამოყენების გზით, არის მე-
ცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ევოლუციური ფორმა.

აღსანიშნავია, რომ XX საუკუნის 50-იან წლებიდან იწყება მეცნიერულ-
ტექნიკური რევოლუციის ეპოქა. ნებისმიერი ქვეყნის მეცნიერულ-ტექნიკურ
სახეს განსაზღვრავს ელექტრონიკა, რობოტექნიკა, ბიოტექნოლოგია და ინ-
ფორმატიკა. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ძირითად მიმართულებად
ითვლება წარმოების მექანიზაცია და ავტომატიზაცია ელექტროფიკაციის
საფუძველზე.
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применяемые в пищевой промышленности, могут использоваться
микроорганизмами. Это говорит о ключевой роли биотехнологии при
производстве продуктов питания, которая до недавнего времени
использовалась в пищевой промышленности с целью усовершенствования
освоенных процессов и более умелого использования микроорганизмов.
Однако следует отметить, что будущее принадлежит генетическим
исследованиям по созданию более продуктивных штаммов для конкретных
нужд, внедрению новых методов в технологии брожения. Таким путем можно
повысить выход и качество выпускаемой продукции и освоить производство
новых ее разновидностей.

Получение напитков путем спиртового брожения - одно из древнейших
бродильных производств. Первыми из таких напитков были вино и пиво.
До появления работ Луи Пастера в конце XIX века о сути протекающих при
брожении процессов и их механизмах было известно очень мало. Пастер
показал, что брожение без доступа воздуха осуществляется живыми
клетками дрожжей, при этом сахар превращается в спирт и углекислый газ.
Тогда же было показано, что брожение осуществляется под действием
каких-то веществ, находящихся внутри дрожжевых клеток.

Несмотря на финансовый кризис, пивоварение Казахстана - одно из
наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства, вносящих
существенный вклад в финансовые ресурсы страны. Интересно, что именно
производство напитков является сейчас одной из самых быстрорастущих
отраслей пищевой промышленности. В целом, казахстанский пивоваренный
рынок, на протяжении нескольких последних лет растёт. В 2018 году рынок
пива вырос в Казахстане на 5%, по итогам первого полугодия 2019 года рост
рынка составил 3,2%.

Основанный в далеком 1858 году, «Первый Пивоваренный завод» дал
старт развитию пивоваренной отрасли Казахстана. Вот уже более 160 лет
пивоваренный завод варит вкусное качественное пиво, соблюдая классические
рецепты, учитывая современные тенденции и традиции пивоварения.
Казахстанский рынок пива интересен тем, что он не очень сегментирован – на
рынке присутствуют две крупные международные компании, занимающие
совокупно свыше 70% рынка – это компании Сarlsberg Kazakhstan
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THE ROLE OF FOOD BIOTECHNOLOGY IN THE PRODUCTION
OF BEVERAGES BY FERMENTATION

Annotation. The article discusses some aspects of the rapidly growing food
industry in Kazakhstan - brewing, as well as the priority role of biotechnology in
the fermentation production of beverages based on the processing of raw materials
supplied by agriculture.

В настоящее время большая роль в решении комплекса проблем отводится
биотехнологии, в рамках которой осуществляется целевое применение
биологических систем и процессов в различных сферах [1]. В современной
биотехнологии в соответствии со спецификой сфер ее применения выделяют
ряд разделов, одним из которых является пищевая биотехнология.
Производство пищевых продуктов и напитков основано на переработке сырья,
в основном, поставляемого сельским хозяйством. Все органические вещества,
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მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი მრავალმხრივ გავლენას ახდენს
ბიზნესის განვითარებაზე, მის მენეჯმენტზე (მართვაზე). ბიზნესის განვი-
თარება პერსპექტივაში უმთავრესად დამოკიდებულია წარმოების ტექ-
ნოლოგიისა და ორგანიზაციის სრულყოფაზე, რომელიც უნდა ემყარებოდეს
როგორც არსებულ მიღწევებს, ასევე ახალ აღმოჩენებსა და მიღწევებს მეც-
ნიერებისა და ტექნოლოგიის დარგში.

მაშასადამე, ბიზნესის განვითარებას მომხმარებელთა (კლიენტთა) მო-
თხოვნილების მაქსიმალურად დაკმაყოფილების თვალსაზრისით განაპი-
რობებს ერთმანეთზე გადაჯაჭვული შიგა და გარე ფაქტორები, მიკრო- და მა-
კრო-გარემოს ელემენტთა კომპლექსი.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.შუბლაძე გ. ნანიტაშვილი მ. - ბიზნესის საფუძვლები, სახელმძღვანელო,
თბილისი, 2011.
2. როგორ დავიწყოთ ბიზნესი (გზამკვლევი), საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო, თ, 2012.
3. https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
4.https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=339&n&newsid=2407

რეზიუმე

თემის კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს ბიზნეს- გარემოს
შესწავლა და ბიზნესის განვითარების პრობლემებისა და პერსპექტივების
გზების ძიება. დასახული მიზნის მისაღწევად შესწავლილი იქნა ბიზნესის
როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, საქართველოს ბიზნეს-გარემო
წარსულის, დღევანდელობისა და მომავლის გათვალისწინებით. ბიზნესის
განვითარება პერსპექტივაში უმთავრესად დამოკიდებულია წარმოების
ტექნოლოგიისა და ორგანიზაციის სრულყოფაზე.
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Факторы, влияющие на развитие бизнеса в Грузии
Резюме

Целью темы исследования является изучение бизнес-среды и поиск
путей проблем и перспектив развития бизнеса. Для достижения намеченной
цели была изучена роль бизнеса в развитии экономики страны, бизнес-среда
Грузии с учетом прошлого, настоящего и будущего. Развитие бизнеса в
перспективе главным образом зависит от совершенствования технологии и
организации производства.

Factors Affecting Business Development in Georgia
Summary

The purpose of the research topic is to study the business environment and
find ways of problems and prospects for business development. To achieve this goal,
the role of business in the development of the country's economy, the business
environment of Georgia, taking into account the past, present and future, was
studied. Business development in the future mainly depends on improving
technology and organization of production.

მარიამ შანიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ბიზნესის დაფინანსების გზები საქართველოში
ბიზნესის დასაწყებად, ან მისი გაფართოებისთვის საჭირო ფინანსური

რესურსების მოძიება,შესაძლებელია კომერციულ ბანკებში, მიკროსაფინანსო
და დონორ ორგანიზაციებში. მაგრამ ბიზნესის დაწყებამდე სასურველია
ბიზნეს-გეგმის მომზადება, რომელიც დაგეხმარებათ გამოავლინოთ და შეა-
ფასოთ ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეები, ყურადღება გაამახვილოთ იმ
საჭიროებებზე, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლება გამოგრჩეთ მხედველო-
ბიდან, გამოავლინოთ ბიზნესის სამომავლო განვითარების შესაძლებლობები
და დაინახოთ პრობლემები. დეტალური ბიზნეს-გეგმა ფულადი რესურსის
მიღების ერთ–ერთი წინაპირობაა.
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და ერთადერთ სატრანსპორტო საშუალებას იმხანად სწორედ სამთო–
საბაგირო რკინიგზა – ფუნიკულიორი წარმოადგენდა.

მთაწმინდის სილამაზის აღფრთოვანებულ გენიალურ მწერლებსა თუ
პოეტებს მასზე არაერთი ლექსი დაუწერიათ, არა ერთხელ შეუსხამთ ხოტბა
და უმღერიათ აშუღებსა და მესტვირეებს, ნიკოლოზ ბარათაშვილმა უკვდავი
ძეგლი აუგო ლექსით ,,შემოღამება მთაწმინდაზედ", ტკბილად უმღერეს მას
აკაკი წერეთელმა და გალაკტიონ ტაბიძემ. ალექსანდრე გრიბოედოვმა
მთაწმინდას ,,ყველაზე პოეტური და ხატოვანი" ადგილი უწოდა. მან თეირან-
ში გამგზავრების წინ მეუღლეს, ნინო ჭავჭავაძეს სთხოვა, რომ სპარსეთში
სიკვდილის შემთხვევაში მისი ნეშტი მამა დავითის მონასტერში დაეკრძა-
ლათ.

მთაწმინდაზე პანთეონის დაარსების იდეა 1915 წელს გაჩნდა, რო-
დესაც საქართველომ დიდი მწერალი აკაკი წერეთელი მიაბარა მამადავითის
მიწას, ხოლო 1929 წელს ალექსანდრე გრიბოედოვის გარდაცვალების მეასე
წლისთავზე მამადავითის ეზო პანთეონად გადაკეთდა და მას ,,მწერალთა და
საზოგადაო მოღვაწეთა პანთეონი" ეწოდა. აქ დაკრძალვა სამშობლოში უპი-
რობო აღიარების ერთგვარი სიმბოლოა. მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალუ-
ლნი არიან: ნიკოლოზ ბარათაშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, ვასილ ბარნოვი,
დავით ერისთავი, იაკობ გოგებაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი,
დავით კლდიაშვილი, ვასო აბაშიძე, ნიკო ნიკოლაძე, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი,
მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია და სხვები.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. ნ. ჟორჟოლიანი - მთაწმინდის ფერდობის ისტორიიდან, ჟურნალი
,,პროფესიონალის ხმა", 2014 წელი, №3-4(1) გვ.11
2. დ. გოზალაშვილი - თბილისის შემოგარენი, გზამკვლევარი
3. საქართველო - გზამკვლევარი, 2011წ.

რეზიუმე

ავტორი ნაშრომში ცდილობს წარმოაჩინოს მთამწინდის ყველა სიკეთე
და დაგვანახოს იგი, როგორც ერთ–ერთი საუკეთესო ობიექტი თბილისის
ტურისტულ რუკაზე.
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აღფრთოვანებული იყო და ძალიან უყვარდა სეირნობა ამ ქუჩებზე. ის ამ-
ბობდა: ,,უცხოელს არასდროს მოსწყინდება აქ ხეტიალი. არ ვიცი, რა სახე-
ლები აქვთ ამ ქუჩებს ან აქვთ კი საერთოდ? მე კი მათ დავარქმევდი ოქრომ-
ჭედლის, მეიარაღეთა, მეხილეთა, თერძების, ხარაზმთა, მეფლოსტეთა და
მექოშეთა ქუჩას".

თბილისის ერთ–ერთი ულამაზესი და ისტორიულ უბანს ,,მთაწმინდა"
წარმოადგენს, თურმე მას ადრეულ პერიოდში ,,მამა დავითის" და განდე-
გილის მთასაც ეძახდნენ, რადგან ამ მთაზე სიცოცხლეს საფუძველი ცამეტ
ასურელ მამათაგან ერთ–ერთმა განდგომილმა ბერმა, მამა დავითმა ჩაუყარა.
ის მთაწმინდის პირველი მცხოვრები გახდა, სადაც პატარა სენაკი და
სამლოცველო ააშენა. მისი გარეჯის უდაბნოში წასვლის შემდეგ ქართველმა
ხალხმა ქრისტიანული სარწმუნოების დიდი მოღვაწეობის პატივსაცემად იმ
დროისათვის ჯერ კიდევ უსახელო მთას მამა დავითის მთა შეარქვა.

IX საუკუნეში აქ ივერიის ღმრთისმშობლის ეკლესია იდგა, სწორედ ამ
დროს ქრისტიანული რელიგიის ერთ–ერთ სავანედ მიჩნეულ – ათონის მთის
მიხედვით, მთას სახელად ,,მთაწმინდა" ეწოდა. 1542 წელს ბერად შემდგარმა
დავით და ნიკოლოზ გაბაშვილებმა ამ წმინდა ადგილზე დავითის სახე-
ლობის ახალი მონასტერი ააგეს. წელიწადში ერთხელ, აღდგომის მეშვიდე
ხუთშაბათს, მთაწმინდაზე საეკლესიო დღესასწაული ,,მთაწმინდობა" იმარ-
თებოდა. ამ დღეს, ძირითადად, გასათხოვარი ან უშვილო ქალები ფეხშიშვე-
ლი მიუყვებოდნენ მამა დავითის ტაძრის აღმართს, ეკლესიას წრეს სამჯერ
უვლიდნენ, სურვილს უთქვამდნენ და კენჭს ტაძრის ნესტიან საძირკველს
აკრავდნენ.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც ძველმა თბილისმა სეი-
დაბადს ზურგი აქცია და გოლოვინის პროსპექტზე ,,ევროპულმა თბილისმა"
დაიწყო სიცოცხლე მამადავითის მთა ერთბაშად მოექცა როგორც თბილი-
სელთა, ისე მოგზაურთა ყურადღების ცენტრში.

ჩვენმა მოწინავე საზოგადოებამ საუკუნის წინათ მიიღო გადაწყვე-
ტილება მთაწმინდის პლატოს მწვანე სამოსით დაფარვისა და კეთილმოწ-
ყობის თაობაზე.

XIX საუკუნის დასასრულს, წამოიჭრა მთაწმინდის ფერდობზე ფუნი-
კულიორის აგების საკითხი, მშენებლობა 1903 წლის სექტემბერში დაიწყო და
1905 წლის 27 მარტს საზეიმოდ გაიხსნა. ამიერიდან იგი ხალხის სამსახურში
ჩადგა; მთაწმინდაზე გასეირნების მსურველთა რიცხვი მართლაც დიდი იყო
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ბიზნეს-გეგმა უნდა მოიცავდეს: რეზიუმეს; პროექტის მოკლე აღწერას;
კომპანიის აღწერას; ბაზრის ანალიზი, კონკურენტები; პროდუქციის/მომსა-
ხურების აღწერა; პროდუქციის/მომსახურების აღწერა; მარკეტინგული გეგ-
მა; მენეჯმენტი და პერსონალი; პროექტის SWOT ანალიზი (ძლიერი და სუს-
ტი მხარეები); ფინანსური გეგმა/პროექტის ბიუჯეტი; ფასის განსაზღვრა; რის-
კის განსაზღვრა; დანართები.

როცა ბიზნესის დასაწყებად ან გასავითარებლად ბიზნესმენს სა-
კუთარი ფულადი სახსრები არ ყოფნის, მაშინ აქვს უფლება მიმართოს კომერ-
ციულ ბანკს სესხის ასაღებად. როგორც ვიცით, საკრედიტო ურთიერთობა
კომერციულის ბანკის შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენს და ცდი-
ლობს რაც შეიძლება მეტი კრედიტი გასცეს.

გარდა კომერციული ბანკებისა, ბიზნესის დასაფინანსებელი ფულადი
სახსრების მოპოვება შესაძლებელია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან,
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ძირითადი ამოცანა, მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობით, სიღარიბის დაძლევაში გამოიხატება.
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ზედამხედველობას უწევს საქარტელოს
ეროვნული ბანკი, რომლის მიზანია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სტა-
ბილური ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იძლევიან, ეგრეთ წოდებულ, „მიკ-
როკრედიტს“, რომელიც არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ საკრე-
დიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადიანობის, დაბრუნებადო-
ბის, ფასიანობის და მიზნობრიობის პირობების შესაბამისად მსესხებელზე ან
მსესხებელთა ჯგუფზე გაცემული ფულადი თანხა. მიკროსაფინანსო ორგანი-
ზაციის მიერ გაცემული მიკროკრედიტის მაქსიმალური ჯამური ოდენობა
ერთ მსესხებელზე არ უნდა აღემატებოდეს 50000 (ორმოცდაათი ათას) ლარს.

როგორც აღვნიშნეთ, ბიზნესის დაფინანსების მესამე გზას წარმოად-
გენს დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც თითზე ჩამოსათვლელია ჩვენს
ქვეყანაში. ევროკავშირი ევროპის სახელმწიფოთა უნიკალური პოლიტიკური
და ეკონომიკური გაერთიანებაა, რომლის წევრიცაა ევროპის 28 ქვეყანა. ევრო-
კავშირი არის მრავალსექტორიანი ინტეგრაციის განვითარებული ფორმა,
რომლის კომპეტენცია ვრცელდება წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკაზე,
მრეწველობაზე, მოქალაქეთა უფლებებზე, საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე.
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და გრანტებით უზრუნველყოფს
პროგრამებისა და პროექტების ფართო სპექტრს შემდეგ სფეროებში: განათ-
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ლება, ჯანმრთელობის დაცვა, გარემოს დაცვა, ჰუმანიტარული დახმარება,
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. ევროკავშირის ძირითად ბენეფიციარებს
შეადგენენ: მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები, ფერმერები, არასამთავრობო
ორგანიზაციები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ახალგაზ-
რდები და მკვლევარები.

1944 წელს 28 სახელმწიფოს მიერ შექმნილი მსოფლიო ბანკის ჯგუფის
მთავარ ამოცანას წარმოადგენს განვითარებად ქვეყნებში სტაბილური
ეკონომიკური ზრდისთვის ხელშეწყობა და სიღარიბის დონის შემცირება.
ორგანიზაციის პრიორიტეტებია სტრუქტურული რეფორმები: ვაჭრობის
ლიბერალიზაცია, პრივატიზაცია, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემების
რეფორმა, ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში.

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სა-
აგენტო არის ფედერალური ხელისუფლების დამოუკიდებელი სააგენტო,
რომლის საგარეო პოლიტიკური მიმართულებების გზამკვლევს სახელმწიფო
სამდივნო წარმოადგენს. სააგენტოს საქმიანობა გამოიხატება ეკონომიკის
ზრდის გრძელვადიანი და მიზანმიმართული ხელშეწყობის უზრუნველყო-
ფასა და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური კურსის
გატარებაში, რომელიც, თავის მხრივ, მხარს უჭერს: ეკომონიკურ ზრდას;
ვაჭრობასა და სოფლის მეურნეობას; გლობალურ ჯანდაცვას, დემოკრატიას,
კონფლიქტების პრევენციასა და ჰუმანიტარულ ხელშეწყობას. აშშ–ს საერთა-
შორისო განვითარების სააგენტო უზრუნველყოფს მსოფლიოს ოთხი რეგი-
ონის მხარდაჭერას, ესენია: საჰარის რეგიონის აფრიკა; აზია და ახლო აღმო-
სავლეთი; ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის ქვეყნები; ევროპა და ევ-
რაზია.

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სა-
აგენტო - მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო დახმარებასა
და მდგრად გადაწყვეტას სთავაზობს ლტოლვილებს, კონფლიქტის შედეგად
დაზარალებულ პირებს და მოქალაქეობის არ მქონე პირებს მთელი მსოფ-
ლიოს მასშტაბით. ბიურო მუშაობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად
მდგრადი გადაწყვეტების განსავითარებლად. მოსახლეობის, ლტოლვილთა
და მიგრაციის ბიურო აღიარებს მდგრადი გადაწყვეტის სამ ფორმას: რეპა-
ტრიაცია - დაბრუნება, როდესაც დევნის რისკი აღარ არის; ადგილზე ინტეგ-
რაცია - მუდმივი განსახლება იმ ადგილას, სადაც პირმა დევნისგან დაიცვა
თავი; განსახლება - მუდმივი განსახლება მესამე ქვეყანაში. მოსახლეობის,
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ლანა ჟორჟოლიანი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ქართული ენისა და ლიტერატურის II კურსის სტუდენტი

მეცნიერ ხელმძღვანელი: ნატო ჟორჟოლიანი,
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

თბილისის გვირგვინი – მთაწმინდა

„ქართველმა კაცმა თბილისს საქართველოს გული უწოდა, მთაწმინდა
კი მის გულის წვერად მიიჩნია“ [1]. ქალაქ თბილისის უდიდეს ისტორიულ
ნაწილს ძველი თბილისი წარმოადგენს. ის იმ უბნებსა და დასახლებებს
მოიცავს, რასაც 1936 წლამდე ,,ტფილისი" ეწოდებოდა. ღირსშესანიშნაობების
უმეტესობა სწორედ ძველ თბილისშია თავმოყრილი და ამიტომაც ყოველ-
თვის იქცევდა და იქცევს ტურისტების განსაკუთრებულ ყურადღებას. ძველი
თბილისის ადმინისტრაციული რაიონი 2007 წლიდან მთაწმინდა – კრწანი-
სისა და ისანი–სამგორის რაიონებს მოიცავს, ასევე, მტკვრის ორივე სანაპი-
როსა და ძირითადად XIX საუკუნის ნაგებობებს. ურბანულ განაშენებას წარ-
მოადგენს მეტწილად არქიტექტურული ნაგებობები, რომელთაგან რამდენი-
მე V საუკუნით თარიღდება.

1795 წელს ძველი თბილისის ღირსშესანიშნაობათა შორისაა: ეკლესი-
ები, მუზეუმები, გოგირდის აბანოები, ვიწრო ქუჩები და ჩუქურთმიანი ხის
აივნები. 2007 წლიდან ძველი თბილისი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის
ძეგლობის კანდიდატი იყო, თუმცა 2010 წელს ეს საკითხი არასაკმარისი
საკანონმდებლო ბაზის და მენეჯმენტის გამო გადავადდა.

ძველი თბილისის ტერიტორიაზე, ძეგლებთან ერთად, ცნობილია უნი-
კალური შენობა–ნაგებობები, რომელთა შესახებ ისტორია ძალიან ცოტამ თუ
იცის. ბეთლემის კლდის უბანში გომის ქუჩაზე დღესაც დგას ცეცხლთაყვა-
ნისმცემელთა ტაძარი, ანუ "ათეშგა". თავის დროზე საქართველოში ხუთი
ასეთი ტაძარი იყო, საიდანაც მხოლოდ თბილისური შემორჩა. ,,ძველი თბი-
ლისი" საკმაოდ ადრე იქცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე უბნად.
უკვე 1920–იან წლებში მას ,,ნაკრძალად" მიიჩნევდნენ, დღეს ის დაცულია
შესაბამისი კანონმდებლობით, როგორც თბილისის ისტორიული ნაწილი და
მოიცავს: სახელმწიფო დაცვის, განაშენიანების რეგულირებისა და ლან-
დშაფტის დაცვის ზონას. ალექსანდრე დიუმა ძველი თბილისის ქუჩებით
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რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსებაში სა-
ხელმწიფო დანახარჯების წილი დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, რომე-
ლთა შორის მთავარია – საზოგადოებაში არსებული ფასეულობები, პრიორი-
ტეტები, ქვეყნის პოლიტიკური ნება, მისი ეკონომიკური განვითარების
დონე, ბიუჯეტის შესაძლებლობები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში
წლიდან წლამდე იზრდება ჯანდაცვის ხარჯებში სახელმწიფო დაფინანსების
წილი, იგი მაინც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება არამარტო ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის რეკომენდაციით მოწოდებულ ზღვარს, არამედ ბევრი დაბალ-
შემოსავლიანი, ღარიბი ქვეყნის მაჩვენებლებსაც.

