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საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია
Академия наук туризма Грузии

Tourism Scientific Academy of Georgia
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პროფესიონალის ხმა“ დაფუძ-

ნდა 2013 წლის 1 ნოემბერს. იგი წარმოადგენს საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის პერიოდულ სამეცნიერო გამოცემას და იბეჭდე-
ბა ამავე აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით. გამოდის 2013
წლის დეკემბრიდან. ჟურნალში ქვეყნდება ექსპერიმენტული, თეორიული
და პრაქტიკული ხასიათის სამეცნიერო შრომები პედაგოგიკის, ისტო-
რიის, ფილოლოგიის, მედიცინის, ეკონომიკის, ეკოლოგიის, სამართალ-
მცოდნეობის, ფიზიკა-მათემატიკის, კულტურის, სპორტისა და ტურიზ-
მის სფეროში. ჟურნალს მინიჭებული აქვს სერიული გამოცმების საერ-
თაშორისო სტანდარტული ნომერი ( ISSN ). ჟურნალი რეფერირებულია
საქართველოს ტექინფორმის ქართულ რეფერატულ ჟურნალში.

Периодический научный журнал «Голос профессионала» учрежден 1
ноября 2013 года. Он является периодическим научным изданием Ака-
демии наук туризма Грузии и печатается по решению президиума Акаде-
мии. Выходит с декабря 2013 года. В журнале публикуются эксперимен-
тальные, теоретические и практические научные труды в сфере педагоги-
ки, истории, филологии, медицины, экономики, экологии, правоведения,
физики, математики, культуры, спорта и туризма. Журналу присвоен Меж-
дународный стандартный номер серийных изданий (ISSN). Журнал рефе-
рирован в грузинском реферaтивном журнале техинформации Грузии.

Periodical Scientific Journal “Professional`s Voice“ was established on
November 1st , 2013. Representing periodical scientific edition of Tourism
Scientific Academy of Georgia it is being published under the resolution of the
Academy. Is periodically issued since 2013. Different kinds of scientific works
and researches such as experimental, theoretical and practical ones in the fields
of Pedagogics, History, Philology, Medicine, Economics, Ecology, Law, Physics,
Mathematics, Sports and Tourism are being represented. The journal has been
awarded the international Standard Serial Number (ISSN) and has been refereed
in the review journal of technical information of Georgia.
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ლიანა ლორია
საქართველოს ტურიზმის  მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

იაკობ გოგებაშვილი-დიდი ქართველი პედაგოგი

მეცხრამეტე საუკუნეში რუსეთის იმპერიის რეფორმებისა და რეპ-
რესიების ზეწოლით ქართულ სკოლებში ქართულ ენაზე საუბარიც კი
აიკრძალა. არისტოკრატია ქართულად ხმის ამოღებას ვერ ბედავდა, ეგ-
რეთწოდებული ინტელიგენცია კი რუსულად აზროვნებდა. ქართული
ენის შესასწავლად მხოლოდ ორგვერდიანი ნაბეჭდი ანბანი არსებობდა.

მოწინავე ახალგაზრდობამ რუსეთის გეგმებს მამული, ენისა და
სარწმუნოების მცნება დაუპირისპირა. ღვთის წყალობა იყო ალბათ ამდე-
ნი სახელგანთმული საზოგადო მოღვაწე, რომელთაც ქართველობის თვი-
თმყოფადობის შენარჩუნება–გაძლიერებას დაუდეს სადავე.

იაკობ გოგებაშვილმა 1865 წელს, შეადგინა “ქართული ენის ანბანი
და პირველი საკითხავი წიგნი მოსწავლეებისთვის”. დიდმა პედაგოგმა
წიგნს “დედა ენა” 1876 წელს დაარქვა. ოცწლიანი მეთოდოლოგიური, ფსი-
ქოლოგიური, პედაგოგიური დახვეწის შემდეგ, 1876 წელს, მან გამოსცა
ქართული ენის ორიგინალური სახელმძღვანელო დაწყებითი სკოლე-
ბისათვის – ”დედაენა”. წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება საყმაწვილო
სახელმძღვანელოს მორალურ, ზნეობრივ და პატრიოტულ კრიტერიუმებს
დაეთმო. ავტორი თითოეულ სიტყვას, ყმაწვილთათვის შესათავაზებელ
მოთხრობასა თუ ლექსში, სათუთად აზუსტებდა, ხვეწდა მეთოდურ
ნიუანსებს, რომ მარტივიდან რთულისკენ სვლა ბუნებრივი, სასურველი
და სახალისო ყოფილიყო. საყოველთაო განხილვის საგნად აქცევდა
თითოეული ასოს მოხაზულობა საყოველტაო განხილვის საგანი იყო და
ყოველი სიახლე უძველეს ქართულ მწიგნობრულ გამოცდილებას ეფუძ-
ნებოდა. „დედა–ენა“ ერთ–ერთი რჩეული საგანძურია ქართველი ერი-
სათვის. “დედა ენის” არსებობა ერის არსებობას ნიშნავს, ენის სიცოცხლე –
ერის სიცოცხლეს.

„დედა–ენის“ წარმატება და პოპულარიზაცია განაპირობა წიგნში
ჩადებულმა მაღალმა დიდაქტიკურ-მეთოდიკურმა პრინციპებმა, რომე-
ლიც გამსჭვალულია ხალხურობის სულისკვეთებით.
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იაკობი ბავშვებში შეუცნობელის შეცნობის წყურვილს აღვივებდა
და ქართული ანბანის შესასწავლად განაწყობდა.

„დედა ენის“ პირვანდელ პუბლიკაციაში მოცემულია ორი წლის კუ-
რსის მასალა. წერა-კითხვა ისწავლება ბგერითი ანალიზურ-სინთეზური
მეთოდით. 1906 წლიდან „დედა ენა“ 2 წიგნად გამოდის:

იაკობ გოგებაშვილის ”დედაენა-”ს ყოველმხრივ სრულყოფილებაზე
ისიც მიუთითებს, რომ თითქმის საუკუნე-ნახევრის შემდეგაც თანამედ-
როვე ”დედაენა” ამ დიდი მოღვაწის მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოს
პრინციპებს ემყარება. საანბანე ნაწილის აგების პრინციპი, წიგნის თე-
მატური მხარე იყო საფუძველი იმისა, რომ 1960 წელს ვენესუელის ქალაქ
კარაკასში გამართულ მსოფლიო ენების საანბანე სახელმძღვანელოების
საერთაშორისო გამოფენა-კონკურსზე იაკობის „დედა ენის“ მიხედვით
შედგენილმა სახელმძღვანელომ პირველი პრემია და საპატიო მედალი
დაიმსახურა. წიგნი, რომელიც დღემდე ვერაფერმა ჩაანაცვლა, ავტორის
სიცოცხლეში, 1912 წლამდე, 33-ჯერ გამოიცა. იაკობ გოგებაშვილის
გარდაცვალების შემდეგ მისი გამოცემა სპეციალურ კომისიას მიანდეს.
1876-1925 წლებში დედა ენა 45 ჯერ გამოიცა.

იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენა“ დღემდე ქართული საგანმანათ-
ლებლო ტრადიციების მთავარ ფესვად რჩება, რაც, ბუნებრივია, მხოლოდ
ამ წიგნის სიყვარულით არ არის გამოწვეული. ქართველი ერის მამა, ილია
ჭავჭავაძეც „დედა ენას“ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა და მიაჩნდა:
„ჩვენ რომ ეგრე დაჟინებით და უკანმოუხედავად ვთხოუ-
ლობთ დედაენისათვის რთულსა და დამოუკიდებელ გზას სასწავლებელ-
ში, ეგ მარტო დედაენის სიყვარულით არ მოგვდის, ვთხოუ-
ლობთ და ვნატრულობთ იმიტომაცა, რომ უდედაენოდ გონების გახსნა
ბავშვისა ყოვლად შეუძლებელია.“ – წერდა იგი.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1.დ.ლორთქიფანიძე, დიდი ქართველი პედაგოგი იაკობ გოგებაშვილი.
თბ.1960 წ.
2.უ.ობოლაძე, იაკობ გოგებაშვილი-ქართული სახალხო სკოლის ფუძემ-
დებელი. თბ.1977 წ.
3.ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ.3, თბ.1978 წ.
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ლიანა ლორია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

იაკობ გოგებაშვილი-დიდი ქართველი პედაგოგი
რეზიუმე

შრომაში საუბარია დიდი ქართველი პედაგოგის იაკობ გოგებაშვი-
ლის მდიდარ პედაგოგიურ მოძღვრებაზე

Лиана Лориа
Академик Академии туристических наук Грузии

Якоб Гогебашвили - великий грузинский педагог
Резюме

В труде рассказывается о богатом педагогическом учении великого
грузинского педагога Якоба Гогебашвили.