Доля государственных расходов в финансировании
системы здравоохранения

Резюме

В работе отмечается, что доля государственных расходов в
финансировании системы здравоохранения зависит от многих факторов,
наиболее важными из которых являются ценности, приоритеты, политическая
воля страны, уровень ее экономического развития, возможности бюджета. Хотя
доля государственного финансирования здравоохранения в Грузии растет из
года в год, она все еще сильно отстает не только от рекомендаций ВОЗ, но и от
многих бедных стран с низкими доходами.

The share of government spending in financing the

health care system

Summary

The paper notes that the share of government spending in financing the health
care system depends on many factors, the most important of which are values,
priorities, the country's political will, the level of its economic development, and
budgetary capacity. Although the share of government funding for health care in
Georgia is growing from year to year, it still lags far behind not only WHO's
recommendations, but also many poor low-income countries.

11

ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო მჭიდროდ თანამშრომლობს და
ეხმარება გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატსა და წითელი ჯვრის
საერთაშორისო კომიტეტს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებთან
დაკავშირებით.

გამომდინარე ზემოთ თქმულისა, საქართველოში ბიზნესის დაფინან-
სების მხოლოდ სამი გზა არსებობს, მაგრამ ისიც ნაკლებად რეალური, რად-
განაც დღემდე არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, კერძოდ - საზოგადოე-
ბის შიში ინოვაციებისადმი, ბიზნეს გეგმის შედგენის არ ცოდნა, მთავრობისა
და შესაბამისი სამინისტროების (ეკონომიკისა და მდგრადი გავნითარების,
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები) ინერ-
ტულობა ბიზნეს იდეების რეალიზებისადმი, თუნდაც ინკლუზიური და
მწვანე ბიზნესისადმი, როცა ბიზნესის ორივე მიმართულება დასაქმების
რეალურ გზას წარმოადგენს, კომერციული ბანკების მიერ კრედიტზე დაწესე-
ბული მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და საკმაოდ მკაცრი საკრედიტო
პოლიტიკა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში გამეფებული „მევახშეობა“ და
ა.შ.

გამოყენებული ლიტერატურა
1.შენგელია თ.- თანამედროვე ბიზნესის საფუძვლები (ნაწ. I). თბ., 2007.
2.შუბლაძე გ. ნანიტაშვილი მ. - ბიზნესის საფუძვლები, სახელმძღვანელო,
თბილისი, 2011.
3. https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=339&n&newsid=2408
4. https://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/kanonebi/mikro_kanoni_27_03_13.pdf

რეზიუმე
ბიზნესის დაწყება საქართველოში საკმაოდ მარტივი პროცესია, ეს

აქსიომაა თუ ვისაუბრებთ რეგისტრაციის პროცესზე, ხოლო „ფულს“ რაც შე-
ეხება, ანუ სასტარტო ბიზნესის დაფინანსებას - ეს დღემდე დიდი პრობლემაა
ჩვენს ქვეყანაში.ქართველს გააჩნია იდეა, მაგრამ არ აქვს ფული, ის საოცარი
ფენომენი, რომლის გარეშეც ვერ ახდენს საკუთარი იდეის რეალიზებას. კომე-
რციული ბანკების მიერ რეკლამირებული ბიზნეს სესხები ხელმისაწვდომია
მხოლოდ არსებული ბიზნესის მეპატრონეებისათვის და არა ბიზნესის
დამწყებთათვის.
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Пути финансирования бизнеса в Грузии
Резюме

Начало бизнеса в Грузии является сравнительно простым процессом, это
аксиома, если говорить о процессе регистрации, а что касается „денег“, то есть
финансирования стартового бизнеса – это большая проблема в нашей стране до
настоящего времени. У грузин имеется идея, но нет денег, того волшебного фе-
номена, без которого не может реализовать собственную идею. Рекла-
мированные коммерческими банками бизнес-ссуды доступны лишь для
владельцев существующего бизнеса, а не для начинающих бизнес.

Ways of financing a business in Georgia
Summary

Starting a business in Georgia is a relatively simple process, it is an axiom
when it comes to the registration process, and as far as “money”, that is, financing a
start-up business, is a big problem in our country until now. Georgians have an idea,
but no money, that magical phenomenon, without which they cannot realize their
own idea. Business loans advertised by commercial banks are only available to
existing business owners, not to business start-ups.

ლუკა ღვინჯილია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის

ეკონომიკის ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ფასწარმოქმნის პოლიტიკა და კომპანიების საგარეო
ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობა

კომპანიისთვის საგარეო ბაზარზე გასვლა ნიშნავს ჩაებას გლობალურ
კონკურენციაში, რომელიც ძალიან სწრაფად ფართოვდება. კომპანიები
ძირითადად ყურადღებას ამახვილებენ საგარეო ბაზარზე გასვლაზე და ამი-
ტომ საშინაო ბაზარიც აღარ გამოირჩევა დიდი შესაძლებლობებით. კომ-
პანიები პირველ რიგში ორიენტირებულები უნდა იყვნენ ფეხი მოიკიდონ
საშინაო ბაზარზე, რათა პროდუქტი მუდმივად გააუმჯობესონ და მეტად
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საქართველოსთან შედარებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
რეკომენდაციით გათვალისწინებული ზღვარი გადალახეს ისეთმა ქვეყნებმა,
როგორებიცაა: სომხეთი (41.7%), ყაზახეთი (53.1%), უკრაინა (54.5%), ყირ-
გიზეთი (59%). ყოველივე ზემოაღნიშნული მიგვანიშნებს, რომ საქართველო-
ში ჯანდაცვის ხარჯების მნიშვნელოვან წილს, დაახლოებით 65-70%-ს, მო-
სახლეობის მიერ გაღებული კერძო დანახარჯები შეადგენს, რაც მიგვითითე-
ბს, რომ საქართველოში ჯანდაცვა სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტად
არ ითვლება.

ჯანდაცვის მთლიან ხარჯებში კერძო დანახარჯების ასეთი მაღალი წი-
ლის მიხედვით საქართველო დგას ისეთ ქვეყნებს შორის, როგორიცაა სუ-
დანი (75.8%), იემენი (74%), ავღანეთი (73.8%), აზერბაიჯანი (71.1%), ნიგერია
(69.3%), მიენმერი (68.2%), ვენესუელა (65.8%) და ამ მაჩვენებლით მსოფლი-
ოში უკავია მერვე ადგილი. შედეგად, საქართველოში ბევრი ოჯახი იძულე-
ბულია უარი თქვას საჭირო სამედიცინო მომსახურებაზე, რადგან მათ არ შე-
უძლიათ ამ მომსახურების საფასურის ანაზღაურება.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება ჯან-
დაცვის ხარჯებში სახელმწიფო დაფინანსების წილი, იგი მაინც მნიშვნელო-
ვნად ჩამორჩება არამარტო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდა-
ციით მოწოდებულ ზღვარს, არამედ ბევრი დაბალშემოსავლიანი, ღარიბი
ქვეყნის მაჩვენებლებსაც. შესაბამისად, სამედიცინო სერვისებზე მნიშვნელო-
ვანი ხარჯების გაღება თავად მოსახლეობას უწევს.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო. ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების ანგარიში. 2019.
2. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.
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5.World Health Report 2019. Health Systems Financing: the Path to Universal
Coverage. World Health Organ.
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ევროპის რეგიონში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი
წილი მთლიან სახელმწიფო დანახარჯებში მერყეობს 4%-დან თითქმის 20%-
მდე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში ჯანდაცვის
ხარჯების პრიორიტეტულობა ეროვნული შემოსავლების ზრდასთან ერთად
იზრდება; თუმცა, ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა მიუხედავად ეროვნული შე-
მოსავლების შედარებით დაბალი დონისა, ცდილობს ჯანდაცვის სექტორში
გამოყოს შედარებით მაღალი ხარჯები; ამასთან, ზოგიერთ შედარებით მდი-
დარ ქვეყნებში, პირიქით, მთავრობები ცდილობენ ჯანდაცვაზე გამოყონ მცი-
რე თანხები.

მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის ვალდებულებები ჯანდაცვის მი-
მართ ეროვნული შემოსავლების ზრდასთან ერთად იზრდება, ზოგიერთი
დაბალშემოსავლიანი ქვეყანა უფრო მეტ სახელმწიფო სახსრებს გამოყოფს
ჯანდაცვაზე, ვიდრე მაღალშემოსავლიანი ქვეყნები. საქართველოში ჯანდაც-
ვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი მთლიან სახელმწიფო და-
ნახარჯებში, დაბალია ისეთ ქვეყნებთან შედარებით, როგორიცაა: სომხეთი
(7.9%), ყაზახეთი (10.9%), უკრაინა (12.2%), ყირგიზეთი (13.2%), ბელორუსი
(13.5%). ზოგიერთ ქვეყანაში ჯანდაცვა საბიუჯეტო პოლიტიკის პრიორიტე-
ტად არ ითვლება რამოდენიმე მიზეზის გამო. მათ შორის უმთავრესია ფინან-
სური და პოლიტიკური მიზეზები. კერძოდ, ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა
ჯანდაცვას განიხილავს ეკონომიკურად არაეფექტიან სფეროდ. ამის საპი-
რისპიროდ, ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა დაინტერესებულია, რომ ჰყავდეს
ჯანმრთელი მოსახლეობა.

ქვეყანაში ჯანდაცვის დაფინანსების შემდეგი მნიშვნელოვანი ინდიკა-
ტორია ჯანდაცვაზე მთლიან დანახარჯებში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანა-
ხარჯების წილი. ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები მოიცავს როგორც სახე-
ლმწიფო, ასევე კერძო დანახარჯებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
რეკომენდაციით, ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები უნდა შეადგენდეს
ჯანდაცვის მთლიანი ხარჯების 40%-ზე მეტს. ქვეყნებში, სადაც ეს მაჩვენებე-
ლი 40%-ზე ნაკლებია, სახელმწიფოს შეზღუდული პასუხისმგებლობა გააჩ-
ნია ჯანდაცვის სექტორში მდგარი პრობლემების გადასაჭრელად. საქართვე-
ლოში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები შეადგენს 29.8%-ს, შესაბამი-
სად, სახელმწიფო დაფინანსების წილი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ჯანდაც-
ვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით გათვალისწინებულ ზღვარს.
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კონკურენტუნარიანები იყვნენ საერთაშორისო ბაზარზე. ანუ, თუ კომპანიები
ინტერნაციონალიზაციისკენ არ გადადგამენ უფრო მკაფიო ნაბიჯებს, მაშინ
კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება მათი კონკურენტუნარიანობა საგარეო ბა-
ზარზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კომპანიებმა საშინაო ბაზარზე მეტი ენერგია
და შრომა უნდა ჩადოს, ვიდრე საგარეო ბაზრებზე. ეს ნიშნავს, რომ თუ კომ-
პანია საშინაო ბაზარზე არ არის მყარ პოზიციაზე, საგარეო ბაზარზე გასვლა
მისთვის შესაძლებელია დამღუპველიც აღმოჩნდეს.

კომპანიები, რომლებიც საგარეო ბაზარზე გასვლას არც კი ფიქრობენ და
უახლოეს ბიზნეს-გეგმაში არ აქვთ გათვალისწინებული ეს ნაბიჯები, შესაძ-
ლებელია უკანა პლანზე გადასვლის საშიშროება ემუქრებოდეს. კომპანიების
საგარეო ბაზარზე გასვლასთან ერთად იზრდება რისკ ფაქტორები, ისინი
ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან პრობლემას აწყდებიან, როგორიცაა
უმუშევრობა, ვალუტის ინფლანცია, მთავრობის არასტაბილურობა და სხვა.
ის გლობალური კომპანიები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობის ინტერნაცი-
ონალიზაციას ახდენენ ძალიან ძლიერი და საშიში კონკურენტები არიან სხვა
კომპანიებისთვის.

ყველა კომპანია, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე რაიმე წილს ფლობს,
ცდილობს გახდეს გლობალური ბრენდი, ეს რა თქმა უნდა შემდეგ ნაბიჯს
წარმოადგენს. ფირმები, რომლებიც საგარეო ბაზარზე გავლენ გლობალურ
კონკურენციაში ერთვებიან, გლობალურია ფირმა რომელსაც, ერთზე მეტ
ქვეყანაში გააქვს პროდუქცია და ამის ხარჯზე იღებს მარკეტინგულ, კვლე-
ვისა და განვითარების, ფინანსური და წარმოების უპირატესობას შიდა ბა-
ზარზე მოქმედ კონკურენტებთან შედარებით. ძალიან ხშირად კომპანიები
საგარეო ბაზარზე გასვლის გადაწყვეტილებას მაშინ იღებენ, როდესაც კომ-
პანიის „გადარჩენა“ არის საჭირო, თუმცა მარკეტოლოგები და ამ საკითხის
მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ყოველთვის არ არის საჭირო, ასეთი რისკის
გაწევა. მაგალითად, ადგილობრივი ბიზნესი შესაძლოა მხოლოდ წარმატე-
ბული იყოს საშინაო ბაზარზე და მისი საგარეო ბაზარზე გატანით ბევრად
მეტი პრობლემები გაჩნდეს. საშინაო ბაზარზე მუშაობა კომპანიებისთვის
ბევრად კომფორტული, უსაფრთხო და მარტივია, ვიდრე საგარეო ბაზარზე.

ფასწარმოქმნის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება საკმაოდ რთული
და შრომატევადი პროცესია. ამასთანავე ძალიან დიდ დროს მოითხოვს.
კომპანიები და მათი მარკეტინგის სპეციალისტები ფასწარმოქმნის დროს
ითვალისწინებენ უამრავ ფაქტორს, როგორიცაა: მარკეტინგული გარემო,
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მყიდველები და კონკურენტები. ფირმის მარკეტინგული და ფასწარმოქმნის
სტრატეგია ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. კარგად შემუშავებულ მარ-
კეტინგულ სტრატეგიას შეუძლია შემოსავლების დიდი რაოდენობით გაზ-
რდა.

პირველ რიგში თუ კომპანია აპირებს საგარეო ბაზარზე გასვლას, მან
უნდა შეისწავლოს ბაზრები. მარკეტოლოგების მეშვეობით კომპანიამ უნდა
გადადგას სწორი ნაბიჯი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გადაწყვე-
ტილებები უნდა მიიღოს. ნებისმიერი კომპანიისთვის საგარეო ბაზარზე და-
წესებული ფასები გადამწყვეტია, პირდაპირ კავშირშია იმასთან თუ რამდენ-
ხანს შეძლებს ეს კომპანია იყოს ბაზარზე და შეინარჩუნოს პოზიციები.
კომპანია, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაში გადის ექსპორტით, თავდაპირვე-
ლად იკვლევს იმ ქვეყნების სპეციფიურ თავისებურებებს, საიდან გამომდი-
ნარეც ზოგადი წესით დგინდება ფასები პროდუქტზე.

უმეტეს შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ფასს აწესებს
კომპანია, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. ესენია - ეკოლოგიური
გარემო, ეკონომიური, სამართლებრივი, გეოგრაფიული მდებარეობის და
სხვა. კომპანიებს საგარეო ბაზარზე გასვლის დროს გარდა იმისა, რომ უწევთ
მეთოდებისა და სტრატეგიების დასახვა, ასევე ფასების დაწესება, რომელიც
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას წარმოადგენს. როგორ უნდა მო-
იქცეს კომპანია, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაში გადის ექსპორტზე, ბუნებ-
რივია ვერ დააწესებს ისეთ ფასს, რომლითაც სამშობლოში აწოდებს მომ-
ხმარებელს. კომპანიას შეუძლია ყველა ქვეყანაში დააწესოს ერთი და იგივე
ფასი, თუმცა აღმოჩნდება, რომ რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის ეს ფასი მაღალი
იქნება ან მდიდარი ქვეყნისთვის - არასაკმარისად მაღალი.

საგარეო ბაზარზე გასვლისას მთავარ როლს თამაშობს ის ხარჯები, რაც
კომპანიას უწევს დახარჯოს პროდუქტის ამა თუ იმ ქვეყანაში ჩასატანად,
მაგალითისთვის Levis- ის ქურთუკი, რომელიც აშშ-ში 40 დოლარი ღირს,
ტოკიოში კი 73, ხოლო პარიზში 98 დოლარად შეიძლება შეიძინოთ. როგორც
ზემოთ აღინიშნა, ფასების ესეთი ცვლილება ხარჯებიდან გამომდინარე შეი-
ძლება იყოს, თუმცა არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ეს კომპანიის გაყიდვების
სტრატეგიებისა და ბაზრის პირობების განსხვავებულობით იყოს გამოწ-
ვეული.

საგარეო ბაზარზე გასვლისას შეუძლებელია კომპანიამ არ გაითვალის-
წინოს, როგორც გადაზიდვის და დაზღვევის, ასევე იმპორტის ტარიფები,
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არსი ძალიან ფართოა და მოიცავს სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლი-
ვობის მატებას, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, კონკრეტული დაავა-
დებისაგან სიკვდილიანობის და ავადობის შემცირებას, ქრონიკულ ავადმყო-
ფთა დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარის გაუმჯობესებას. ქვეყნებში,
სადაც დაბალია ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები, მაღალია ავადობის
ტვირთი.

მდიდარ ქვეყნებზე, სადაც ჯანდაცვაზე დანახარჯები შეადგენს გლობა-
ლური დანახარჯების 87%-ს, მოდის გლობალური ავადობის ტვირთის შედა-
რებით დაბალი წილი. შედარებისათვის, ღარიბ ქვეყნებზე მოდის ავადობის
გლობალური ტვირთის 90% და ჯანდაცვაზე გლობალური დანახარჯების
13%. აშშ-ში, რომელიც შეადგენს მსოფლიოს მოსახლეობის 8%-ს, ავადობის
გლობალურ ტვირთზე მოდის 10%, ხოლო იხარჯება მსოფლიოში ჯანდაცვა-
ზე მთლიანი დანახარჯების 50%. აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვაზე სახელმწი-
ფო დანახარჯების ზრდა არ არის ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკის უმ-
თავრესი ამოცანა. სახელმწიფო დაფინანსების ზრდა შეიძლება გამართლებუ-
ლი იყოს მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის მიერ ამოცანების უფრო ეფექტიანად
მიღწევის, არსებული რესურსების ეფექტიანი გამოყენების შემთხვევაში.

რესურსების ხარჯთეფექტიანად გამოყენების მრავალი საშუალება არსე-
ბობს, რომელთაგან უმთავრესია ქვეყანაში გამართული პირველადი ჯანდაც-
ვის სისტემის არსებობა, პრევენციული სერვისების მიწოდების ზრდა, რომ-
ლებიც გაცილებით ნაკლები ღირს ვიდრე დაავადებათა მკურნალობა, ჯან-
დაცვის სერვისების დაფინანსების პროსპექტული მეთოდების გამოყენება,
დაფინანსების კონკურენტული სტრატეგია, კონკურენტული სადაზღვევო
მოდელი, სერვისების უტილიზაციის მართვის მეთოდების დანერგვა, სამე-
დიცინო მომსახურების გარკვეულ ნაწილის ხარჯებში პაციენტის თანამო-
ნაწილეობა.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით, ჯანდაცვაზე სახელ-
მწიფო დანახარჯების წილი მთლიანი სახელმწიფო დანახარჯებში უნდა შეა-
დგენდეს 15 %-ს მაინც. საქართველოში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო ხარჯების
მნიშვნელოვანი მატების მიუხედავად, მისი წილი სახელმწიფო ბიუჯეტთან
მიმართებაში საკმაოდ დაბალია და შეადგენს 6.9%-ს. აღნიშნული თითქმის
ორჯერ მცირეა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ
მაჩვენებელთან შედარებით.
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ფარცხალაძე ლიზა

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის
სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაცევტული ფაკულტეტის

მე-2 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

სახელმწიფო დანახარჯების წილი ჯანდაცვის
სისტემის დაფინანსებაში

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილი მთლიან სახელმწიფო და-
ნახარჯებში გვიჩვენებს სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ჯანდაცვის სექტო-
რთან, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებს იგი ჯანდაცვაზე დანახარჯებს სხვა სე-
ქტორების დანახარჯებთან შედარებით. ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ფასე-
ულობა ადამიანის ჯანმრთელობაა. ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეო-
ბაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს სახელმწიფოს მიერ ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში ნაკისრი ვალდებულებები. სტატისტიკური მონაცემების
მიხედვით, მსოფლიოში ჯანდაცვაზე დანახარჯების ძირითად წყაროს წა-
რმოადგენდა სახელმწიფო დაფინანსება - 33% და სავალდებულო სოციალუ-
რი დაზღვევა - 26%, ჯიბიდან გადახდები და კერძო სადაზღვევო შენატანები
ერთად შეადგენდა შედარებით მცირე ნაწილს (18% და 19% შესაბამისად).

ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსებაში სახელმწიფო დანახარჯების წილი
დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, რომელთა შორის მთავარია – საზოგა-
დოებაში არსებული ფასეულობები, პრიორიტეტები, ქვეყნის პოლიტიკური
ნება, მისი ეკონომიკური განვითარების დონე, ბიუჯეტის შესაძლებლობები.
ბევრ ქვეყანაში, რაც უფრო დიდია მშპ, მით მეტია სახელმწიფოს წილი ჯან-
დაცვის სისტემის დაფინანსებაში. ასეთ ქვეყნებში ჯანდაცვის სისტემა საზო-
გადოებრივი სოლიდარობის პრინციპზე ვითარდება და ჯანდაცვის ხარჯე-
ბის უმეტეს ნაწილს სახელმწიფო იხდის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრა-
მებით ან სოციალური დაზღვევის სისტემების საშუალებით.

კვლევები გვიჩვენებენ, რომ რაც უფრო მეტია ჯანდაცვაზე დანახარჯები
მით უფრო ხელმისაწვდომია სამედიცინო დახმარება, მაღალია მოსახლეობის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლები. "უკეთესი ჯანმრთელობის"
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გადასახადებისა და ვალუტის კურსის ცვლილება და სხვა. ყველა ზემოთ
აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, მათი არ გათ-
ვალისწინებით კომპანია საერთოდ ვერ შეძლებს გავიდეს საგარეო ბაზარზე.

კომპანები, რომლებიც საკმაოდ ამბიციურები არიან და მათთვის ბაზარ-
ზე დიდი წილის დაკავება და თან სიახლეებთან კარგ დამოკიდებულებაში
ყოფნა მნიშვნელოვანია, ცდილობენ ფეხი აუწყონ ყველა იმ სიახლეს,
რომელმაც შესაძლებელია რაიმე, თუნდაც ძალიან მცირე დოზით გავლენა
მოახდინოს მათ პოზიციონირებაზე.

განსაკუთრებით კომპანია, რომელიც საგარეო ბაზარზე გასვლას აპი-
რებს, მისი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს იმ ფასების დაწესება, რომელიც მისა-
ღებია ბაზრისთვის და შესადარებლად აუცილებლად საჭიროა კონკურენ-
ტების ფასების კვლევა მუდმივ რეჟიმში. ეს პირდაპირი მოვალეობაა მარკე-
ტოლოგების, რომლებიც მუდმივად კონკურენტების კვლევით და სწორი
მარკეტინგის საშუალებით კომპანიას ბაზარზე უქმნიან სწორ გარემოს,
იმისთვის რომ დიდი ხნით შეინარჩუნოს პოზიცია.

დღეისათვის, დაძაბული კონკურენციული ბრძოლა მიმდინარეობს,
როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე საგარეო ბაზარზეც, ამიტომ საწარმოები საკ-
მაოდ დიდ დროს უთმობენ კონკურენტების საქმიანობის შესწავლას, რომე-
ლიც გამოიხატება მათი ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოკვლევით, მოსა-
ლოდნელი რეაქციების, მიზნებისა და სტრატეგიების შესწავლით. აღნიშნუ-
ლი კვლევა მიზნად ისახავს, გამოავლინოს კომპანიამ მიზნობრივი მომხმა-
რებლები, რომელთა მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებენ, რომელსაც შეძ-
ლებენ უკეთესი და მეტი რაოდენობის საქონლის და მომსახურების შეთა-
ვაზებას, რა თქმა უნდა შედარებით დაბალ ფასად. ბაზარზე მიწოდებული
საქონლისა და მომსახურების ანალიზის მიხედვით ადგენენ კომპანიები
კონკურენტების რაოდენობას, თუმცა პირდაპირ კონკურენტებად აღიქმენიან
ის კომპანიები, რომლებიც ანალოგიურ მომსახურებას ან საქონელს თავა-
ზობს მომხმარებელს.

კომპანიებისთვის კონკურენტების მიზნებისა და ბაზარზე კმაყოფილების
განსაზღვრის დონის დადგენა მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს.
აღნიშნული საკითხების დაზუსტების შემდეგ, კომპანია ფლობს ინფორმა-
ციას კონკურენტების შესაძლო რეაქციებზე, მათ გატარებულ ღონისძიებებზე
და სხვა. ამის საფუძველზე ხდება დადგენა რომელი კომპანიაა ძლიერი და
რომელი სუსტი.
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რეზიუმე
ნაშრომში განხილულია კომპანიების საგარეო ბაზარზე გასვლის შე-

საძლებლობა და ფასწარმოქმნის პრობლემები. კომპანიების საგარეო ბაზარზე
გასვლასთან ერთად იზრდება რისკ-ფაქტორები, ისინი ძალიან ბევრ და
მნიშვნელოვან პრობლემას აწყდებიან, როგორიცაა უმუშევრობა, ვალუტის
ინფლანცია, მთავრობის არასტაბილურობა და სხვა. ის გლობალური კომპა-
ნიები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას ახდენენ
ძალიან ძლიერი და საშიში კონკურენტები არიან სხვა კომპანიებისთვის.-
განსაკუთრებით კომპანია, რომელიც საგარეო ბაზარზე გასვლას აპირებს,
მისი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს იმ ფასების დაწესება, რომელიც მისაღებია
ბაზრისთვის და შესადარებლად აუცილებლად საჭიროა კონკურენტების
ფასების კვლევა მუდმივ რეჟიმში.

Политика ценообразования и возможности выхода
компании на зарубежные рынки

Резюме
В статье рассматриваются возможности выхода компаний на зарубежные

рынки и проблемы ценообразования. Вместе с выходом компании на
зарубежные рынки возрастают и риск-факторы, они сталкиваются со многими
важными проблемами, такими как безработица, валютная инфляция,
нестабильность правительства и многое другое. Те глобальные компании,
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მოეპყრან დანაშაულში ეჭვმიტანილებს ან როგორ უნდა მოხდეს გადასა-
ხადების დაკისრება და შეგროვება. კანონის უზენაესობამ უნდა პატივი სცეს
ადამიანის უფლებებს. ეს განსაკუთრებით მართებულია სამოქალაქო და
პოლიტიკური უფლებების შემთხვევაში.

Важность верховенства закона на национальном уровне

Резюме

В работе рассмотрена важность верховенства закона на национальном
уровне. Осуществление полномочий, предоставленных законом, подчиняется
верховенству закона и также имеет значение в отношениях между отдельными
людьми и частными лицами. Верховенство закона касается отношений между
национальными властями и гражданами, резидентами и другими лицами,
такими как ассоциации и компании. Он показывает, как следует принимать
законы, как обращаться с подозреваемыми в преступлении или как взимать и
собирать налоги. Верховенство закона должно уважать права человека. Это
особенно верно в случае гражданских и политических прав.

The importance of the rule of law at the national level

Summary

The paper discusses the importance of the rule of law at the national level. The
exercise of the powers conferred by law is subject to the rule of law and also matters

in the relationship between individuals and individuals. The rule of law concerns
the relationship between national authorities and citizens, residents and others,

such as associations and companies. It shows you how laws should be passed, how to
deal with suspects of a crime, or how to collect and collect taxes. The rule of law
must respect human rights. This is especially true in the case of civil and political

rights.
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სახელმძღავენელო შესაბამის კონტექტში განიხილავს ორ უკანასკნელ ას-
პექტს - დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებს, რადგან ეს ელემენტები
დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. სახელმძღავნელო ამ შემთხვევაშიც ყუ-
რადღებას ამახვილებს კანონის უზენაესობის განმასხვავებელ ნიშნებზე.
ზემოთ განხილული არ ნიშნავს, რომ ყურადღების მიღმა უნდა დარჩეს მოთ-
ხოვნა - კანონები უნდა იყოს კანონიერი - ანუ ქვეყნის მოქალაქეები ნდობას
უცხადებენ კანონმდებელს. ამგვარი ნდობის მოპოვება შესაძლებელია
მხოლოდ დემოკრატიული პროცესის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ეს ეხება
ნაციონალურ ასამბლეას ან პარლამენტს, რომლის არჩევაც საიდუმლო ხმის
მიცემის პროცესით ხორციელდება.
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რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია კანონის უზენაესობის მნიშვნელობა ეროვნულ
დონეზე. კანონით მინიჭებული ძალაუფლების გამოყენება ექვემდებარება კა-
ნონის უზენაესობას და რელევანტურია აგრეთვე ცალკეული ადამიანებისა
და კერძო პირების ურთიერთობებშიც. კანონის უზენაესობა შეეხება ურთი-
ერთობას ეროვნულ ხელისუფლების ორგანოებს და მოქალაქეებს, მაცხოვ-
რებლებსა და სხვა კერძო პირებს, როგორიცაა ასოციაციები და კომპანი-
ები. ის გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა შეიქმნას კანონები ან როგორ უნდა
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которые проводят интернационализацию своей деятельности, являются очень
сильными и опасными конкурентами для других компаний. Особенно для
компании, которая собирается выйти на зарубежный рынок, ее основной
задачей должно быть установление приемлемых для рынка цен, а для
сравнения необходимо регулярно изучать цены конкурентов.

The pricing policy and opportunities for the company
to enter foreign markets

Summary
The article discusses the possibility of companies entering foreign

markets and the problems of pricing. Along with the company's entry into foreign
markets, risk factors also increase, they face many important problems, such as
unemployment, currency inflation, government instability and much more. Those
global companies that are internationalizing their activities are very strong and
dangerous competitors for other companies. Especially for a company that is going
to enter a foreign market, its main task should be to establish acceptable prices for
the market, and for comparison, it is necessary to regularly study the prices of
competitors.

მარიამ ფანჩულიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტისეკონომიკის ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგია

ტურიზმი ეკონომიკის ერთ–ერთი სტაბილურად განვითარებული დარ-
გია, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას,
ტურისტული ობიექტების დატვირთვას, ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შე-
მოდინებას. ძირითადი მაჩვენებლებით ტურიზმი უთანაბრდება ნავთობ–გა-
ზმომპოვებელ მრეწველობასა და ავტომშენებლობას. ის მყარად იჭერს მესამე
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ადგილს ნავთობისა და ავტომობილების ექსპორტის შემდეგ. ეკონომიკური
თვალსაზრისით ტურიზმის მიმზიდველობა ხასიათდება დაბანდებული სახ-
სრების შედარებით სწრაფი გამოსყოდვით და თავისუფალი კონვერტირე-
ბული ვალუტის სახით მოგების მიღებით. ტურისტული ბიზნესი ასტიმუ-
ლირებს მეურნეობის ისეთ დარგებს როგორიცაა: მშენებლობა, ვაჭრობა, სოფ-
ლის მეურნეობა, სახალხო მოხმარების საქონლის წარმოება, კავშირგაბმუ-
ლობა და სხვა. მსოფლიო ეკონომიკის არცერთი დარგისათვის არ არის დამა-
ხასიათებელი ისეთი მასშტაბებით ზრდა, როგორც ტურიზმისათვის.

საქართველოში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია ეყრდნობა ტურიზ-
მის მდგრადი განვითარების მსოფლიოში აღიარებულ პრინციპებს და აშკარა
უპირატესობას ანიჭებს ბაზრის მოთხოვნის სტიმულირებას. ტურისტული
ინდუსტრია სწრაფად რეაგირებს მსოფლიო ეკონომიკის მდგომარეობაზე და
წარმოადგენს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების თავისე-
ბურ ინდიკატორს.

ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება შეუძლებელია ფაქტორების მთე-
ლი სისტემის გათვალისწინების გარეშე. ტურიზმი ვერ განვითარდება თუ
ქვეყანა პოლიტიკურად და ეკონომიკურად სტაბილური არაა. ტურიზმის
განვითარება შეუძლებელია ქვეყნის მთლიანი სოციალური და ეკონომიკური
წინსვლის გარეშე. ტურიზმს სჭირდება განვითარებული ენერგეტიკა, საავ-
ტომობილო გზები და მარალი სტანდარტების სატრანსპორტო საშუალებები,
მოწესრიგებული საბანკო და სადაზღვევო საქმიანობა, საზოგადოებრივი წეს-
რიგი და ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული, კანონის უზენაესობაზე დაფუძ-
ნებული ურთიერთობები, სოფლის მეურნეობის, კავშირგაბმულობისა და
მომსახურების სფეროს განვითარება, კულტურის, ხალხური რეწვისა და
სასუვენირო წარმოების მაღალი დონე, ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა
სწავლება, კვალიფიციური კადრების მომზადება და უცხოელი სტუმრები-
სათვის კეთილმოსურნე გარემოს შექმნა.

ტურიზმის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე მსოფლიოში მუდმი-
ვად იზრდება, რაც განპირობებულია სხვადასხვა ქვეყნების შემოსავლების
ზრდითა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით. ასევე
ტურიზმის სწრაფ განვითარებას განაპირობებს ის, რომ ტურისტული ბიზნე-
სის დასაწყებად არაა საჭირო დიდი ფინანსური ინვესტიციები, უდიდესი
მოთხოვნაა ტურისტულ მომსახურებაზე და ძალზედ მაღალია რენტაბელუ-
რობის მაჩვენებელი. მრავალი ქვეყნის ეკონომიკაში ტურიზმს წამყვანი რო-
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კანონის ძალაში შესვლა მოიცავს ისეთ თავისებურებებს, რომლებიც მიუთი-
თებს რომ ეს არის კანონმდებლობის ნაწილი, რომელიც გამოქვეყნდა ეროვ-
ნულ იურიდიულ გაზეთში, და გამოცემის ხარისხი იმდაგვარია, რომ იმ პი-
რებს, რომელთათვისაც არის კანონი გამიზნული, შეუძლიათ გაეცნონ კანონს.

მეორე ასპექტი ეხება იმ გზას, თუ როგორ ხდება კანონის მიღება. ზოგა-
დად ორი ვარიანტი შეიძლება განვიხილოთ. კანონი შეიძლება მიღებული
იქნას იმ პირების მიერ, რომლებიც არჩეულ იქნენ და შესაბამისად ანგარიშ-
ვალდებულნი არიან იმ ხალხის მიმართ, ვინც ისინი აირჩია. კანონის შექმნა
შეიძლება მოხდეს დემოკრატიულად ან სისტემაში, რომელსაც არ ახასიათებს
დემოკრატია. უდავოა, რომ კანონის უზენაესობა შეიძლება მხოლოდ დემოკ-
რატიულ პოლიტიკურ სისტემაში აღსრულდეს სრულად. თუმცა უნდა აღი-
ნიშნოს, რომ ქვეყანაში ყველა კანონის მიღება არ ხდება პარლამენტის ან სხვა
არჩევითი ორგანოს მიერ. კანონ-შემოქმედებითი უფლებამოსილება შეიძლე-
ბა დელეგირდეს სხვა ორგანოებზე, როგორიცაა რეგიონალური ან ადგილობ-
რივი ერთეულები.

ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი დემოკრატიული სისტემის
შემთხვევაში, პარლამენტში შეიძლება არსებობდნენ ისეთი წარმომადგენლე-
ბი, რომლებიც არ იყვნენ არჩეულნი. მთავარი ისაა, რომ ის პირები, რომელ-
თაც მინიჭებული აქვთ კანონშემოქმედებითი უფლებამოსილება, ექვემდება-
რებიან კანონს და შესაბამის კონსტიტუციონალურ ზედამხედველობას. არა-
სწორი იქნება იმის უარყოფა, რომ კანონის უზენაესობის ფორმალური მახა-
სიათებელების განხორციელებას გარკვეული ხარისხით ზოგიერთ არა-დე-
მოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემებშიც ვხვდებით. ამ სისტემებში, პოლიტი-
კოსებს აქვთ ძალაუფლების აღსრულების შესაძლებლობა კანონის ფარგლე-
ბში, თუმცა ჩვეულებრივ თავად არ ექვემდებარებიან კანონს. ეს სისტემები
ხასიათდება არა კანონის უზენაესობით არამედ კანონით მანიპულირებით.

მესამე ასპექტი ეხება კანონის შინაარსს. ამ მიმართებით კრიტიკულ ელე-
მენტს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ კანონის უზენაესობამ უნდა პატივი სცეს
ადამიანის უფლებებს. ეს განსაკუთრებით მართებულია სამოქალაქო და
პოლიტიკური უფლებების შემთხვევაში. რთული წარმოსადგენია, მაგალი-
თად, როგორ შეიძლება იარსებოს კანონის უზენაესობამ, თუკი არ არსებობს
სიტყვის თავისუფლებისა და ასოცირების უფლებებისადმი პატივისცემა.
ამასთან აქვე შემოდის თამაშში ადამიანის ისეთი სხვა უფლებები, როგორი-
ცაა ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები. წინამდებარე
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იძლება ითქვას მარგინალურ როლს. მაგრამ მკაცრად რეგულირებულ სახე-
ლმწიფოებშიც კი აღიარებენ, რომ შეუძლებელია და არცაა სასურველი, რომ
კანონით დარეგულირდეს ყველაფერი, რაც ხდება ადამიანებს შორის საზო-
გადოებაში. სხვა ტიპის ნორმები ხშირად უფრო შესაფერისია - მაგალითად,
რელიგიური ან მეზობლური ან საქმიანი. მოკლედ, კანონის უზენასობა არ
არის რელევანტური მოქალაქეებს და სხვა კერძო პირებს შორის ურთიერთო-
ბებში. თუმცაღა, კანონის უზენასობა ყოველთვის აუცილებელი ფაქტორი,
როცა სამთავრობო ხელისუფლების განხორციელება ხდება. აქ არანაირი
გამონაკლისი არ დაიშვება. უპირველეს ყოვლისა, როცა ოფიციალური პირი
იყენებს ძალაუფლებას, მას უნდა ჰქონდეს ამის სათანადო სამართლებრივი
მანდატი. მაგალითად, თუ ოფიციალურ პირს სურს გაჩხრიკოს სახლი, მას
უნდა ჰქონდეს სათანადო სამართლებრივი უფლებამოსილება. ამგვარად,
კანონი განსაზღვრავს ვის გააჩნია ძალაუფლების გამოყენების საშუალება
კონკრეტულ გარემოებებში.

გარდა ამისა, ძალაუფლების გამოყენებისას ოფიციალური პირები უნდა
დაემორჩილონ კანონს. მაგალითად, დაპატიმრების განხორციელებისას,
ოფიციალური პირი ბევრ იურისდიქციაში ვალდებულია იურიდიულად
წარადგინოს ორდერი და მიაწოდოს ინფორმაცია პირს მისი დაკავების
მიზეზების თაობაზე. გამომძიებელმა უნდა გააფრთხილოს ეჭვმიტანილი,
რომ ყველაფერი რასაც ის იტყვის შესაძლოა და იქნება გამოყენებული მის
წინააღმდეგ სასამართლოში. კანონი განსაზღვრავს ძალაუფლების გამოყენე-
ბის წესს. ამას აგრეთვე შესაძლოა ეწოდოს „სათანადო პროცესი“, რომელიც
არსებობს იმისათვის, რომ წარმოადგენდეს ნიმუშს თითოეული ადამიანის
უფლებების დასაცავად და მათი ბრალდების გარეშე დაპატიმრების თავიდან
ასაცილებლად და რაც უზრუნველყოფს, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალე-
ბა ჰყავდეთ დამცველი ადვოკატი, თუ მათ წაუყენებენ ბრალს ან დააპატიმ-
რებენ. მაშასადამე კანონით მინიჭებული ძალაუფლების გამოყენება ექვემდე-
ბარება კანონის უზენაესობას და რელევანტურია აგრეთვე ცალკეული ადამი-
ანებისა და კერძო პირების ურთიერთობებშიც.

კანონის უზენაესობაში სამი ასპექტი შეიძლება გამოიყოს. პირველ რიგ-
ში, კანონის უზენაესობა გულისხმობს, რომ კანონები არის წესების ის ერ-
თობლიობა, რომელთაც გააჩნიათ რიგი ფორმალური მახასიათებლებისა. ამ
მახასიათებელებს ფორმალური ეწოდება, რადგან ისინი არაფერს მიუთითე-
ბენ კანონთა შინაარსზე ან არსზე. ფორმალური მახასიათებლის მაგალითი:
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ლი ეკისრება მთლიანი შიდა პროდუქტისა და დამატებითი სამუშაო ადგი-
ლების შექმნაში, მოსახლეობის დასაქმებასა და სახელმწიფო ბიუჯეტის შევ-
სებაში. თავის მხრივ ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედებს შემდეგი
ფაქტორები: დემოგრაფიული, ბუნებრივ–გეოგრაფიული, სოციალურ–ეკონო-
მიკური, ისტორიული, კულტურული, რელიგიური და პოლიტიკურ–სამარ-
თლებრივი, სამეცნიერო–ტექნიკური, მოსახლეობის ცხოვრების დონე, თა-
ვისუფალი დროის ხანგრძლივობა, კულტურული მოთხოვნების დაკმაყო-
ფილების ზრდა, ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა და სხვა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტურიზმის ინდუსტრიას მსოფ-
ლიოს გლობალიზაციის პირობებში. გლობალიზაციამ ახალი შესაძლებლო-
ბები გაუხსნა ტურიზმის განვითარებას. დღეისათვის მსოფლიოს ერთ–ერთ
ყველაზე მასშტაბური ეკონომიკური აქტივობის სექტორია, ზოგიერთი ქვეყ-
ნისათვის კი–ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი დასაყრდენი.

მნიშვნელოვანია გლობალიზაციის პროცესში საქართველოს სატრანზი-
ტო როლი, რადგან ამით იზრდება საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკასთან
ინტეგრაციის ხარისხი. XXI საუკუნეში გლობალიზაციამ, როგორც ეკონო-
მიკის განვითარებულმა სისტემამ, სრულიად ახალი ეკონომიკური და პო-
ლიტიკური ურთიერთობების ხარისხი შეიძინა. თანამედროვე გლობალი-
ზაცია მოიცავს მსოფლიოს სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებას, ხელს
უწყობს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას და მოდერნიზაციას და ამასთან
ერთად წარმოშობს ახალ წინააღმდეგობებს და პრობლემებს მსოფლიო ეკო-
ნომიკაში. გლობალიზაციის პროცესს ასახავს ექსპორტ–იმპორტის სტრუქტუ-
რა და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირები. მეცნიერულ–ტექნიკურმა
პროგრესმა გლობალიზაციის პროცესის დაჩქარება გამოიწვია და საბაზრო
ურთიერთობების განვითარებამ გლობალური კონკურენტუნარიანობის გან-
ვითარება განაპირობა.

გლობალიზაცია ქმნის არაჩვეულებრივ პირობებს მდგრადი ეკონომიკუ-
რი განვითარებისათვის. ამის მისაღწევად აუცილებელია ზუსტი პოლიტი-
კური და საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, ანალიზი და შეფასება. ეს მოგვცემს
სწორ ორიენტირებს და შესაძლებლობას დავადგეთ განვითარების სწორ
გზას.

გლობალიზაციის პროცესი აისახა ტურიზმის ბიზნესში –„აბრეშუმის
გზის“ სახით. „აბრეშუმის გზის“ საერთაშორისო ტურებმა გაზარდა საქარ-
თველოს ცნობიერება. „აბრეშუმის გზის“ მარშრუტი ასეთია – ჩინეთი, ყა-
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ზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, საქართველო, თურქეთი, საბერძნეთი, იტა-
ლია. ეს არის მასშტაბური ეკონომიკურ–კულტურული ექსპედიცია, რომლის
მიზანია „აბრეშუმის გზის“ ქვეყნების ეკონომიკური, საინვესტიციო, ტურის-
ტული, კულტურული და ისტორიული გზის გასწვრივ იმოგზაურონ. გაეროს
მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ იმიტირებული პროგრამა 31 ქვე-
ყანას მოიცავს, მათ შორის საქართველოსაც. „აბრეშუმის გზის“ ინიციატი-
ვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სამი მიმართულებით: მარკეტინგი,
პოპულარიზაცია და ფასილიტაცია. ტურისტულ ბაზრებზე გაჩნდა მოთხოვ-
ნა ისეთი ტიპის ტურისტულ პროდუქტზე, რომელიც არა მხოლოდ ერთ
ქვეყანაში, არამედ ისტორიული მიმართულების ქვეყნებში ერთდროულად
მოგზაურობის საშუალებას იძლევა [6]. „აბრეშუმის გზის“ ფარგლებში საქარ-
თველოს ტურისტული პოტენციალი კიდევ უფრო მოიმატებს. ინფრასტრუ-
ტურულად მოეწქყობა „აბრეშუმის გზის“ გასწვრივ არსებული ტერიტო-
რიები. „აბრეშუმის გზის“ აღდგენა საქართველოს მისცემს იმის შესაძლებ-
ლობას, რომ დაამყაროს ახალი კავშირები ახლო აღმოსავლეთსა და ევრო-
პასთან, განავითაროს ეკონომიკა და ვაჭრობა, გააუმჯობესოს ქვეყნის საინ-
ვესტიციო გარემო და მიიღოს ამით მაქსიმალური სარგებელი.

თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესში ტურიზმი არის ლაკმუსის ტე-
სტი, რომელშიც აისახება საერთაშორისო და საერთო ლოკალური ტენდენ-
ციები. გლობალური ტენდენციები გამოიხატება ტექნოლოგიზაციაში, ინფო-
რმატიზაციასა და ტურისტულ მომსახურებაში. უახლოეს ტენდენციებს ტუ-
რიზმის განვითარებაში წარმოადგენს ტურისტული მომსახურების გაუმჯო-
ბესება, მდგარდი ტურიზმის განვითარება, პოლიტიკური, სოციალური და
ეკოლოგიური რისკების შემცირება მასპინძელ დანიშნულების ადგილებში,
ადგილობრივი მოსახლეობის და ტურისტების დაახლოება და კულტურათა
გაცვლა.

გლობალიზაციის ახალმა შესაძლებლობებმა ხელი შეუწყო ტურიზმის
სფეროში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას. იგი განსაკუთრებით შეეხო
ელექტრონულ ტექნიკას, საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო ტექნოლოგიებს.
მსოფლიოში მომომსახურების მიწოდება კომპიუტერული ინფორმაციით და
დაჯავშნის სისტემებით გახდა უფრო მოქნილი და ეფექტიანი. შემცირდა
ხარჯები საჰაერო მოგზაურობაზე და ადვილი ხელმისაწვდომი გახდა საჰაე-
რო მოგზაურობა მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით, ტურიზმის ინდუ-
სტრიაში გაუმჯობესდა ინფორმაციის სწრაფი გავრცელების ტექნოლოგია,
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კანონის უზენაესობა აგრეთვე გულისხმობს ურთიერთობას საზოგა-
დოების კერძო მოქმედ პირებს შორის. ის რელევანტურია ისეთ საკითხებთან
მიმართებით, როგორიცაა საკუთრების ყიდვა/გაყიდვა, ეს მობილური ტელე-
ფონია თუ მანქანა, ან კომპენსაციის მიღების უფლება ავარიის დროს მიყე-
ნებული ზარალის გამო, ან ოჯახური ურთიერთობების, როგორიცაა ქორ-
წინება, დაშორება ან მემკვიდრეობის მიღების დროს. ის აგრეთვე შეეხება
ისეთ საკითხებსაც, როგორიცაა მიწის ნაკვეთის დამუშავება ან მიწის ყიდ-
ვა/გაყიდვა.

მაშასადამე, კანონის უზენაესობა რელევანტურია როგორც ურთიერთო-
ბებში მათ შორის, ვინც მართავს და ვისაც მმართველობენ, აგრეთვე კერძო
პირებს, იქნებიან ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირები, როგორებიცაა ასო-
ციაციები და კომპანიები. ეს საკითხი უნდა იყოს აღნიშნული, რადგანაც
ხანდახან ზოგიერთებს მიაჩნიათ, რომ კანონის უზენაესობა ექსკლუზიურად
შეეხება სამთავრობო ძალაუფლების შეზღუდვას. ეს ასე არ არის. ზემოთქმუ-
ლის გათვალისწინებით, არსებობს დიდი განსხვავება კანონის უზენაესობის
მასშტაბებში ზემოთ აღნიშნულ ურთიერთობებთან მიმართებით. მოსაზ-
რებები იმის შესახებ, თუ სადამდე უნდა მივიდეს კანონი საზოგადოებაში,
სხვადასხვაგვარია.

ეგრეთ წოდებული კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სახელმწიფოები
უფრო მეტად ემხრობიან მთავრობის მხრიდან სოციალური და ეკონომიკური
უთიერთობების რეგულირებას, ხოლო მეტად ეკონომიკურად ლიბერალური
სახელმწიფოები მთავრობას შედარებით მოკრძალებულ როლს მიაკუთვნე-
ბენ. ამავდროულად, უნდა გამოიკვეთოს, რომ სახელმწიფოს მიზანი ვერ
იქნება მხოლოდ „მართლწესრიგის“ უზრუნველყოფა. ის ფაქტი, რომ კანონის
უზენაესობა უშუალოდ დაკავშირებულია ადამიანის უფლებების დაცვასთან
მიუთითებს, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე გარკვეული
სოციალური ფუნქციები. ეს გულისხმობს, რომ კანონის უზენასობა მოი-
თხოვს, რომ სახელმწიფოებმა მოახდინონ გარკვეულისოციალური ურთიერ-
თობების სამართლებრივი მოწესრიგება და რეგულირება, მათ შორის,
ეკონომიკურ სფეროში. თუმცაღა აშკარაა, რომ რეგულირების ხარისხი გან-
სხვავდება ქვეყნების მიხედვით და ნაწილობრივ დამოკიდებულია ნდობის
ხარისხზე, რომლითაც მთავრობა სარგებლობს მოსახლეობაში.

ზოგიერთ ქვეყანაში ბევრი სოციალური ურთიერთობები მნიშვნელოვან-
წილად რეგულირდება, ზოგგან კი კანონი ასრულებს უფრო შეზღუდულ, შე-



60

ключевых показателей и системе контроля. Также медленно идет процесс
трансформации малого предприятия в среднее или крупное, формируется
организационная структура предприятия.

Features of small businesses

Summary

The paper emphasizes the difference between large companies operating in
small business enterprises with not so much quantitative and qualitative indicators
as the peculiarities of the approach to the business organization are. The smallest
number of personnel in the small business is poorly represented by the functions to
be performed. Small business enterprise relatively less attention to the staff
selection system, the number of key indicators and the control system. Also, the
process of transformation into a medium or large enterprise of small enterprises is
carried out at a slow pace, with an organizational structure of the enterprise.

ნანა შავლაყაძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კაშია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი

კანონის უზენაესობის მნიშვნელობა ეროვნულ დონეზე

თავისი არსით, კანონის უზენაესობა გულისხმობს, რომ მოქალაქეები
და ისინი, ვინც მათ მართავენ, უნდა დაემორჩილონ კანონს. კანონის უზენა-
ესობა შეეხება ურთიერთობას ეროვნულ ხელისუფლების ორგანოებს (მთა-
ვრობასა და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებსა და
სასამართლოს) და მოქალაქეებს, მაცხოვრებლებსა და სხვა კერძო პირებს,
როგორიცაა ასოციაციები და კომპანიები, შორის. მაგალითის გზით, ის
გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა შეიქმნას კანონები ან როგორ უნდა მოეპყრან
დანაშაულში ეჭვმიტანილებს ან როგორ უნდა მოხდეს გადასახადების და-
კისრება და შეგროვება.
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დაჯავშნის ონლაინ სისტემების მომსახურების მაღალი ხარისხი, დანიშნუ-
ლების ადგილის მარკეტინგში ინტერნეტის გამოყენება ტურისტულ ბაზრებ-
ზე პირდაპირი გაყიდვების და შეკვეთების მიცემის შესაძლებლობას იძლევა,
რაც წარმოშობს ელექტრონულ–ტურისტულ ბაზრებს. ინტერნეტის საშუა-
ლებით შესაძლებელია ტურისტული პროდუქტის გაცილებით დაბალ ფასად
შეძენა. მომხმარებლის მოთხოვნა გახდა ორიენტირებული ახალ ტექნოლო-
გიებსა და ინტერნეტზე. ინტერნეტის საშუალებით შესაძლებელია დაიჯავ-
შნოს სასტუმრო ოთახი, ბილეთები, ინფორმაცია გასართობი ცენტრების შე-
სახებ, რამაც შეამცირა მგზავრობის შუამავლების ფუნქცია.

გლობალიზაციამ და ახალმა პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა სამყარომ
ცვლილებები შემოიტანა ტურისტული პროდუქტისა და მომსახურების პარა-
მეტრებში, შეიცვალა ტურისტის პროფილი, გაჩნდა ტურისტი, რომელიც
დაინტერესებულია არა ფიზიკური დასვენების სურვილით, არამედ სიახლე-
ებით და თვითრეალიზაციით. მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის
ფონზე საქართველოს ეძლევა საშუალება წარმოაჩინოს საკუთარი შესაძლებ-
ლობები სხვადასხვა სფეროში, გაზარდოს ინტერესი ქვეყნისადმი და მოიზი-
დოს უცხოური ინვესტიციები, რაც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების წინა-
პირობა იქნება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.სოხაძე ა, ცაგარეიშვილი ს. ტურიზმის ინდუსტრია, აწსუ გამომცემლობა,
ქუთაისი, 2015.
2.ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში, მდგრადი ტურიზმის
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თბ. 2013.
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5.https://bm.ge/ka/article/turizmis-seqtorshi-krizisis-dadzlevis--xedva---13-
asociaciis-motxovnebi-saxelmwifos/55306
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რეზიუმე
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ანალიზის შედეგად შეგვიძ-

ლია დავასკვნათ, რომ დღეისათვის მისი ძალზედ მცირე ნაწილია ათვისე-
ბული, რაც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ რეალური ძვრების, აქტი-
ური ქმედითი პოლიტიკის შემუშავების შედეგად მიღებული ღონისძიებების
გატარებით, შევამციროთ ტურიზმის ინტენსიურ და ესტენსიურ განვითა-
რებაზე შემაფარხებელი ფაქტორების ზეგავლენა და მოვახდინოთ მათი
შეძლებისდაგვარად მინიმიზაცია. ნაწილი ამ ხელისშემშლელი ფაქტორებისა
ობიექტურად ქვეყნის ზეგავლენის არეალის გარეთაა, დანარჩენი პრობ-
ლემების გამოსწორება მთლიანად ქვეყნის ძალისხმევაზეა დამოკიდებული.

Стратегия развития туризма Грузии
Резюме

В результате анализа туристического потенциала Грузии мы можем
сделать вывод, что в настоящее время используется очень небольшая его часть,
что позволяет нам уменьшить влияние интенсивного и интенсивного развития
туризма и факторов, препятствующих их развитию, за счет реальных сдвигов и
принятия эффективных политических мер. Некоторые из этих препятствий
объективно находятся вне зоны влияния страны, остальные проблемы
полностью зависят от усилий страны.

Tourism Development Strategy of Georgia
Summary

As a result of analyzing the tourism potential of Georgia, we can conclude that a
very small part of it is currently being used, which allows us to reduce the impact of
intensive and intensive tourism development and the factors hindering their
development through real shifts and effective policy measures. Some of these
obstacles are objectively outside the country's zone of influence, while the rest of
the problems depend entirely on the country's efforts.
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გადოების მოთხოვნილებების მუდმივი ძიება და მათდამი უწყვეტი მორგება
წარმოადგენს მცირე ბიზნესის სტრატეგიის საფუძველს.
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რეზიუმე
ნაშრომში აღნიშნულია მცირე ბიზნესის საწარმოთა ფუნქციონირების

მსხვილი კომპანიებისაგან განსხვავება არა იმდენად ჩამოთვლილი რაო-
დენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლებით, რამდენადაც თვით ბიზნესის
ორგანიზაციისადმი მიდგომის თავისებურებებით. მცირე ბიზნესში პერსო-
ნალის მცირე რიცხოვნობის გამო სუსტად არის წარმოდგენილი შესასრუ-
ლებელ ფუნქციათა სპეციალიზაცია. მცირე ბიზნესის საწარმოში შედარებით
ნაკლები ყურადღება ექცევა კადრების შერჩევის სისტემას, უმნიშვნელოვანეს
მაჩვენებელთა რიცხვისა და კონტროლის სისტემის მოწყობას. ასევე, ნელი
ტემპით ხორციელდება მცირე საწარმოს საშუალო ან მსხვილ საწარმოდ
ტრანსფორმაციის პროცესი, ყალიბდება საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქ-
ტურა.

Особенности функционирования предприятий малого бизнеса

Резюме

В статье указывается на различие функционирования малых пред-
приятий и крупных компаний по количественным и качественным
показателям, а также на особенности подхода к организации самого бизнеса. В
малом бизнесе из-за небольшой численности персонала специализация
выполняемых функций представлена слабо. В малом бизнесе сравнительно
мало внимания уделяется системе подбора персонала, расстановке ряда
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ბიზნესის სუბიექტების უარყოფითი მხარეები და წარუმატებლობა განი-
საზღვრება მათ ფუნქციონირებაში არსებული როგორც შინაგანი, ისე გარე-
განი მიზეზებით, პირობებით.

მცირე ფირმების წარუმატებლობა ყველაზე მეტად დაკავშირებულია მა-
თი მესაკუთრეების მენეჯერული გამოუცდელობით, ანუ პროფესიული არა-
კომპეტენტურობით. აშშ-ში რეგულარულად მიმდინარე გამოკითხვების
შედეგად დადგენილია, რომ მცირე ბიზნესის წარუმატებლობის მთავარ მი-
ზეზად ყველაზე ხშირად ასახელებენ ბიზნესმენების არაკომპეტენტურობას,
დაუბალანსებელ გამოცდილებას, (მაგალითად, გამოცდილი ინჟინერია, მაგ-
რამ გამოუცდელი კომერსანტი); როცა კომერციაში, ფინანსებში, მოწოდებებ-
ში წარმატებები აქვს, მაგრამ მართვაში გამოუცდელია; საქმიანი კონტაქტების
დამყარებასა და განმტკიცებაში უუნაროა და ა.შ. მცირე ფირმების წარუ-
მატებლობის (ბანკროტობის) სხვა მიზეზებია: ბიზნესის ხელმიშვებულობა,
უყურადღებობა, აგრეთვე კატასტროფები, ხანძარი, ქურდობა, თაღლითობა
და სხვ.

მცირე ბიზნესის წარმატების შანსი იზრდება მისი მომწიფებისა და განვი-
თარების შესაბამისად. ფირმები, რომლებიც დიდხანს არსებობენ ერთი
მფლობელის ხელში, იღებენ უფრო მაღალ და სტაბილურ შემოსავალს, ვიდ-
რე ის ფირმები, რომლებიც ხშირად იცვლიან მფლობელს. ამერიკული სტა-
ტისტიკა გვიჩვენებს, რომ – მცირე ფირმების მფლობელი ქალები უფრო
წარმატებული არიან ბიზნესში, ვიდრე მამაკაცები. კვლევების შედეგები
ადასტურებს, რომ წარმატებებს აღწევენ ის მცირე ფირმები, რომლებიც ბევრს
მუშაობენ, მაგრამ, ამავე დროს, არ გადადიან გონივრული აზრის საზღვრებს.
მცირე ბიზნესის წარუმატებლობის მიზეზია, აგრეთვე მეწარმეთა დაბალი
კვალიფიკაცია. მეწარმე, რომელმაც მცირე ფირმის გაძღოლაში უკვე დააგ-
როვა გამოცდილება, როგორც წესი, უფრო წარმატებულია. თუ ფირმის
მართვაში მონაწილეობს არა ერთი ადამიანი, არამედ მეწარმეთა გუნდი,
რომელიც შედგება ორი, სამი და ოთხი ადამიანისაგან, გადარჩენის შანსი
უფრო მაღალია, ვინაიდან გადაწყვეტილების კოლექტიური მიღება უფრო
პროფესიონალურია, მცირე ფირმების სიცოცხლისუნარიანობაზე გავლენას
ახდენს, ფირმის არსებობის პირველ ეტაპზე ფინანსირების სიდიდე, რაც
უფრო მეტი საწყისი კაპიტალია დაბანდებული ფირმაში, მით მეტი შანსი
აქვს მას შეინარჩუნოს თავისი საქმიანობა კრიზისულ პერიოდში. საზო-
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თამთა გასვიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ტურიზმის ინდუსტრია და მისი მნიშვნელობა
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში

ბოლო ათწლეულის მანძილზე ტურიზმი გლობალური ეკონომიკის
ერთ–ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა და ყველაზე განვითარებადი სექ-
ტორია, რომელშიც იზრდება ჩართული ორგანიზაციებისა და დასაქმებული
ადამიანების რაოდენობა. საქართველოში ტურიზმი ეკონომიკური განვითა-
რების მნიშვნელოვანი სეგმენტი გახდა, რომელსაც განვითრების უდიდესი
პოტენციალი გააჩნია. საქართველოში ტურიზმის განვითარების სტრატეგია
ეყრდნობა ტურიზმის მდგრადი განვითარების მსოფლიოში აღიარებულ
პრინციპებს და აშკარა უპირატესობას ანიჭებს ბაზრის მოთხოვნის სტიმული-
რებას.

ტურიზმს, როგორც მომსახურების სფეროს, განსაკუთრებული ად-
გილი უჭირავს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაში და საქართველო ამ
მხრივ გამონაკლისს არ წარმოადგენს. საქართველოში ტურიზმის განვითა-
რება ხელს შეუწყობს ეკონომიკის ზრდას, მოსახლეობას მოუტანს დამატებით
სავალუტო შემოსავლებს, შეამცირებს უმუშევრობის დონეს და ხელს შეუწ-
ყობს ქართული ტრადიციებისა და ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა
პოპულარიზაციას. როგორც მსოფლიო გამოცდილებამ აჩვენა, ქვეყნის ეროვ-
ნული ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებად ტურიზმი
და სოფლის მეურნეობა რჩება, რომელმაც პერსპექტივაში განსაკუთრებული
ადგილი უნდა დაიკავოს საქართველოს ეკონომიკაში.

საქართველო ერთ–ერთი გამორჩეული ქვეყანაა, რომლის მიმართაც ინ-
ტერესი უძველესი დროიდან არსებობდა. ტურიზმი ჩამოყალიბდა XIX საუკ-
უნის ბოლოს, ხოლო ინტენსიურ განვითარებას მიაღწია მხოლოდ XX საუ-
კუნის მეორე ნახევარში ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და საზოგადოებრივი
ურთიერთობების სწრაფი განვითარების პერიოდში. დღეს ტურიზმი – ძლი-
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ერი მსოფლიო ინდუსტრიაა, რომელიც მსოფლიოს მთლიანი პროდუქტის
10%–ს იკავებს, სადაც დასაქმებულია მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა და
მოზიდულია ძირითადი საშუალებები და მსხვილი კაპიტალი. მასთან პირ-
დაპირ და ირიბად დაკავშირებულია მსოფლიო მეურნეობის დაახლოებით 30
დარგი, მის წილად მოდის მსოფლიო ექსპორტის 8%, მომსახურების მსო-
ფლიო ბაზრის 31%. აქ გამოიყენება მსოფლიო კაპიტალის თითქმის 2,7%.