Liana Loria
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Jacob Gogebashvili - the great Georgian teacher
Summary

The work tells about the rich pedagogical teaching of the great Georgian
teacher Iakob Gogebashvili.
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ომარ ცხადაძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის რექტორი, პედაგოგიკის დოქტორი.

ვასილ სუხომლინსკი - უკვდავი პედაგოგი

დიდი უკრაინელი პედაგოგი ვასილ სუხომლინსკი მიჩნეულია ან-
ტონ მაკარენკოს იდეების გამგრძელებლად. მან, როგორც პედაგოგიკის
კლასიკოსმა, მსოფლიო აღიარება სიცოცხლეშივე მოიპოვა. თავისი ხან-
მოკლე ცხოვრების მანძილზე (გარდაიცვალა 50 წლის უკან, 1970 წლის 2
სექტემბერს) დატოვა 400-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მრავალი წიგნი,
მონოგრაფია და სადისერტაციო შრომა. მის მიერ შექმნილი უნიკალური
სახელმძღვანელოები, რომლებიც ძირითადად მოსწავლე ახალგაზრდო-
ბის ყოველმხრივი აღზრდის, სკოლის, მისი მართვის საკითხებზეა შექ-
მნილი და გამოცემული, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია თარგმნილი. იკი-
თხება დიდი ინტერესით და საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით
პედაგოგიური სამყაროს წიგნით დაინტერესებულ მკითხველთათვის
მოთხოვნადია.

ვ. სუხომლინსკიმ მეტად საინტერესო და მისაბაძი ცხოვრების გზა
გაიარა. იგი ჯერ კიდევ პატარა, ადრიდანვე ჩაერთო საოჯახო შრომით
საქმიანობაში, გულმოდგინედ ეხმარებოდა მშობლებს. დაიბადა 1918
წლის 28 სექტემბერს სოფელ ვასილევკაში (ამჟამად კიროვოგრადის ოლ-
ქი), ღარიბი გლეხის ოჯახში. როგორც ყველა გლეხის შვილი ის შეიყვანეს
მშობლიური სოფლის სკოლაში და 1933 წელს დაამთავრა შვიდწლედი.
აღნიშნულ წლებში, ისე როგორც მთელ ქვეყანაში, სკოლები განიცდიდნენ
მასწავლებლის კადრების სიმცირეს. 1934 წელს სუხომლინცკი ამთავრებს
კრემენჩუგის პედაგოგიურ ინსტიტუტში მოსამზადებელ კურსებს. 1935
წლიდან დაიწყო მისი ხანგრძლივი პედაგოგიური მოღვაწეობა. 1938 წელს
ვ.სუხომლინსკიმ წარჩინებით დაამთავრა პოლტავის პედაგოგიური ინ-
სტიტუტი. დიდი სამამულო ომის წლებში, იგი როგორც პოლიტხელ-
მძღვანელი იბრძოდა მოქმედი არმიის რიგებში. 1942 წელს იგი მძიმედ
დაიჭრა და სამკურნალოდ გადაიყვანეს სამხედრო ჰოსპიტალში. გამოჯან-
მრთელობის შემდეგ დაუბრუნდა პედაგოგიურ საქმიანობას. დიდი
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სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ ვასილ სუხომლინსკის ნიშნავენ
კიროვოგრადის ოლქში განათლების საკითხებში მოადგილის თანამდე-
ბობაზე. იგი ენერგიულად შეუდგა მეტად საპასუხისმგებლო საქმის თან-
მიმდევრულად შესრულებას. შემოიკრიბა საქმის სიყვარულით დაინტე-
რესებული ახალგაზრდა კადრები. დაიწყო ფაშისტი დამპყრობლების მი-
ერ ოკუპირებული სკოლების აღდგენა და მწყობრში ჩადგომის კეთილ-
შობილური საქმე. მისი სამოქმედო გეგმა პირველ რიგში მოიცავდა ონუ-
ფრიევსკის რაიონში დანგრეულ და დაზიანებულ სკოლებს, ასევე სკო-
ლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს. ვასილ სუხომლინსკი 1948 წლი-
დან სიცოცხლის ბოლომდე მუშაობდა სოფელ პავლიშის საშუალო სკო-
ლაში. 22 წელიწადი იყო ამ სკოლის შეუცვლელი დირექტორი. მისი საინ-
ტერესო ცხოვრების ბიოგრაფია ისეთივე ტიპიურია, როგორც სხვა 30-იანი
წლების ახალგაზრდა მასწავლებლებისა, დაწყებული რიგითი გლეხის
ოჯახიდან, დამთავრებული ცნობილ, ღვაწლმოსილ მეცნიერ პედა-
გოგოგობამდე. ამის წინა საფუძველი ისიც იყო, რომ „იგი ბავშვობიდან
იზრდებოდა ზღაპრებზე, დედისა და ბებოს სიმღერებზე. შემდე კი თავად
დაიწყო ლექსების წერა“.[1]. ვ.სუხომლინსკი განსაკუთრებულ მნიშვნე-
ლობას ანიჭებდა ოჯახს. სიყვარულით და ღრმა პატივისცემით იგონებდა
თავის მშობლებს ალექსანდრეს და ოქსანას, ძმას. ყურადღებით ეპყრო-
ბოდა დედას. პირადად იყო ერთგული, მისაბაძი მამა, თუმცა ზოგჯერ
მკაცრი. ასევე იგი არ ივიწყებდა თავის მასწავლებლებს, მათ ვინც ჩაუნე-
რგა სამშობლოს სიყვარული და თავდადება. ყოველივე ეს მხატვრულად
და მეცნიერულ დონეზე არის ასახული მის მიერ გამოქვეყნებულ წიგ-
ნებში და ჟურნალ-გაზეთებში, რომელსაც იგი სისტემატიურად აქვეყნებ-
და.