ტურიზმის ეკონომიკის ერთ–ერთი სტაბილურად განვითარებული
დარგია, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქ-
მებას, ტურისტული ობიექტების დატვირთვას, ქვეყანაში უცხოური ვალუ-
ტის შემოდინებას. ძირითადი მაჩვენებლებით ტურიზმი უთანაბრდება ნავ-
თობ–გაზმომპოვებელ მრეწველობასა და ავტომშენებლობას. ის მყარად იჭერს
მესამე ადგილს ნავთობისა და ავტომობილების ექსპორტის შემდეგ. ეკო-
ნომიკური თვალსაზრისით ტურიზმის მიმზიდველობა ხასიათდება დაბან-
დებული სახსრების შედარებით სწრაფი გამოსყოდვით და თავისუფალი
კონვერტირებული ვალუტის სახით მოგების მიღებით. ტურისტული ბიზ-
ნესი ასტიმულირებს მეურნეობის ისეთ დარგებს როგორიცაა: მშენებლობა,
ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, სახალხო მოხმარების საქონლის წარმოება,
კავშირგაბმულობა და სხვა. მსოფლიო ეკონომიკის არცერთი დარგისათვის
არ არის დამახასიათებელი ისეთი მასშტაბებით ზრდა, როგორც ტურიზმი-
სათვის. ტურისტული ინდუსტრია სწრაფად რეაგირებს მსოფლიო ეკონომი-
კის მდგომარეობაზე და წარმოადგენს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური
განვითარების თავისებურ ინდიკატორს.

თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესში ტურიზმი არის ლაკმუსის
ტესტი, რომელშიც აისახება საერთაშორისო და საერთო ლოკალური ტენდენ-
ციები. გლობალური ტენდენციები გამოიხატება ტექნოლოგიზაციაში, ინფო-
რმატიზაციასა და ტურისტულ მომსახურებაში. უახლოეს ტენდენციებს ტუ-
რიზმის განვითარებაში წარმოადგენს ტურისტული მომსახურების გაუმ-
ჯობესება, მდგარდი ტურიზმის განვითარება, პოლიტიკური, სოციალური და
ეკოლოგიური რისკების შემცირება მასპინძელ დანიშნულების ადგილებში,
ადგილობრივი მოსახლეობის და ტურისტების დაახლოება და კულტურათა
გაცვლა.

გლობალიზაციის ახალმა შესაძლებლობებმა ხელი შეუწყო ტურიზმის
სფეროში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას. იგი განსაკუთრებით შეეხო
ელექტრონულ ტექნიკას, საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო ტექნოლოგიებს.
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დროს) შედარებით დაბალი ხარჯები; ინდივიდის დიდი შესაძლებლობა რე-
ალიზაცია გაუკეთოს თავის იდეებს, გამოავლინოს თავისი უნარი; პირველ-
საწყის კაპიტალზე შედარებით მცირე მოთხოვნილება და ადგილობრივი
ბაზრის მოთხოვნის საპასუხოდ სწრაფი ცვლილებები პროდუქციასა და
წარმოების პროცესში; საკუთარი კაპიტალის უფრო მაღალი ბრუნვადობა და
სხვა.

საერთაშორისო ბიუროს (აშშ) მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ მცირე
და საშუალო საწარმოებს, მსხვილ კომპანიებთან შედარებით, გააჩნიათ მნიშ-
ვნელოვანი კონკურენციული უპირატესობები: ერთ მუშაკზე გაანგარიშებით
თხოულობენ ნაკლებ კაპიტალდაბანდებებს და ფართოდ იყენებენ ადგილობ-
რივ მატერიალურ და შრომით რესურსებს. მცირე ბიზნესის მფლობელები
უფრო მეტად მიილტვიან სახსრების დაზოგვისაკენ და ორიენტირებულნი
არიან ინვესტირებაზე, წარმატების მიღწევაში მათ ყოველთვის პირადი
მოტივაციის მაღალი დონე აქვთ, რაც დადებითად მოქმედებს საწარმოს საქ-
მიანობაზე, მთლიანად.

მცირე ბიზნესი უკეთესად არის ინფორმირებული ადგილობრივი
(ლოკალური) ბაზრის მოთხოვნის შესახებ, ხშირად საქონელს აწარმოებს კონ-
კრეტული მომხმარებლის შეკვეთით, დაქირავებული მუშების მნიშვნელოვან
რაოდენობას არსებობის საშუალებას აძლევს. მცირე ბიზნესი მსხვილ საწა-
რმოებთან შედარებით ხელს უწყობს უმუშევარი მოსახლეობის დასაქმების
ზრდას, და პროფესიონალი მუშაკების მომზადებასა და პრაქტიკული ცო-
დნის გავრცელებას. მცირე ბიზნესს, მსხვილთან შედარებით, ცალკეულ ქვე-
ყნებში უკავია დომინირებული მდგომარეობა, როგორც რიცხოვნობით, ისევე
საქონლის (შესრულებული სამუშაოს, მომსახურების) წარმოების ხვედრითი
წონის მიხედვით.

მაგრამ, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, მცირე ბიზნესს ახასიათებს გარ-
კვეული უარყოფითი მხარეებიც, რომელთა შორისაა: რისკის უფრო მაღალი
დონე, რაც განაპირობებს ბაზარზე მდგომარეობის ნაკლებ სიმყარეს; მსხვილ
კომპანიებზე დიდი დამოკიდებულება; თავისი საკუთარი საქმის მართვაში
დაშვებული შეცდომები; ხელმძღვანელთა სუსტი კომპეტენტურობა, მეურ-
ნეობრიობის პირობების ცვლილებებისადმი ამაღლებული მგრძნობელო-
ბა; დამატებითი ფინანსური სახსრების სესხებაში და კრედიტების მიღებაში
სიძნელეები; სამეურნეო პარტნიორების ნაკლები თვითდაჯერებულობა, ხე-
ლშეკრულებების დადებისას სიფრთხილე და სხვა; რა თქმა უნდა, მცირე
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ვებელ თავისებურებას წარმოადგენს მუდმივი ხარჯების დონის ცვლილებე-
ბისადმი მაღალი მგრძნობელობა. მაგალითად, თუ მსხვილ კომპანიაში, სა-
დაც რომელიღაც პროდუქციის წარმოება 10 000 ერთეულია და ერთი თანამ-
შრომლის დაქირავებას – 100,15 დოლარიანი ხელფასით, მოჰყვება ერთეული
პროდუქციის ფასის 0,15 დოლარით გაზრდა. ამავე დარგის მცირე საწარმოში,
სადაც საშუალოდ თვეში აწარმოებენ 100 ერთეულ პროდუქციას, ერთი პერ-
სონალის დაქირავება (იმავე რაოდენობის ხელფასით) გამოიწვევს პროდუქ-
ციის ფასის 15 დოლარით გაზრდას. მცირე ბიზნესის საწარმოთა თავისებუ-
რებას წარმოადგენს გაკოტრების (ბანკროტობის) მნიშვნელოვანი რაოდენობა.

უცხოეთის ქვეყნების პრაქტიკით დადგენილია, რომ მცირე საწარმოთა,
თითქმის, 50% იხურება საქმინობის დაწყებიდან პირველ-ორ წელს, ხოლო
წარმატებას აღწევს მხოლოდ 15%. ამავე დროს, ცნობილია, რომ ბანკროტობის
პროცესი საბაზრო ეკონომიკური მექანიზმის ფუნქციონირების განუყოფელი,
ბუნებრივი ნაწილია. მისი მეშვეობით ეკონომიკა იშორებს წამგებიან და
არაეფექტურ საწარმოებს და თავისუფლდება მათგან. იმისათვის, რომ სახე-
ლმწიფომ უზრუნველყოს ეკონომიკური სისტემის მდგრადი განვითარება,
მან პოტენციურ მეწარმეებს არ უნდა ჩაუკლას საკუთარი ბიზნესის გახსნის
სურვილი, ამიტომ ბევრი ქვეყნის ხელისუფლება ცდილობს, ბანკროტობის
პროცედურა გახადოს მეწარმეთათვის ნაკლებმტკივნეული.

ამ თვალსაზრისით, მეტად მნიშვნელოვანია, გამოინახოს საქმიანი
აქტიურობის სტიმულირებასა და მეწარმის მინიმალურ პასუხისმგებლობას
შორის რაციონალური ბალანსი. ეს საშუალებას მისცემს საზოგადოებას თავი-
დან აიცილოს ეკონომიკური რესურსების გამოყენების არასასურველი ექსპე-
რიმენტები და მიაღწიოს მიკროკრიზისების რაოდენობის შემცირებას - კომ-
პანიების ბანკროტობის ფორმით. მცირე საწარმოთა ზემოთ აღწერილი გან-
მასხვავებელი თავისებურებები გვიჩვენებს მცირე ბიზნესის ფუნქციონირე-
ბის ყველაზე მნიშვნელოვან თავისებურებებს.

მცირე ბიზნესის დადებითი და უარყოფითი მხარეები საზღვარგარე-
თული და სამამულო გამოცდილების ანალიზის შედეგად დადგენილია, რომ
მცირე ბიზნესის საწარმოებს ახასიათებს როგორც დადებითი, ისე უარყო-
ფითი მხარეები. დადებითი მხარეებია: ადგილობრივ პირობებთან იოლი
ადაპტაცია; მცირე საწარმოთა მოქმედების დიდი დამოუკიდებლობა, მოქნი-
ლობა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიღებასა და შესრულებაში
ოპერატიულობა; საქმიანობის განხორციელების (განსაკუთრებით მართვის
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მსოფლიოში მომომსახურების მიწოდება კომპიუტერული ინფორმაციით და
დაჯავშნის სისტემებით გახდა უფრო მოქნილი და ეფექტიანი. შემცირდა ხა-
რჯები საჰაერო მოგზაურობაზე და ადვილი ხელმისაწვდომი გახდა საჰაერო
მოგზაურობა მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით, ტურიზმის ინდუს-
ტრიაში გაუმჯობესდა ინფორმაციის სწრაფი გავრცელების ტექნოლოგია,
დაჯავშნის ონლაინ სისტემების მომსახურების მაღალი ხარისხი, დანიშნუ-
ლების ადგილის მარკეტინგში ინტერნეტის გამოყენება ტურისტულ ბაზ-
რებზე პირდაპირი გაყიდვების და შეკვეთების მიცემის შესაძლებლობას
იძლევა, რაც წარმოშობს ელექტრონულ–ტურისტულ ბაზრებს. ინტერნეტის
საშუალებით შესაძლებელია ტურისტული პროდუქტის გაცილებით დაბალ
ფასად შეძენა. მომხმარებლის მოთხოვნა გახდა ორიენტირებული ახალ ტექ-
ნოლოგიებსა და ინტერნეტზე. ინტერნეტის საშუალებით შესაძლებელია
დაიჯავშნოს სასტუმრო ოთახი, ბილეთები, ინფორმაცია გასართობი ცენ-
ტრების შესახებ, რამაც შეამცირა მგზავრობის შუამავლების ფუნქცია.

საქართველო ერთ–ერთი გამორჩეული ქვეყანაა, რომლის მიმართაც ინ-
ტერესი უძველესი დროიდან არსებობდა. ტურიზმი ჩამოყალიბდა XIX საუ-
კუნის ბოლოს, ხოლო ინტენსიურ განვითარებას მიაღწია მხოლოდ XX სა-
უკუნის მეორე ნახევარში ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და საზოგადოებრივი
ურთიერთობების სწრაფი განვითარების პერიოდში. დღეს ტურიზმი – ძლი-
ერი მსოფლიო ინდუსტრიაა, რომელიც მსოფლიოს მთლიანი პროდუქტის
10%–ს იკავებს, სადაც დასაქმებულია მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა და
მოზიდულია ძირითადი საშუალებები და მსხვილი კაპიტალი. მასთან პირ-
დაპირ და ირიბად დაკავშირებულია მსოფლიო მეურნეობის დაახლოებით 30
დარგი, მის წილად მოდის მსოფლიო ექსპორტის 8%, მომსახურების მსოფ-
ლიო ბაზრის 31%. აქ გამოიყენება მსოფლიო კაპიტალის თითქმის 2,7%.

ტურიზმის ეკონომიკის ერთ–ერთი სტაბილურად განვითარებული
დარგია, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმე-
ბას, ტურისტული ობიექტების დატვირთვას, ქვეყანაში უცხოური ვალუტის
შემოდინებას. ძირითადი მაჩვენებლებით ტურიზმი უთანაბრდება ნავთობ–
გაზმომპოვებელ მრეწველობასა და ავტომშენებლობას. ის მყარად იჭერს
მესამე ადგილს ნავთობისა და ავტომობილების ექსპორტის შემდეგ. ეკო-
ნომიკური თვალსაზრისით ტურიზმის მიმზიდველობა ხასიათდება დაბან-
დებული სახსრების შედარებით სწრაფი გამოსყოდვით და თავისუფალი კონ-
ვერტირებული ვალუტის სახით მოგების მიღებით. ტურისტული ბიზნესი
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ასტიმულირებს მეურნეობის ისეთ დარგებს როგორიცაა: მშენებლობა, ვაჭ-
რობა, სოფლის მეურნეობა, სახალხო მოხმარების საქონლის წარმოება, კავ-
შირგაბმულობა და სხვა. მსოფლიო ეკონომიკის არცერთი დარგისათვის არ
არის დამახასიათებელი ისეთი მასშტაბებით ზრდა, როგორც ტურიზმისათ-
ვის. ტურისტული ინდუსტრია სწრაფად რეაგირებს მსოფლიო ეკონომიკის
მდგომარეობაზე და წარმოადგენს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური
განვითარების თავისებურ ინდიკატორს.
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რეზიუმე
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ანალიზის შედეგად შეგ-

ვიძლია დავასკვნათ, რომ დღეისათვის მისი ძალზედ მცირე ნაწილია ათვი-
სებული, რაც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ რეალური ძვრების, აქტი-
ური ქმედითი პოლიტიკის შემუშავების შედეგად მიღებული ღონისძიებების
გატარებით, შევამციროთ ტურიზმის ინტენსიურ და ესტენსიურ განვითა-
რებაზე შემაფარხებელი ფაქტორების ზეგავლენა და მოვახდინოთ მათი შეძ-
ლებისდაგვარად მინიმიზაცია.

Индустрия туризма и его значение в развитии
экономики страны

Резюме
В результате анализа туристического потенциала Грузии можно

заключить, что на сегодняшний день освоена лишь очень малая его часть, что
дает возможность в результате  проведения мероприятий по реальным сдвигам,
разработке активной действенной политики снизить влияние препятствующих
факторов на интенсивное и эстенсивное  развитие туризма и произвести их
возможную минимизацию.

55

პრაქტიკით დადგენილია პირდაპირი ურთიერთდამოკიდებულება საწა-
რმოს ზომასა და სამმართველო გადაწყვეტილებების მიღებას შორის. რაც
უფრო მცირეა საწარმოს ზომა, მით ნაკლებია გადაწყვეტილების მიღების ცი-
კლი და პირიქით. როგორც ცნობილია, მცირე ბიზნესის საწარმოში შედარე-
ბით ნაკლები ყურადღება ექცევა კადრების შერჩევის სისტემას, უმნიშვნელო-
ვანეს მაჩვენებელთა რიცხვისა და კონტროლის სისტემის მოწყობას. ასევე,
ნელი ტემპით ხორციელდება მცირე საწარმოს საშუალო ან მსხვილ საწარმოდ
ტრანსფორმაციის პროცესი, ყალიბდება საწარმოს ორგანიზაციული სტრუ-
ქტურა, ჩნდება პერსონალის მართვის სისტემა, ინერგება საწარმოს საწარმოო
და ფინანსური საქმიანობის დაგეგმვა, იწყება სამეცნიერო-კვლევითი და საც-
დელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების განხორციელება. ამ და სხვა ღონისძიე-
ბების გატარების შედეგად მაღლდება პროდუქციის მომსახურების ხარისხი,
ფართოვდება მასალების ბაზარი და სხვა, რაც იწვევს საწარმოს მასშტაბების
გაფართოებას.

საწარმოს სტრუქტურულ და ორგანიზაციულ ცვლილებებსა და მის
ფინანსურ-ეკონომიკურ და საწარმოო წარმატებებს შორისაც პირდაპირი
კავშირი არსებობს. იგი გამოისახება შემდეგი სქემით: საწარმოს მასშტაბების
ზრდა ორგანიზაციული სტრუქტურის გარდაქმნა წარმოების მასშტაბების
ზრდა. თანამედროვე მსხვილი და უმსხვილესი კომპანიების არც თუ მცირე
ნაწილი სწორედ მცირე საწარმოებიდან ევოლუციური, თვითგანვითარებადი
გზით არის წარმოშობილი, მაგალითად: IBM, Microsoft, Macdonald’s და
სხვები. მცირე ბიზნესის საწარმოთა მთავარ თავისებურებას წარმოადგენს
ეკონომიკური გარემოს ნებისმიერი ცვლილებებისადმი მათი დიდი მგრძნო-
ბელობის უნარი. რამდენადაც საბაზრო ეკონომიკისათვის დამახასიათებე-
ლია განვითარების ციკლური ხასიათი, ამდენად, მცირე საწარმოს გადარჩე-
ნის პრობლემაა ისეთი რეზერვების არსებობა, რომ გადაიტანოს დაცემის
პერიოდი და დაელოდოს ბაზრის გამოცოცხლებისა და აღდგენის პერიოდს.
მაგალითად, მცირე საწარმო, რომელიც ახორციელებს სამშენებლო მასალე-
ბის რეალიზაციას, მკვეთრად არის გამოხატული საბაზრო ციკლის შემდეგი
სტრუქტურა: მოთხოვნის ამაღლება აპრილი – ნოემბერი, დაცემა დეკემბერი
– მარტი. საწარმოს გადარჩენის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მან
უნდა დააგროვოს მოგების (შემოსავლის) საკმარისი თანხა აღმავლობის პე-
რიოდში: ხელფასი, არენდის გადასახადი, გადასახადები და სხვა. მცირე
საწარმოს არ გააჩნია დიდი მოცულობის რესურსები, ამიტომ მის განმასხვა-
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The inflation is Georgia's main economic problem

Summary

The paper notes that high inflation is mainly the result of the factor of imports
and an unbalanced budget; monetary policy in this case is not a serious problem.
Sharp changes in budget spending (especially social spending) contributed to
inflationary pressures as this particular category is positively correlated with
consumption. We also confirmed that inflows of remittances and significant inflows
of foreign currency capital are accompanied by inflationary risks in the context of
an underdeveloped local capital market, in which the central bank has limited
capacity to carry out large-scale sterilization interventions.

ჯოხაძე ლაშა
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

მცირე ბიზნესის საწარმოთა ფუნქციონირების თავისებურებები

მცირე ბიზნესის საწარმოთა ფუნქციონირება მსხვილი კომპანიებისაგან
განსხვავდება არა იმდენად ჩამოთვლილი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
მაჩვენებლებით, რამდენადაც თვით ბიზნესის ორგანიზაციისადმი მიდგომის
თავისებურებებით: მცირე ბიზნესში პერსონალის მცირე რიცხოვნობის გამო
სუსტად არის წარმოდგენილი შესასრულებელ ფუნქციათა სპეციალიზაცია.
მაგალითად, კადრების განყოფილების შექმნა საწარმოში სადაც პერსონალის
რიცხოვნობა 5-10-50 კაცს შორის მერყეობს მიზანშეწონილი არ არის. როგორც
ოპერატიული, ისე სტრატეგიული ფუნქციების უმეტეს რაოდენობას ასრუ-
ლებს ხელმძღვანელი - საწარმოს მესაკუთრე. ამიტომ ასეთ საწარმოში, რო-
გორც წესი, შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ სამმართველო გადაწყვეტილე-
ბების მიღების მხოლოდ მცირე, ერთ-ორ კაციანი, ჯგუფი, ასევე, არსებული
რესურსების სიმცირის გამო, საწარმოს დაგეგმვის პერიოდი მნიშვნელოვნად
შემცირებულია.
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Tourism industry and its importance in the development
of the country's economy

Summary
As a result of the analysis of the tourism potential of Georgia, it can be

concluded that today only a very small part of it has been mastered, which makes it
possible, as a result of measures for real shifts, the development of an active effective
policy, to reduce the impact of
obstacles on the intensive and intensive development of tourism and to make their
possible minimization.

ანი ჯვარშეიშვილი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

საქართველოს ადგილი მსოფლიოს ტურისტულ რუკაზე

მსოფლიო ქვეყნების უმეტესობაში ტურიზმის განვითარების ძირითად
საფუძველს წარმოადგენს მისი ეკონომიკური მომგებიანობა. მაღალპროფესი-
ული მიდგომის გარეშე ტურიზმის განვითარებამ შეიძლება მოახდინოს მოუ-
ლოდნელი და არასასურველი ზეგავლენა ქვეყნის მთელ ეკონომიკაზე, რის
გამოც დარგი ხელისუფლების მხრიდან მნიშვნელოვან ყურადღებას მოით-
ხოვს. რაც შეეხება განვითარებულ ქვეყნებს სახელმწიფო ჩაერია ტურისტუ-
ლი სისტემის დახვეწასა და გარკვეული რეგულაციების ფორმირებაში, რომე-
ლმაც საგრძნობლად გააუმჯობესა ტურიზმის ინდუსტრიის დონე და დღეს
ეს ქვეყნები ტირიზმიდან, როგორც ეკონომიკის ერთ–ერთი დარგიდან, საკ-
მაო შემოსავალს ღებულობს. ამგვარად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ჩარევა
ტურიზმის სფეროში, ეს იქნება გარკვეული სახის რეგულაციები თუ საკანონ-
მდებლო ბაზა.

ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით, საქართველო მსოფლიოში 69-ე
ადგილზეა 141 ქვეყანას შორის. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UN-
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WTO) მონაცემებით, საქართველომ გასულ წელს ტურიზმიდან 2.7 მილიარ-
დი დოლარის შემოსავალი მიიღო.

ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით მსოფლიოში პირველ ადგილს
აშშ იკავებს 210.7 მლრდ დოლარით. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით,
მსოფლოში მეორე ადგილზე ესპანეთია, - 68 მლრდ დოლარი და ერთ წელში
81.8 მლნ ტურისტი. მესამე ადგილს საფრანგეთი იკავებს 60.7 მლრდ დოლა-
რით და 86.9 მლნ ტურისტით. მეოთხე ადგილზე ტაილანდია, რომელმაც
ერთ წელში ტურიზმიდან 57.5 მლრდ დოლარის შემოსავალი მიიღო. ხუთე-
ულს გაერთიანებული სამეფო ასრულებს 51.2 მლრდ დოლარით.

2019 წლის 8 თვეში, საქართველომ ტურიზმიდან $2.23 მილიარდის
შემოსავალი მიიღო. აქედან ყველაზე მეტი შემოსავალი აგვისტოში დაფიქ-
სირდა და მან 441 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ
პერიოდს 47 მლნ დოლარით (12%) აღემატება. გასული წლის აგვისტოში სა-
ქართველომ ტურიზმიდან 394 მლნ დოლარის შემოსავალი მიიღო. წლის გან-
მავლობაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ყველაზე მეტად აპრილში
გაიზარდა, როდესაც ზრდამ 33.4% შეადგინა. ევროპის რეგიონში, რომელშიც
48 ქვეყნის მონაცემია გაერთიანებული, საქართველო მიღებული შემოსავ-
ლით, 30-ე ადილზეა.

შერჩევითი მოდელით სახელმწიფო იღებს მონაწილეობას ტურისტუ-
ლი მომსახურეობის ბაზრის განვითარებაში. იგი ხორციელდება 2 ძირითადი
მიმართულებით: პირველი – სახელმწიფო რეგულირება, რომელშიც შედის
ნორმატიულ–სამართლებრივი ბაზა, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა-
დასხვა სფეროს კოორდინაცია, საერთაშორისო თანამშრომლობა, სტატი-
სტიკური მონაცემების ანალიზი და ა.შ. მეორე –მარკეტინგული საქმიანობა,
რომელიც მოიცავს უცხოეთში ტურისტული წარმომადგენლობის მართვას,
სარეკლამო აქციებში მონაწილეობის კოორდინირებას, ტურისტული სფეროს
საერთაშორისო ორგანიზაციებტან მუშაობას. ყველა განვითარებულ ევროპუ-
ლ სახელმწიფოში არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ახორცილებენ ტუ-
რიზმის განვითარების პროგრამებს, რაც გამოიხატება საგადასახადო შეღა-
ვათებით, საბაჟო და სასაზღვრო რეჟიმის გამარტივებით, ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის ინვესტიციების მოზიდვით, საერთაშორისო ბაზარზე
რეკლამირებით, კადრების მომზადებით და ა.შ.

სახელმწიფო მხარდაჭერა განვითარებულ ქვეყნებში მიმართულია ბი-
ზნერსის განხორცილების სასურველი ეკონომიკური კლიმატის შესაქმნე-
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რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ მაღალი ინფლაცია ძირითადად იმპორტის
ფაქტორისა და დაუბალანსებელი ბიუჯეტის შედეგია, მონეტარული პოლი-
ტიკა ამ შემთხვევაში მთავარ პრობლემას არ წარმოადგენს. საბიუჯეტო ხარ-
ჯებში (განსაკუთრებით, სოციალურ ხარჯებში) მკვეთრმა ცვლილებებმა ხე-
ლი შეუწყო ინფლაციური ზეწოლების წარმოქმნას, ვინაიდან ეს კონკრეტუ-
ლი კატეგორია პოზიტიურ კორელაციაშია მოხმარებასთან. ჩვენ ასევე დავა-
დასტურეთ, რომ ფულადი გზავნილებისა და უცხოურ ვალუტაში კაპიტა-
ლის მსხვილ ნაკადების შემოდინებას ინფლაციური რისკები ახლავს განუ-
ვითარებელი ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის პირობებში, სადაც ცენტრა-
ლურ ბანკს შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, რომ სტერილიზაციის
მსხვილი ინტერვენციები განახორციელოს.

Инфляция - главная экономическая проблема Грузии

Резюме

В работе отмечается, что высокая инфляция в основном является
результатом фактора импорта и несбалансированного бюджета, денежно-
кредитная политика в данном случае не является серьезной проблемой. Резкие
изменения бюджетных расходов (особенно социальных расходов)
способствовали инфляционному давлению, поскольку эта конкретная
категория положительно коррелирует с потреблением. Мы также
подтвердили, что приток денежных переводов и значительный приток
капитала в иностранной валюте сопровождаются инфляционными рисками в
контексте неразвитого местного рынка капитала, на котором центральный
банк имеет ограниченные возможности для проведения крупномасштабных
интервенций по стерилизации.
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მოთხოვნის შემცირების გამო, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს,
რომ საქართველოში ინფლაცია ძირითადად იმპორტირებული იყო.

2019 წლის ივნისში, სებ-მა საპროცენტო განაკვეთი ჯერ 7.75%-მდე და
მერე, 7.5%-მდე დაწია. მიუხედავად იმისა, რომ წლიური ინფლაცია ჯერ 10%,
მოგვიანებით კი 8.5% (ივლისში) იყო, რაც სამიზნე მაჩვენებელს (6%) აღემა-
ტებოდა, კომიტეტმა მონეტარული პოლიტიკის შერბილება გადაწყვიტა
საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობისა და სურსათის ფასების მოსალოდნელი
კლების გამო. მოთხოვნის სტიმულირებისათვის საპროცენტო განაკვეთის ამ
შემცირებებმა, რომლებიც გამოწვეული იყო აშშ-ის ეკონომიკური ზრდის
შენელების და ევროზონის კრიზისის გაღრმავების პროგნოზით, რასაც
საერთაშორისო ბაზარზე ფასების შემდგომი კლება შეიძლება მოჰყოლოდა,
ქართულ ბაზარზე მოთხოვნაზეც იმოქმედა და ხელი შეუწყო ინფლაციის
შემდგომ კლებას. მეტიც, გრძელვადიანი დაფინანსების ხელშესაწყობად,
კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო, გრძელვადიან სესხებზე მინიმალური
სარეზერვო მოთხოვნები შეემცირებინა. კერძოდ, ეროვნულ ვალუტაში
გაცემული ერთ წელზე მეტი ვადიანობის და უცხოურ ვალუტაში გაცემული
ორ წელზე მეტი ვადიანობის სესხები სარეზერვო მოთხოვნებისაგან განთავი-
სუფლდა და ამავე დროს, უცხოურ ვალუტაში გაცემული ერთიდან ორ
წლამდე ვადიანობის სესხებზე სარეზერვო მოთხოვნა 5%-მდე შემცირდა.

2019 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, ინფლაციის კლების ტენდენცია
შენარჩუნდა და შესაბამისად, წლიური 4.6% და 2.3% შეადგინა. სებ-ის
კომიტეტმა კიდევ უფრო დაწია საპროცენტო განაკვეთი 7.25%-მდე, მოგ-
ვიანებით კი 7%-მდე. აღინიშნა კომერციული ბანკების საქმიანობის გააქ-
ტიურება. წლის ბოლოსთვის, სებ-მა მონეტარული პოლიტიკსი შერბილება
დაიწყო და საპროცენტო განაკვეთი 6.5%-მდე შეამცირა. არსებული პოლი-
ტიკა ხელს შეუწყობს ინფლაციის საპროგნოზო ინდიკატორის შენარჩუნებას.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბახტაძე ლ., კაკულია რ., კანდელაკიშვილი ლ. თანამედროვე ფული და
ფულის მიმოქცევა. გამომც. „ეროვნული მწერლობა“, თბ., 2010
2. კაკულია რ., გაბელაშვილი. ფინანსების თეორია. გამომც. „დარბეგი“. თბ.,
2012
3. სანიკიძე გ., ეკონომიკური თეორია. აწსუ, ქუთ., 2007 5. www.nbg.ge
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ლად, ბიზნესსა და სახელმწიფოს მეცნიერებასა და პრაქტიკას შორის სასურ-
ველი ურთიერთობის დასამყარებლად. სახელმწიფო რეგულირების ძირი-
თადი მეთოდებია: სპეციალური ეროვნული პროგრამები, დარგის პირდა-
პირი დოტაციური დაფინანსება, ღონისძიებები, რაც ასტიმულირებს შემოს-
ვლით ტურიზმს, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტის მიღება, რაც ამცირებს
ფინანსურ წნეხს ტურიზმის ორგანიზაციებისათვის და ა.შ.

რაც შეეხება საქართველოს, ტურიზმის დარგის რეგულირების ხერ-
ხების მიხედვით საქართველოსათვის ყველაზე უფრო მეტად მისაღებია მარ-
თვის ევროპული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება საბერძნეთში, იტალიაში,
საფრანგეთში, შვეიცარიაში, სადაც ტურიზმის დარგის განვითარების საკი-
თხი მრავალდარგობრივი სამინისტროების გამგებლობაშია, რომლებიც მარ-
თავენ უცხოეთის ქვეყნებში ტურისტულ წარმომადგენლობას, ამუშავებენ
ტურიზმის სამართლებრივ ბაზას, აგროვებენ სტატისტიკურ ინფორმაციას და
დაამუშავებენ მას, ორგანიზებას უკეთებენ რეკლამას და სხვადასხვა გამო-
ფენაში მონაწილეობას, მუშაობენ უცხოელ ჟურნალისტებთან, ეწევიან მარკე-
ტინგულ საქმიანობას და სხვა.

ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მთავრობის როლი საერ-
თაშორისო ტურიზმის ბაზარზე. მთავრობა ადგენს ერთიან სტანდარტებს და
მოგზაურობის უსაფრთხოების ნორმებს, ხელს უწყობს ტურიზმის მდგრად
და დეპრესიული რეგიონების განვითარებას. სწორედ ამაზე მიუთითებს
სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც თანდათან იზრდება, ასე მაგალი-
თად, 2019 წლის იანვარ-ივნისში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ სა-
ქართველოში 2 127 142 შეადგინა, რაც 193 368-ით მეტია 2018 წლის ანალო-
გიურ მაჩვენებელზე, მატება 10 პროცენტს შეადგენს. 6 თვეში საქართველოში
საერთაშორისო მოგზაურების 3 862 444 ვიზიტი განხორციელდა, ზრდა 8.4
პროცენტია. აღნიშნული ინფორმაცია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარე-
ბის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ მიაწოდა.

რაც შეეხება 2019 წლის ივნისის თვეს, საქართველოში ტურისტული
ვიზიტების რაოდენობაა 471 979, რაც 71 990-ით მეტია 2018 წლის მაჩვე-
ნებელზე – ზრდა 18 პროცენტი. ივნისში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზი-
ტების რაოდენობა კი, 873 966-ზე დაფიქსირდა, რაც გასული წლის ანალო-
გიურ მაჩვენებელს 20.2 პროცენტით აღემატება.
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სტატისტიკური მონაცემებით, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება
ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში საერ-
თაშორისო ვიზიტორების ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდნენ: ავს-
ტრია – 71 პროცენტიანი ზრდა, გერმანია – 67.7 პროცენტი, გაერთიანებული
სამეფო – 34.9 პროცენტი, ლატვია – 30.2 პროცენტი ზრდა, ნიდერლანდები –
25.7 პროცენტი და სხვა. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყ-
ნებიდან: საუდის არაბეთი 127.7 პროცენტით, იორდანია – 91.4 პროცენტით,
ყაზახეთი – 78.4 პროცენტით, ჩინეთი – 52.9 პროცენტით, კორეა – 48 პროცენ-
ტით, თურქეთი – 45.8 პროცენტით და სხვა.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.https://www.bpn.ge/article/65917-turizmi-da-evropa-ra-gavlenas-axdens-korona-
virusi-evropis-turizmze
2.https://openscience.ge/bitstream/1/72/1/Merab%20Oboladze.pdf
3.http://imereti.gov.ge/res/docs/MarketingPlanGE08.pdf
4.https://bsu.ge/sub-56/page/9989/index.html

რეზიუმე

საბაზრო ეკონომიკის პირობები განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენი-
ჭება მომსახურების სფეროს განვითარებას, რადგან მასზეა ბევრად დამოკი-
დებული ქვეყანაში არსებული მრავალი სოციალურ-ეკონომიკური პრობ-
ლემის (დასაქმება, შემოსავლების გაზრდა და ა.შ.) გადაჭრა. ტურიზმის ინ-
დუსტრიის მნიშვნელობა მუდმივად იზრდება მსოფლიო მასშტაბით, რაც
განპირობებულია ცალკეული ქვეყნის ეკონომიკაზე ტურისტული ბიზნესის
გავლენის გაფართოებით.

Место Грузии на мировой туристической карте
Резюме

В условиях рыночной экономики особое значение приобретает развитие
сферы обслуживания, так как от нее во многом зависит решение многих
социально-экономических проблем (занятость, рост доходов и т.д.) страны.
Значение индустрии туризма постоянно растет в мировом масштабе, что
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სონ საკუთარი ფასები და გაზარდონ ეს ფასები, როდესაც მოესურვებათ - ე.წ.
კარტელური გარიგებებით; 4) ინფლაციის მეოთხე ტიპი სექტორული
ინფლაციაა, როდესაც ერთ დარგში ფასების ზრდა სხვა სექტორებში ზრდის
ფასებს, მაგალითად, ნავთობსა და ნავთობრპოდუქტებზე ფასების ზრდა
საკვებისა და სხვა სექტორებში ფასების ზრდას იწვევს. ინფლაციის ამ
ტიპების გარდა, იმ ქვეყნებში, რომლებიც იმპორტზე დამოკიდებულები
არიან, იმპორტირებული ინფლაცია არსებობს (მოწოდების შოკები), რომე-
ლიც სხვა მიზეზთა შორის ერთ-ერთი გავრცელებული ფაქტორია, რომელიც
ინფლაციის დონის ზრდას იწვევს.

2011 წლის იანვრიდან მოყოლებული, როდესაც წლიურმა ინფლაციამ
12.3%-ს მიაღწია, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა (სებ-ი) „ქამრების
შემოჭერის“ ანუ, მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გატარება დაიწყო. 2011
წლის იანვარში საპროცენტო განაკვეთი 8% იყო. ამავე დროს, 2019 წლიდან
ფართო ფულის მოცულობა შემცირდა ძირითადად სეზონური ფაქტორების
გამო; ასევე შემცირდა ფართო ფულის წლიური ზრდის ტემპი. პროგნოზის
მიხედვით, ფართო ფულის ზრდა 20-25%-ის ფარგლებში მოხდება8, რაც
პროგნოზირებულ ეკონომიკურ ზრდასა და ინფლაციის მაჩვენებელთან
ერთად, გონივრულ დონეებს უახლოვდება. 2019 წელს ფართო ფულის ზრდა
თითქმის 10%-ით შემცირდა გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გამო.
პროგნოზით, მოსალოდნელია ფართო ფულის 3%-იანი ზრდა ექსპანსიურ
მონეტარულ პოლიტიკასთან ერთად.

საპროცენტო განაკვეთთან ერთად გაიზარდა უცხოურ ვალუტაში მო-
ზიდული თანხების მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები. ამ შეზღუდვებმა
თანდათან გავლენა იქონია როგორც უცხოურ, ასევე ეროვნულ ვალუტაში
გაცემული სესხების მოცულობაზე, გაცემული სესხების მოცულობის ზრდა
წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, როდესაც მონეტარული პოლიტიკა შედა-
რებით შერბილებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ გაცემული სესხები უმე-
ტესად უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული, აღინიშნა ეროვნულ ვალუ-
ტაში სესხების ზრდის ტენდენცია იმ ხელსაყრელი პირობების შედეგად, რო-
მლებიც ასეთ სესხებზე დაწესდა ქვეყანაში დე-დოლარიზაციის მისაღწევად.
სესხების ეს ზრდა არ უნდა იყოს ინფლაციური რისკების მატარებელი.
გრაფიკიდან ჩანს, რომ ნოემბერში, ინფლაციის კლების (წლიური 1.9%-ით)
პირობებში, ბანკების მიერ დაკრედიტების ტემპი შენელდა ადგილობრივი
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ტირებული სასოფლო-სამეურნეო საქონლის ორი მსხვილი პროდუქტის -
ხორბლისა და შაქრის ფასი წლის განმავლობაში მერყეობდა, ინფლაცია არ
იყო გამოწვეული მხოლოდ სურსათზე მსოფლიო ფასების ზრდით. ფულადი
გზავნილები თავიანთი ბუნებით ინფლაციურია. საქართველოს ეროვნული
ბანკის (სებ-ი) მონაცემებით, 2019 წელს საქართველოში ფულადი გზავნი-
ლების ოდენობამ 1 მილიარდ აშშ დოლარს გადააჭარბა.

ინფლაცია შეიძლება ასევე გამოიწვიოს მუდმივმა ფისკალურმა დეფი-
ციტმა და სახელმწიფოს დიდმა საგარეო ვალმა. მიუხედავად იმისა, რომ ფი-
სკალური დეფიციტი შემცირდა დეფიციტი მაინც მაღალი რჩება. ვფიქრობთ,
რომ საქართველოს მთავრობის მთავარი გამოწვევა მცირე ზომის და ეფე-
ქტიანი სამთავრობო ოპერაციების შენარჩუნებაა ეკონომიკის ზრდის მაღალი
ტემპის ხელშესაწყობად. სხვა გარდამავალი ქვეყნების გამოცდილებამ აჩვენა,
რომ ფისკალური კორექტირების ან ძლიერი ფისკალური პოზიციის გარეშე
მათ ინფლაციის შემცირება ვერ შეძლეს. მზარდი საგარეო ვალი, რომელიც
მიმართულია სოციალური დანახარჯების დასაფინანსებლად, ასევე ინფლა-
ციურია.

საქართველოში ინფლაცია რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულმა ფაქ-
ტორმა გამოიწვია და მრავალგანზომილებიან კონტექსტში უნდა იქნეს გან-
ხილული. მაღალი ინფლაცია ძირითადად იმპორტის ფაქტორისა და დაუ-
ბალანსებელი ბიუჯეტის შედეგია, მონეტარული პოლიტიკა ამ შემთხვევაში
პრობლემას არ წარმოადგენს. საბიუჯეტო ხარჯებში (განსაკუთრებით, სოცი-
ალურ ხარჯებში) მკვეთრმა ცვლილებებმა ხელი შეუწყო ინფლაციური
ზეწოლების წარმოქმნას, ვინაიდან ეს კონკრეტული კატეგორია პოზიტიურ
კორელაციაშია მოხმარებასთან.

ზოგადად, ეკონომისტები ოთხი ტიპის ინფლაციას გამოყოფენ:
1) მოთხოვნით გამოწვეული ინფლაცია, როდესაც მთლიანი მოთხოვნა ეკო-
ნომიკაში აჭარბებს არსებულ მიწოდებას. ანუ, სხვაგვარად ეს არის ე.წ. მონე-
ტარული ინფლაცია; 2) ხარჯებით გამოწვეული ინფლაცია, როდესაც მზა
პროდუქტებსა და მომსახურებაზე ფასები იმატებს ნედლ მასალებზე ფასების
ზრდის გამო ან როდესაც ხელფასების მატება წარმოებული პროდუქციის
ერთეულ ფასს ზრდის; 3) ფასწარმოქმნით გამოწვეული ინფლაცია, ანუ
დაწესებული ფასის ინფლაცია. როდესაც რამდენიმე ბიზნესი გადაწყვეტს,
მოუმატოს ფასებს საკუთარი მოგების გაზრდის მიზნით, ანუ სხვაგვარად თუ
ვიტყვით, ოლიგოპოლიური ინფლაცია. ოლიგოპოლიებს შეუძლიათ დააწე-
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обусловлено расширением влияния туристического бизнеса на экономику
отдельных стран.

Place of Georgia on the world tourist map
Summary

In a market economy, the development of the service sector is of particular
importance, since the solution of many socio-economic problems (employment,
income growth, etc.) of the country largely depends on it. The importance of the
tourism industry is constantly growing on a global scale, due to the expansion of the
influence of the tourism business on the economies of individual countries.

გოგა ჟორჟოლიანი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

მოთხოვნისა და მიწოდების შოკი Covid-19 პირობებში

კორონავირუსის პანდემიის გამო, ქვეყნის ეკონომიკა დგას ერთდროუ-
ლად მიწოდებისა და მოთხოვნის შოკის წინაშე. შემცირებულია როგორც
ადგილობრივი მოთხოვნა, ასევე საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი.
2019 წლის მონაცემების თანახმად, საქართველოს მშპ-ს 66.7% შინამეურ-
ნეობების მოხმარებაზე მოდის. მოთხოვნისა და შესაბამისად მოხმარების
შემცირება კი თავის მხრივ მშპ-ს შემცირებას გამოიწვევს. საქართველოს მო-
სახლეობის სამომხმარებლო კალათის შემადგენლობა შემდეგია: სურსათი
(28%), ტრანსპორტი (12.1%), ჯანდაცვა (7.8%), ალკოჰოლური სასმელები და
თამბაქო (6.4%), კომუნალური მომსახურება (6.3%) და სხვა.

კორონავირუსის პანდემიისა და ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო
მდგომარეობის პირობებში, არსებულმა სამომხმარებლო კალათამ განიცადა
ცვლილებები. სოციალური დისტანცირებისა და შეკრების შეზღუდვის გამო,
მოხმარება საგრძნობლად შემცირდა ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა: სას-
ტუმროები, კაფეები და რესტორნები, დასვენება, გართობა და კულტურა, ტა-
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ნსაცმელი და ფეხსაცმელი. ზოგადად, სურსათის მოხმარება კრიზისის პირო-
ბებში უფრო ნაკლებად ეცემა, ვიდრე სხვა საქონელი/მომსახურება (რამდე-
ნადაც საკვები წარმოადგენს არაელასტიურ საქონელს). რიგითი ქართველის
სამომხმარებლო კალათის თითქმის მესამედი სურსათზე მოდის. თუ ამას
დავუმატებთ მომხმარებელთა მხრიდან იზოლაციის პორობებში ქცევის
ცვლილებას და საკვების დამარაგებაზე ზრუნვას, სამომხმარებლო კალათში
სურსათის წილი პანდემიის პერიოდში, შესაძლოა გაზრდილიყო კიდეც.

მაგრამ, აქვე აღსანიშნავია, რომ შემოსავლის შემცირებამ, შესაძლოა
გამოიწვიოს სურსათის სამომხმარებლო კალათაში ცვლილებები და მომხმა-
რებელი შედარებით ძვირადღირებული პროდუქტიდან (ხორცი, რძის ნა-
წარმი), გადაერთოს შედარებით იაფფასიან პროდუქტზე (მარცვლეული, კარ-
ტოფილი). მეორე მხრივ კი საქართველოში სურსათზე მოთხოვნის შემცი-
რებაა მოსალოდნელი, რამდენადაც სურსათზე მოთხოვნის დიდი წილი
სასტუმროებიდან და რესტორნებიდან მოდის. საზღვრების დაკეტვისა და
გადაადგილების შეზღუდვის პირობებში, რესტორნებისა და სასტუმროების
უმრავლესობა დაიხურა. შესაბამისად, მათი მხრიდან სურსათზე მოთხოვნა
საგრძნობლად შემცირდა.

რაც შეეხება მიწოდების მხარეს, საქართველო იმპორტიორ ქვეყანას
წარმოადგენს, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ არ შეიქმნას პრობლემები
სასურსათო პროდუქციის მიწოდების ჯაჭვში. რადგან მთელს მსოფლიოში
ეკონომიკის გამოშვება მნიშვნელოვნად მცირდება, სამომხმარებლო საქონ-
ლისა და საწარმოო ნედლეულის იმპორტი შეფერხებულია. შესაბამისად,
საქართველოს მიწოდების ჯაჭვი განიცდის წყვეტას.

Galt & Taggart-ის ანგარიშის თანახმად, თვითუზრუნველყოფის
კოეფიციენტი (რაც უდრის წარმოება შეფარდებული იმპორტისა და წარმო-
ების ჯამს გამოკლებული ექსპორტი) კარტოფილისთვის 102%-ია (ანუ 2019
წელს, ქვეყანაში იწარმოა უფრო მეტი, ვიდრე იმპორტისა და ექსპორტის
გათვალისწინებით, ქვეყანაში არსებული რაოდენობა), კვერცხისთვის და
ფქვილისთვის 99%-ია, ხოლო ლობიოსთვის 93%. ძირითადად იმპორტზეა
დამოკიდებული ისეთი სასურსათო საქონელი, როგორიცაა შაქარი, ხორბალი
და მზესუმზირის ზეთი.

ISET-PI-ს კვლევის თანახმად, იმპორტირებული ხორბლის 88% შემო-
დის რუსეთიდან, 10% ყაზახეთიდან და მხოლოდ მცირე ნაწილი შემოდის
აშშ-სა და ირანიდან. USDA-ს (United States Department of Agriculture) პროგ-
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მიქაბერიძე ლევანი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის
ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ინფლაცია - საქართველოს მთავარი
ეკონომიკური გამოწვევა

მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში საქართველო წარმა-
ტებით ახერხებდა ინფლაციური ზეწოლის შეკავებას ერთნიშნა მაჩვენებლის
დონეზე, ინფლაცია საქართველოს ეკონომიკის ყველაზე სერიოზულ გამო-
წვევად შეიძლება ჩაითვალოს. საქართველოში არსებობს პოზიტიური კორე-
ლაცია საერთო ინფლაციასა და სურსათსა და ნავთობზე საერთაშორისო
ფასებს შორის. ამავე დროს, პოზიტიური კორელაცია არსებობს სურსათზე
მსოფლიო ფასებსა და ადგილობრივ სასურსათი ინფლაციას შორის. სასურ-
სათო ინფლაცია საქართველოში უფრო მაღალი, მერყევი და ხანგრძლივია,
ვიდრე არასასურსათო ინფლაცია. შედეგად, საერთო ინფლაცია საბაზო
ინფლაციაზე მაღალია.

2020 წელს, საერთო და საბაზო ინფლაციების მეტ-ნაკლებ დაახლოებას
პროგნოზირებენ საერთო ინფლაციის შემცირებისა და საბაზო ინფლაციის
მცირედი გაზრდის შედეგად. 2012 წლიდან, საქართველოს ეროვნულმა
სტატისტიკის სამსახურმა სამომხმარებლო კალათაში ცვლილებები შეიტანა –
კალათაში 9.8%-ით შემცირდა სურსათისა და არაალკოჰოლური სასმელების
წილი, რამაც საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია.

მსგავსი ეკონომიკური მაჩვენებლების მქონე ქვეყნებთან შედარებით,
სურსათის წილი სამომხმარებლო კალათაში ყველაზე დაბალი საქართველო-
შია. აღსანიშნავია, რომ სურსათის საშუალო წონა მოწინავე ქვეყნებში 17%-ია,
ხოლო განვითარებად ქვეყნებში - 31%. საქართველო სულ უფრო მეტად და-
მოკიდებული ხდება სურსათის იმპორტზე. სურსათის დეფიციტის უდი-
დესი წილი ბურღულეულსა და ხორცის პროდუქტებზე მოდის. საქართვე-
ლოს კი შედარებითი უპირატესობა აქვს ხილის და მაღალი ღირებულების
ბოსტნეულის წარმოებაში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში იმპორ-
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მობილიზებული იქნეს მოსახლეობისა და კერძო კომპანიების განკარგუ-
ლებაში არსებული თავისუფალი ფულადი სახსრები.

Обращение государственных ценных бумаг в Грузии
Резюме

Статья посвящена очень актуальной и одновременно проблемной области
современной экономики - широкому спектру формирования,
функционирования, анализа, управления и развития рынка ценных бумаг.
Даны сущность, структура, участники рынка ценных бумаг, графический
анализ рынка ценных бумаг. Государство часто прибегает к выпуску ценных
бумаг для собственных нужд. Это позволяет мобилизовать свободные средства,
имеющиеся в распоряжении населения и частных компаний, на нужды
экономики страны.

Circulation of government securities in Georgia

Summary

The article is devoted to a very topical and at the same time problematic area of
the modern economy - a wide range of formation, functioning, analysis,
management and development of the securities market. The essence, structure,
participants of the securities market, graphical analysis of the securities market are
given. The state often resorts to issuing securities for its own needs. This makes it
possible to mobilize free funds at the disposal of the population and private
companies for the needs of the country's economy.
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ნოზის თანახმად, 2020 წელი კარგი ამინდით გამოირჩეოდა და რუსეთში
ხორბლის კარგი მოსავალია მოსალოდნელი. კერძოდ, 2020 წელს რუსული
ხორბლის წარმოება 73.5 მილიონი ტონა იქნება, რაც აღემატება გასული წლის
მონაცემს (71.6 ტონა). თუმცა, პანდემიის პერიოდში არსებული გაურ-
კვევლობისა და დეფიციტის შიშის გამო, რუსეთმა უკვე დააწესა ხორბლის
ექსპორტზე შეზღუდვები. რასაც ხორბლის ექსპორტის შეზღუდვა მოჰყვა
ყაზახეთიდანაც. თუმცა, რამდენადაც ხორბალი და ხორბლის ფქვილი წარ-
მოადგენს საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებულ პროდუქტებს,
ახლო მომავალში მათზე ფასი არ გაიზრდება.

საქართველოში იმპორტირებული შაქრის 32% შემოდის პოლონე-
თიდან, მას მოსდევს აზერბაიჯანი (16%) და რუსეთი (15%). ინდოეთში (შაქ-
რის სიდიდით მეორე მწარმოებელი მსოფლიოში) შაქრის შემცირებული
წარმოებისა და ტაილანდში არსებული ცუდი ამინდის გამო, მსოფლიო ბა-
ზარზე შაქრის ფასის ინდექსი თებერვალში, წინა თვესთან შედარებით 4.5%-
ით გაიზარდა. თუმცა, შაქარიც, ისევე, როგორც ხორბალი, წარმოადგენს
საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებულ პროდუქტს და ახლო
მომავალში მათზე ფასი არ გაიზრდება.

2019 წლის მონაცემებით, მზესუმზირის ზეთის იმპორტის 90% მოდის
რუსეთზე, 5-5% კი უკრაინასა და აზერბაიჯანზე. ISET-PI-ს კვლევის თანახ-
მად, 2020 წლის იანვარში, რუსეთის მცენარეული ზეთის გაერთიანებამ,
დააწესა შეზღუდვები მზესუმზირის თესლის ექსპორტზე, რამაც შესაძლოა
გაზარდოს რუსეთში მზესუმზირის ზეთის ადგილობრივი წარმოება.
ამასთანავე, 2020 წლის იანვარ-თებერვალში, უკრაინამაც 15.7%-ით გაზარდა
მზესუმზირის ზეთის წარმოება.

აქვე მნიშვნელოვანია შევეხოთ ხორცის ბაზარსაც. მიუხედავად იმისა,
რომ ხორცის თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი უფრო მაღალია, ვიდრე
შაქრის ან ხორბლის, ის მაინც დაბალია (52%) და დიდწილად იმპორტზეა
დამოკიდებული. განსაკუთრებით დაბალია ფრინველის ხორცის თვითუზ-
რუნველყოფის კოეფიციენტი, რომელიც 34%-ს შეადგენს (საქონლის ხორცის
თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი 77%-ია, ხოლო ღორის ხორცის 45%).
ფრინველის ხორცის მოხმარება (65.4 ათასი ტონა) გაცილებით მაღალია,
ვიდრე საქონლის (29.7 ათასი ტონა) ან ღორის (39.1 ათასი ტონა) ხორცის
მოხმარება. ფრინველის ხორცი საქართველოში ძირითადად ბრაზილიიდან
(20.6%) და თურქეთიდან (19.7%) შემოდის, მათ მოსდევს უკრაინა (12.6),
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გერმანია (10.3) და ჩინეთი (10.1). შესაბამისად, ბაზარი საკმაოდ
დივესრიფიცირებულია და რომელიმე კონკრეტული ქვეყნიდან იმპორტის
გართულება, პროდუქციის დეფიციტს არ გამოიწვევს.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. https://drive.google.com/file/d/1tM4QsjTxzCw63ymFN2PY8im7OLLmUR0m/
view
2. https://www.adb.org/countries/georgia/economy
3. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
4. https://iset-pi.ge/images/GDP_Forecast/2020_GDPForecast_March.pdf

რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო, ქვეყნის
ეკონომიკა დგას ერთდროულად მიწოდებისა და მოთხოვნის შოკის წინაშე.
შემცირებულია როგორც ადგილობრივი მოთხოვნა, ასევე საქონლისა და მომ-
სახურების ექსპორტი. განხილულია ეკონომიკური ინდიკატორების მიმდი-
ნარე მდგომარეობა და პროგნოზები, რასაც მსოფლიოს წამყვანი ფინანსური
ინსტიტუტები და ადგილობრივი კვლევითი ორგანიზაციები აკეთებენ სა-
ქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივებზე.

Шок спроса и предложения в условиях Covid-19

Резюме

В труде отмечено, что ввиду пандемии коронавируса, экономика страны
стоит одновременно перед шоком предложения и спроса. Снижен как местный
спрос, так и экспорт товаров и обслуживания. Рассмотрены текущее поло-
жение и прогнозы экономических индикаторов, которые делают ведущие
финансовые институты и местные исследовательские организации на
перспективы экономики Грузии.
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საქართველოს მთავრობამ და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2006
წლის 20 მარტს გააფორმეს შეთანხმება ,,საქართველოს მთავრობის საქართვე-
ლოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესა-
ხებ”, რომლის საფუძველზე 2006 წლის 17 მაისს საქართველოს მთავრობის
832.9 მილიონი. ლარის დავალიანებიდან 48.0 მილიონი. ლარი ყოველწლი-
ურად გაფორმდება ,,ობლიგაციებად”, რომელთა ვადიანობა არის 16.60 თვე.
დავალიანება სრულიად დაიფარება 2030 წელს. აღნიშნული ობლიგაციები
ეროვნულ ბანკს შეუძლია გამოიყენოს ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.

სახელმწიფო ობლიგაციების საჯარო შეთავსება ხორციელდება სახელ-
მწიფო ობლიგაციების აუქციონის მეშვეობით. აუქციონში მონაწილეობის
უფლება აქვთ კომერციულ ბანკებს და მათი მეშვეობით რეზიდენტ და არა-
რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. შონია ნ., გუგეშაშვილი თ., ღავთაძე გ., -- ფასიანი ქაღალდების ბაზარი.
ქუთ., 2014
2. შონია ნ., გუგეშაშვილი თ., ღავთაძე გ., -- ფინანსური ბაზრები და ფასიანი
ქაღალდები. ქუთ., 2013
3. ბახტაძე ლ., ფინანსური ბაზარი, თბ., 2015
4. კაკულია რ., ხელაია გ., ფულის მიმოქცევივსა და კრედიტის ზოგადი
თეორია. გამოც. “ ესპსკი“, 2010
5.გიტმანი ლ.ჯ., ჯონკი მ.დ., ინვესტირების საფუძვლები, ქართული შემო-
კლებული თარგმანი შესრულებული ლ. ქოქიაურის მიერ., თბ., 2011

რეზიუმე

ნაშრომი ეძღვნება თანამედროვე ეკონომიკის მეტად აქტუალურ და ამავე
დროს პრობლემატურ სფეროს – ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წარმოქმნის,
ფუნქციონირების, ანალიზის მართვისა და განვითარების ფართო სპექტრს.
მასში მოცემულია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არსი, სტრუქტურა,
მონაწილენი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის გრაფიკული ანალიზი. სახელ-
მწიფო თავის საჭიროებისათვის ხშირად მიმართავს ფასიანი ქაღალდების
გამოშვებას. ეს კი საშუალებას იძლევა ქვეყნის ეკონომიკის საჭიროებისათვის
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დიულ პირებს (როგორც რეზიდენტებს, ისევე არარეზიდენტებს). როგორც
ცნობილია, სხვადასხვა ქვეყანაში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების აღრიც-
ხვა წარმოებს მფლობელთა დეპო-ანგარიშზე რეგისტრაციის ორსაფეხურიანი
სისტემით (ცენტრალური დეპოზიტარიუმი და სუბდეპოზიტარიუმი).
ცენტრალური დეპოზიტარიუმის როლს ასრულებს ქვეყნის ეროვნული
(ცენტრალური) ბანკი, ხოლო აუქციონის მონაწილე ყოველი ბანკი დილერი
ასრულებს სუბდპოზტარიუმის ფუნქციებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ
საკუთარი და კლიენტების მფლობელობაში, არსებული ფასიანი ქაღალ-
დების დეპოანგარიშების წარმოებას. საქართველოს ეროვნული ბანკი ცენ-
ტრალური დეპოზიტარიუმის არ არსებულის პირობებში, აწარმოებს ბანკე-
ბის მონაწილეობით აუქციონზე შემდგარი გარიგების რეესტრს.

სადეპოზიტო სერტიფიკატები არის საქართველოს ეროვნული ბანკის
მიერ გამოშვებული მოკლევადიანი დისკონტური ფასიანი ქაღალდი. 2006
წლის სექტემბერში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა შეიმუშავა და გამოუშვა
ახალი – საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ წლამდე ვადიანობის სა-
დეპოზიტო სერთიფიკატი, რომელიც უფრო მისაღები და მოსახერხებელია
ბანკებისათვის და ამავე დროს ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
განვითარებას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ სადეპოზიტო სერთი-
ფიკატის გამოშვების, გაყიდვის, მიმოქცევის, რეგისტრაციისა და დაფარვის
შესახებ”, რომელიც დამტკიცებული იქნა საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის 238(5.09.06) ბრძანებით. ეროვნული ბანკი უშვებს სადეპოზი-
ტო სერთიფიკატებს ფულად- საკრედიტო პოლიტიკის მიზნების განსახორ-
ციელებლად.

სადეპოზიტო სერთიფიკატების გამოშვება ხდება ეროვნული ვალუტით,
არამატერიალიზებული ფორმით, სისტემა – ანგარიშზე ჩანაწერის სახით.
ერთი ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულებაა 1000 ლარი. სადეპო-
ზიტო სერტიფიკატების გამოშვება ხდება ერთ წლამდე დაფარვის ვადით,
დისკონტით და დაიფარება ნომინალური ღირებულებით. საქართველოს
ეროვნული ბანკი სადეპოზიტო სერტიფიკატებს ყიდის მხოლოდ კომერცი-
ულ ბანკებზე და არარეზიდენტი კომერციული ბანკების ფილიალებზე. სა-
დეპოზიტო სერტიფიკატების გაყიდვა, ხდება აუქციონის მეშვეობით. აუქცი-
ონი ეწყობა საქართველოს ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციულ შენობაში.
აუქციონის მუშაობას წარმართავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანე-
ბით დანიშნული საკრედიტო კომიტეტი.
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Supply and demand shock amid Covid-19

Summary

The work notes that due to the coronavirus pandemic, the country's eco-
nomy is facing a supply and demand shock at the same time. Reduced both local
demand and exports of goods and services. The current situation and forecasts of
economic indicators, which are made by leading financial institutions and local
research organizations for the prospects of the Georgian economy, are considered.

ბიძინა კვერნაძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმების თავისებურებები
იმერეთის რეგიონში

არათანაბარი რეგიონული განვითარება საქართველოს რეგიონული ეკო-
ნომიკის დამახასიათებელი პრობლემაა. რაც უშუალოდ აისახება მცირე ბიზ-
ნესის სექტორში. იგი კიდევ უფრო მსხვილ მაშტაბებს იძენს და აღრმავებს
განსხვავებებს ლიდერ და ჩამორჩენილთა შორის. შესაბამისად, სულ უფრო
მზარდია სხვაობები ზემო და ქვემო იმერეთში „პოტენციური ზრდის პო-
ლუსებს“ და „სტაგნაციურ ეკონომიკურ სივრცეებს“ შორის.

დღევანდელი პანდემიის პირობებში განსაკუთრებულად წარმოჩი-
ნდა მცირე და საშუალო საწარმოების მოქნილობა, რაც სწრაფად აისახა ბაზ-
რის ახალ კონიუნქტურასა და ადაპტირებაში ბაზრის შეცვლილი მოთხოვ-
ნილებების შესაბამისად. მაგალითად, სს სამკერვალო კომპანია ,,იმერი“ პან-
დემიის საწყის ეტაპზე პირბადებიის წარმოებაზე გადავიდა, ამასთან, პარა-
ლელურად აგრძელებდა პროდუქციის წარმოებას და აღწარმოების პროცესი
არ შეუწყვეტია. ხანგრძლივვადიან პერიოდში პანდემიური შოკი ეკონო-
მიკურ კრიზისში რომ არ გადაიზარდოს უნდა გამოვიყენოთ მონეტარული,
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ფისკალური თუ ინსტიტუციონალური პოლიტიკის ის ინსტრუმენტები,
რომლებიც შეიმუშავა საქართველოს მთავრობამ ანტიკრიზისულ გეგმაში.
რათა ხელი შეეწყოს ბიზნესის სტიმულირებას, დასაქმების ზრდას და ეკო-
ნომიკის სტაბილიზაციას.

ზოგადად, სამეწარმეო აქტივობის გამოცოცხლებაში „ლომის წილი“
მცირე ბიზნესის განვითარებაზე მოდის. მცირე საწარმოთა ჩამოყალიბებისა
და ლიკვიდაციის მაღალი დინამიზმი ერთგვარი მაკომპენსირებელი მექანი-
ზმია, რომელიც არბილებს კონიუნქტურის მკვეთრი რყევების დამანგრეველ
შედეგებს მთელ ქვეყანაში.

იმერეთის რეგიონში მცირე საწარმოებმა თავისებურად წარმოაჩინეს
ადამიანური ურთიერთობების და გადარჩენის მიზანსწრაფვით გამორჩეული
თავისებური სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქცია, რაც პოსტსოციალისტური
ეპოქის შედეგად მიღებული მასიური უმუშევრობის შედეგების მასშტაბურ
„შთანთქმაში“ აისახა, რის გამოც არაერთხელ შედარებით ადვილად შე-
სუსტდა და განიმუხტა ეკონომიკური კრიზისისა თუ ვარდნის პირობებში
წარმოქმნილი სოციალური დაძაბულობა.

ამასთან, იმერეთის რეგიონის სტაბილური სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარებისა და ცხოვრების დონის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს დასაქმება. ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია მოცემული პრობ-
ლემის გადაწყვეტის ნებისმიერი გზა, მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნე-
სის განვითარების გააქტიურება. იმერეთის რეგიონში სოციალურ-შრომითი
ურთიერთობების ფორმირების თავისებურებას განსაზღვრავს ისტორიული,
ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციო-კულტურული პირობები რომლებ-
ზედაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორები, როგორიცაა
ქვეყანაში განხორციელებული სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონო-
მიკის გლობალიზაცია, საზოგადოებრივი შრომის დანაწილება, წარმოების
განვითარება და სხვ.

დასაქმება ხშირად დაიყვანება სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა–მიწოდების
თანაფარდობამდე და ამასთან ერთად, ითვლება, რომ უმუშევრობის
პრობლემის გადაჭრას ავტომატურად მოჰყვება დასაქმების საკითხის მოგ-
ვარება. მაგრამ ამგვარად დასაქმებისა და უმუშევრობის პრობლემის მოგ-
ვარება არ არის ასე მარტივი. შრომაზე მოთხოვნა-მიწოდების დისბალანსის
პირობებში არსებობენ, როგორც სამუშაოს მაძიებლები, ასევე ვაკანტური სა-
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წელზე ადრე წარმოდგენისას პროცენტები გაიცემა მისი შენახვის სრული
წლების რაოდენობის მიხედვით. სერთიფიკატის შენახვისას 1 წელზე ნაკ-
ლები ვადით პროცენტი არ გაიცემა. სერთიფიკატები და მათზე გაცემული
პროცენტები სახელმწიფო ბაჟის გადახდას არ ექვემდებარება. ამჟამად პრო-
ცენტები არ გაიცემა სერთიფიკატის მფლობელზე.

დ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
საქართველოს, ისევე როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობ-
რობის სხვა ქვეყნები,თანდათან გადადის ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინან-
სების ცივილიზებულ მეთოდზე – სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშ-
ვებით საქართველოს კანონით ,,საქართველოს 1997 წლის სახელმწიფო ბიუ-
ჯეტის შესახებ” დადგინდა რომ, 1997 წლის ბიუჯეტის დეფიციტის ზღვრუ-
ლი ოდენობის (199997 ათასი ლარი) დასაფარავად უნდა მიმართოს 10
მილიონი ლარი საქართველოს ფინანსთა ვალდებულებების სახით.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ეროვნული ბანკის 1997
წლის 8 აგვისტოს 194/45 ბრძანებით დამტკიცდა ,,საქართველოს სახაზინო
ვალდებულებების გამოშვების განთავსების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და
დაფარვის შესახებ” დებულება. ამავე წლის 18 დეკემბრის №288/72 ბრძანებით
დებულებაში შეტანილი იქნა ცვლილებები. ამ დებულებით, სახაზინო
სახაზინო ვალდებულებებს შემდეგი მახასიათებლები გააჩნია: დებულებით
განსაზღვრულია როგორც კონკურენტული, ასევე არაკონკურენტული გან-
ცხადებების მიღება. ამასთან აუქციონზე გატანილი სახაზინო ვალდებუ-
ლების 20% დაიჯავშნება არასაბანკო იურიდიული და ფიზიკური პირების
არაკონკურენტული განცხადების დასაკმაყოფილებლად. არაკონკურენტული
განცხადებების წარმომადგენლობის ან მათი სრულიად დაკმაყოფილების
შემდეგ სახაზინო ვალდებულებების დარჩენილი ოდენობა გამოიყენება
კონკრეტული განცხადების დასაკმაყოფილებლად.

აუქციონის მუშაობას წარმართავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ
დანიშნული კომიტეტი ხუთი პირის შემადგენლობით, რომელთაგან სამი
წარმოდგენილია ეროვნული ბანკისაგან, ხოლო ორი – ფინანსთა სამინის-
ტროსაგან., აუქციონის ჩატარებამდე 7 დღით ადრე საქართველოს ეროვნული
ბანკი მასობრივი ინფორმაციის საშაულებით აქვეყნებს შეტყობინებას
თაობაზე.

აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ეროვნული ბანკის მიერ სერ-
თიფიცირებულ კომერციულ ბანკებს, მათი მეშვეობით – ფიზიკურ და იური-
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ბ) საქართველოს რესპუბლიკის 1992 წლის სახელმწიფო შინაგანი მომ-
გებიანი სესხის ობლიგაციები (რეალიზაციის პერიოდი – 1992 წლის დე-
კემბრიდან 1994 წლის აპრილამდე) ობლიგაციები გამოშვებული 10 წლის
ვადით, 1992 წლის 1 ოქტომრიდან 2002 წლის 1 ოქტომბრამდე. სესხი გამოშ-
ვებულია ერთ თანრიგზე, 5 მილიარდი მანეთის ოდენობით. ობლიგაცია
გამოშვებულია 1000, 5000 და 10000 მანეთის ღირებულებით. ობლიგაციებზე
მთელი შემოსავალი გადაიხდევინება მოგების სახით. მოგების საერთო თანხა
დადგენილია სესხის 10 წლიანი ვადით, საშუალოდ წელიწადში 15%-ის
გაანგარიშებით. სესხის 10 წლიანი ვადის განმავლობაში მომგებიანია მთელი
ობლიგაციების 35%. ობლიგაციების დანარჩენი 656% სესხის ვადის გასვლის
შემდეგ შეისყიდება მათი ნომინალური ღირებულებით. მოგება ხვედრილი
ობლიგაციები განაღდება და მოგებათა შემდგომ ტირაჟებში მონაწილეობას
არ მიიღებენ. მოგებები დადგენილია 1000000, 500000, 250000, 100000, 75000,
50000 და 10000 მანეთის ოდენობით, ნომინალური ღირებულების ჩათვლით.
10 წლიანი ვადის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს მოგებათა 80 ტირაჟი
(ყოველწლიურად 8 ტირაჟი).

სამწუხაროდ, ზემოთ აღნიშნული ორივე სახის ობლიგაციების მიმოქ-
ცევა შეწყდა 1997 წლის 8 დეკემბრის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულობით. ისინი მხოლოდ გაურკვეველი უფლებების მქონე ობლიგა-
ციონერთა საკუთრებაში დარჩნენ და მათი დაფარვა უნდა მომხდარიყო 1998
წლის 1 სექტემრამდე, რისთვისაც 1997 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარ-
ჯვით ნაწილში გათვალისწინებული 200000 ლარით.

ობლიგაციების ნომინალიების დაფარვა უნდა განხორციელებულიყო
შემდეგი თანაფარდობით:10000 კუპონის ღირებულების ობლიგაციის მფლო-
ბელს მიეცემოდა 20 თეთრი, 5000 კუპონის ღირებულების ობლიგაციის
მფლობელს – 10 თეთრი, ხოლო 1000 კუპონის ღირებულების მფლობელს – 2
თეთრი.

გ) საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო-კომერციული შემნახველი
ბანკის მიერ 1992 წელს გამოშვებული სერთიფიკატები.სერთიფიკატები
წარმოადგენს ფასიან ქაღალდს წარმომდგენზე. იგი გამოსული იყო 10 წლის
ვადით. შენახვის 10 წლიანი ვადის განმავლობაში სერთიფიკატზე გაიცემა
შემოსავალი საშუალო წლიური 40%-ის ოდენობით. 10 წლის გასვლის შემ-
დეგ სერთიფიკატს პროცენტები არ დაერიცხება და გასანაღდებლად მიიღება
შესანახი ვადის შეზღუდვის გარეშე. სერთიფიკატის გასანაღდებლად 10
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მუშაო ადგილები, რომელთა შევსება გართულებულია საჭირო კვალიფი-
კაციისა და უნარ-ჩვევების მქონე სპეციალისტების არ არსებობის გამო.

მიმდინარე პერიოდი იმერეთის რეგიონში ხასიათდება წარმოების შემ-
ცირებით და მომსახურების ზრდის უპირატესობით. ბრუნვისა და შესაბამი-
სად დასაქმებულთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირებით ხასიათდება
მშენებლობა, სადაც 2020 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 2019
წლის ბოლო კვარტალთან მიმართებაში ბრუნვა 17 %-ით შემცირდა, მაშინ
როცა დასაქმებულთა რაოდენობა მხოლოდ 4.1 %-ით. შემცირების ტენდე-
ნციას აქვს ადგილი დამამუშავებელი მრეწველობისა და სამთომომპოვებით
მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებაში, შესაბამისად 21.3% და 2.3%; სა-
ბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონ-
ტში- ბრუნვა და დასაქმება შესაბამისად 19% და 0.6%; ინფორმაცია და კომუ-
ნიკაციაში - 13.8% და 2.3 %. ბრუნვისა და დასაქმებულთა შემცირების შეუ-
საბამობა გაგანაპირობა პანდემიის პირობებში კომპანიათა კეთილმა ნებამ -
მაქსიმალურად შეენარჩუნებინათ სამუშაო ადგილები.

ბრუნვის და დასაქმების ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა ისეთი სასი-
ცოცხლოდ აუცილებელი დარგები როგორიცაა: ელექტროენერგიის, აირის,
ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, შესაბამისად 5,1% და 0.8
%. წყალმომარაგება, კანალიზაცია ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისგან
გასუფთავების საქმიანობები, შესაბამისად 19.2% და 0.7%; ჯანდაცვისა და
სოციალური მომსახურების საქმიანობები- 3.6% და 0.2%. საქართველოში
დასქმებულთა 6,9 % მოდის იმერეთის რეგიონზე, თბილისისა (64%) და
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის (10%) შემდეგ.

ამრიგად, დაკვირვებამ და ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მცირე და საშუა-
ლო საწარმოები წარმატებით ფუნქციონირებენ და წამყვან ადგილს იკავებენ
კვლავწარმოებაში. პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში იმერეთის რეგიონის
წილი 5,9%-ს შეადგენს, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის 20 პროცენტზე
ნაკლები მოდის. ამიტომ მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პო-
ლიტიკა ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამასთან, ვინაიდან სამყარო ყოველდღე
ახალ-ახალი გამოწვევების წინაშე დგას მიზანშეწონილია რესურსების ეკო-
ნომიისა და დროის დაზოგვის მიზნით იმერეთის რეგიონში განსაკუთრებუ-
ლი ყურადღება დაეთმოს ბიოტექნოლოგიების, ინოვაციების გენერირების,
სოფლის მეურნეობის, ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის
განვითარებას.
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გამოყენებული ლიტერატურა
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რეზიუმე

პოსტსოციალისტური პერიოდის ეკონომიკურ კრიზისის შემდეგ
განხორციელებული პრივატიზაციის შედეგად წარმოქმნილმა კერძო საკუთ-
რებამ მნიშვნელოვანი საფუძველი ჩაუყარა მცირე და შემდგომ საშუალო
ბიზნესის განვითარებას, რომლის როლი დღევანდელ პირობებში იმერეთის
რეგიონის დასაქმების ზრდასა და სამუშაო ადგილების შექმნაში განსაკუთ-
რებულია. სტატიაში გაანალიზებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი
ადამიანური რესურსების დამაგრებისა და დასაქმების საქმეში; ახსნილია
ის თავისებურებანი რაც მას ახასიათებს იმერეთის რეგიონში.

Особенности занятости в малом и среднем бизнесе в
Имеретинском регионе

Резюме
После экономического кризиса постсоциалистического периода в резул-

ьтате осуществленной приватизации возникшая частная собственность  зало-
жила значительную основу развитию малого и затем среднего бизнеса, роль
которого в сегодняшних условиях в росте занятости и создании рабочих мест в
Имеретинском регионе особенная. В статье проанализирована роль малого и
среднего бизнеса в деле закрепления и занятости человеческих ресурсов; объ-
яснены те особенности, которые их характеризуют в Имеретинском регионе.
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Problems of Economic Liberalization in Georgia

Summary

The problem of globalization today is more relevant than ever for various
specialists, which is due to the fact that most of today's life is determined by global
processes. The purpose of the article is to show the process of globalization in
Georgia using a historical approach, international division of labor and trade. The
processes of trade and integration of Georgia into the world economy are analyzed
and recommendations are given that will facilitate its

ნიკოლოზ ჩუბინიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევა
საქართველოში

საქართველო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებით განებივრებული ნამ-
დვილად არ ყოფილა. საქართველოში 1990 წლიდან გამოშვებულია შემდეგი
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები:

ა) ყოფილი სსრ კავშირის მიერ 1990 წელს გამოშვებული სახელმწიფო
მიზნობრივი უპროცენტო სესხის ობლიგაციები. ობლიგაციები გამოშვებუ-
ლია 10 მილიარდი მანეთის საერთო თანხით (სსრ კავშირის მასშტაბით, 1991
წ. დეკემბრის მდგომარეობით) და წარმოადგენს სახელობით ფასიანი ქაღალ-
დებს, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობაზე უნდა გაიცეს ნაღდი ფული, ან
ობლიგაციაზე მითითებული საქონელი (მაგ. ავტომობილი ,,ტავრია”, ღირე-
ბულებით 5300 მანეთი). ობლიგაციებიდან საპროცენტო შემოსავლის გაცემა
არ იყო გათვალისწინებული. მის მფლობელს ჰქონდა უფლება ჩაებარებინა
ობლიგაცია შემნახველი ბანკის დაწესებულებაში ნომინალური ღირებულე-
ბის მისაღებად, მაგრამ მანმადე უნდა ეცნობებინა ამის შესახებ შრომითი
კოლექტივისათვის.
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ეკონომიკაში ინტერნაციონალიზაციის და ინტეგრაციის დონეზე, გლობალი-
ზაციის გეგმებზე და ახალი პირობებისადმი ადაპტირების უნარზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. გაბადაძე ი. მუშკუდიანი ა. ნემსაძე ს. მსოფლიო ეკონომიკის ისტორიის
საკითხები. ქუთაისი. 2007
2. Dunning   J. H.(1993) Multinacional Enterprises and  the Clobal Economy.
Wokingham: Addison-Wesley.
3. https://www.geostat.ge

რეზიუმე

გლობალიზაციის პრობლემა, როგორც არასდროს დღეს აქტუალურია
სხვადასხვა სპეციალისტებისათვის, რაც განპირობებულია იმით, რომ დღევა-
ნდელი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს გლობალური პროცესები განსაზღვრავს.
სტატიის მიზანია ისტორიული მიდგომით, შრომის საერთაშორისო
დანაწილებისა და ვაჭრობის საფუძველზე წარმოვაჩინოთ გლობალიზაციის
პროცესები საქართველოში. გაანალიზებულია საქართველოს ვაჭრობისა და
ინტეგრაციის პროცესები მსოფლიო ეკონომიკაში.

Проблемы экономической глобализации в Грузии

Резюме
Проблема глобализации сегодня как никогда актуальна для различных

специалистов, что обусловлено тем, что большую часть сегодняшней жизни
определяют глобальные процессы. Цель статьи историческим подходом, меж-
дународным разделением труда и  торовлей показать процесс глобализации в
Грузии. Проанализированы процессы торговли и интеграции Грузии в
мировую экономику и приведены рекомендации, которые  будут способство-
вать ее вовлечению в глобальную экономику.

39

Features of employment in small and medium business
in the Imereti region

Summary

After the economic crisis of the post-socialist period, as a result of the pri-
vatization, the emerged private property laid a significant foundation for the
development of small and then medium-sized businesses, the role of which in
today's conditions in the growth of employment and job creation in the Imereti
region is special. The article analyzes the role of small and medium-sized businesses
in the consolidation and employment of human resources; the features that
characterize them in the Imereti region are explained.

ბექა კვერნაძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის

ადმინისტრირების ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი ნატო ჟორჟოლიანი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ეკონომიკური გლობალიზაციის პრობლემები
საქართველოში

ეკონომიკური გლობალიზაცია სულ უფრო ინტენსიურია თანამედრო-
ვე ტექნოლოგიების გაუმჯობესების, საქონლის, მომსახურებისა და კაპი-
ტალის გაცვლა-გამოცვლის ლიბერიზაციის ხარჯზე. რასაც ხელს უწყობს
,,მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია“ , ,,საერთაშორისო სავალუტო ფონდი“ და
სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ შეთანხმებები. შუა საუკუ-
ნეების ეპოქა არაერთ მაგალითს იძლევა სისტემატური ქვეყანათაშორისი
სავაჭრო საქმიანობებით.

საქართველო, როგორც მსოფლიო ეკონომიკის ნაწილი საუკუნეების
მანძილზე ვითარდებოდა და XX საუკუნის 90-იან წლამდე მჭიდროდ იყო
ინტეგრირებული საბჭოთა კავშირის ეკონომიკასთან. მისი ექსპორტის 96%
და იმპორტის 72% სწორედ საბჭოთა რესპუბლიკებზე მოდიოდა. ქვეყნის
წარმოებისა და ვაჭრობის მოცულობა და მიმართულებები განისაზღვრებოდა
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არა მარტო საქართველოს შედარებითი უპირატესობით, არამედ გეგმებით,
ეკონომიკაში არა ჯანსაღი ჩარევით, პოლიტიკით და ა. შ.

გლობალიზაციის პროცესები მსოფლიო ეკონომიკაში სახვადასხვაგვა-
რად აღიქმება და სახვადასხვაგვარად აღიქვამენ მას არა მარტო მეცნიერები,
არამედ სხვადასხვა ქვეყნაში მცხოვრები ადამიანები. ჩვენი აზრით, ქვეყნებმა,
რომლებმაც საწარმოო ძალების განვითარების კვალობაზე შეძლეს წარმოე-
ბის, გაყიდვების და აქტივების საფუძველზე ეროვნული ეკონომიკის განვი-
თარება, ზრდის ტენდენციით ხასიათდებიან დღესაც. ამიტომ ასეთი ქვეყნები
გლობალიზაციის აუცილებლობას შრომის საერთაშორისო დანაწილებისა და
საერთაშორისო ვაჭრობის გაღრმავება- განვითარების შედეგად მიიჩნევენ.
განვითარებადი ქვეყნებისათვის კი გლობალიზაცია შიშის მომგვრელია. აღ-
ნიშნულის მიზეზს ზოგიერთი განვითარებადი ქვეყანა გლობალიზაციის
უპირატესობათა არათანაბრად განაწილებაში ხედავს. კაპიტალის მობილუ-
რობა არ იწვევს ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების მასიურ გადაად-
გილებას განვითარებული ქვეყნებიდან განუვითარებელ ქვეყნებში და ისინი
უფრო ახალ ინდუსტრიულ ქვეყნებზე აკეთებენ ორიენტაციას, რის გამოც
მესამე სამყარო კვლავ ინვესტიციების და ვაჭრობის ნაკლებობას განიცდის.
თუმცა ჩვენი აზრით, ,,თანაბარი განაწილების“ შემთხვევაშიც კი ეფექტი
განსხვავებული იქნება, სხვადასხვა ,,სასტარტო“ მდგომარეობის გამო.

რაც შეეხება საქართველოს დღევანდელ რეალობას იგი შეიძლება ავ-
ხსნათ იმით, რომ საქართველოს წარმოება ორიენტირებული იყო საბჭოთა ბა-
ზარზე, სადაც ფასები ენერგომატარებლებსა და ნედლეულზე მკვეთრად
დაბალი იყო მსოფლიო ფასებთან მიმართებაში. ამდენად, საქართველოს
საწარმოები იაფი ნედლეულით აწარმოებდნენ პროდუქციას, რომელიც მო-
მგებიანი იყო მოკავშირე რესპუბლიკების ბაზარზე.

ამიტომ აქედან გამომდინარე საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად
საქართველოს ეკონომიკამ ვერ შეეძლო შიდა ბაზრის მოთხოვნების დაკმა-
ყოფილება. ასევე, ის დარგები (საავტომობილო, საავიაციო, რადიოტექნი-
კური და სხვ.), რომლებითაც საქართველო საკავშირო შრომის დანაწილებაში
იყო ჩართული საერთოდ გაჩერდა რაც დღესაც უარყოფითად აისახება
ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალზე. ექსპორტი, იმპორტი და ბრუნვა 2015/16
წლებში დაცემის ტენდენციით ხასიათდებოდა, ხოლო 2018 წელს 2014 წელ-
თან შედარებით შესაბამისად 17,3;  6,2 და 9,0  %-ით გაიზარდა. თუმცა, სალ-
დო მაინც უარყოფითი დარჩა. საქართველოდან, როგორც ექსპორტს, ისე იმ-
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პორტს ძირითადად ანხორციელებს შემდეგი ქვეყნები: თურქეთი, რუსეთი,
ჩინეთი აზერბაიჯანი და გერმანია.

როგორც ანალიზმა გვიჩვენა საქართველო არა თუ ფართო მოხმარების
საქონლით, არამედ სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროდუქციის წარმოებითაც
იმპორტზეა დამოკიდებული. ამიტომ ეკონომიკური გლობალიზაციის ობი-
ექტური კანონზომიერი აღქმა გაძნელებულია. თუმცა საქართველოს გეოპო-
ლიტიკური და გეოგრაფიული მდებარეობა მსოფლიო ბაზარში ჩართვის
შესაძლებლობას (ვგულისხმობთ ევროპა-აზიის სატრანსპორტო დერეფანს,
ტურიზმს და მაღალტექნოლოგიური დარგების განვითარებას) იძლევა. ჩვენი
აზრით, ცალკეულმა ქვეყნებმა თავიანთი განვითარების გლობალური მო-
დელი უნდა შექმნას და გლობალური აზროვნების საფუძველზე შეძლოს
ეროვნული მეურნეობების განვითარება და იპოვოს ადგილი მსოფლიო
მეურნეობაში.

გლობალიზაცია ობიექტური და კანონზომიერი პროცესია, რომლის
შეჩერება არ ძალუძს თვით პანდემიასაც კი, პირიქით ამ დროს განსაკუთ-
რებულად წარმოჩენილი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის პრობლემები
მოითხოვს ერთობლივ საიენტიფიკაციას. დროებით ჩაკეტილი საზღვრები
არ ნიშნავს წარსულთან დაბრუნებას (ვაჭრობის აკრძალვას, ნატურალურ
მეურნეობაზე გადასვლას, პროტექციონიზმს და ა. შ.), არამედ გლობალურ
ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და პოლიტიკურ პრობლემებზე უფრო მნიშვნე-
ლოვანი მოცემულ ეტაპზე მსოფლიოსათვის არის სიცოცხლე და ჯანმრთე-
ლობა, რომელმაც გლობალური სახე მიიღო. გლობალური სტაგნაცია, რომე-
ლიც დღეს მივიღეთ, უფრო მტკივნეულია განვითარებადი და მესამე სამყა-
როს ქვეყნებისათვის. პანდემიური გარეგანი ეფექტის დაძლევა მოითხოვს
უფრო მეტ ინტეგრაციასა და ურთიერთხელსაყრელ თანამშრომლობას ადგი-
ლობრივ მთავრობებთან.

ამრიგად, ჩვენი აზრით შრომის საზოგადოებრივი დანაწილება და
ურთიერთხელსაყრელი ვაჭრობა დღევანდელ ღია გლობალურ ეკონომიკაშიც
კი წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინაპირობას, რომელიც განაპირობებს
გლობალურ ეკონომიკაში ჩართული ქვეყნების მოგების ზრდას. გამძაფრე-
ბული კონკურენციის პირობებში კი გლობალური ბაზარი მომხმარებლებს
დაბალი ფასების პირობებში არჩევანის მეტ შესაძლებლობას აძლევს. ამიტომ
პასუხი იმაზე, გლობალიზაცია ცალკეული ქვეყნებისათვის საშიშროებაა თუ
ახალი შესაძლებლობები, დამოკიდებულია ცალკეულ ქვეყნების მსოფლიო