ვ. სუხომლინსკიმ თავის პედაგოგიურ საქმიანობაში უპირველეს
ადგილზე დააყენა ბავშვთა, მოსწავლეთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რასაც
იგი თავის სკოლაში, მთელ პედაგოგიურ კოლექტივთან ერთად წარ-
მატებით ხელმძღვანელობდა. ეძებდა სხვადასხვა ნოვატორულ გზებსა და
საშუალებებს დასახული მიზნის ზედმიწევნით სწორად გადაწყვეტაში და
ამას აკეთებდა იგი მოსწავლეების, მშობლების და პედკოლექტივის
აქტიური ჩართულობით. იგი ახლო, მჭიდრო კავშირში იყო მოსწავლეთა
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მშობლებთან. მან ზედმიწევნით კარგად იცოდა ვინ იყვნენ მისი მოსწავ-
ლეების მშობლები, მამა, დედა, ძმა, ბებია და ბაბუა. იცოდა მათი სახე-
ლები. იგი წერდა: „ბავშვები რომ კარგად შეიცნო, კარგად უნდა იცნობდე
ოჯახს...“[2].ყოველივე ამას ცნობილი პედაგოგი თავის შემდგომ საქმიანო-
ბაში მოხერხებულად იყენებდა.

1983 წელს ამ სტრიქონების ავტორი სამეცნიერო მივლინებით იყო
ჩასული ვასილ სუხომლინსკის სახელობის სოფელ პავლიშის საშუალო
სკოლაში, სასწავლო სააღმზრდელო საქმიანობის შესასწავლად. მაშინ სუ-
ხომლინსკი 13 წლის გარდაცვლილი იყო. ჩვენ ვესაუბრეთ სკოლის მასწავ-
ლებლებს, მოსწავლეებს, მათ მშობლებს. დიდი დახმარება გაგვიწია სუ-
ხომლინსკის პედაგოგიურ მემორიალური მუზეუმის დირექტორმა
ნ.ოხრიმენკომ. მან სუხომლინსკის, როგორც სკოლის დირექტორის, პედა-
გოგიური საქმიანობის ცალკეული დოკუმენტების მოძიებასა და გაც-
ნობაში. ვ.სუხომლინსკის პედაგოგიურ მემორიალურ მუზეუმში დიდი
პედაგოგის სხვა მრავალ ნამუშევრებთან ერთად, დაცულია გამოჩენილი
პედაგოგის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ყველა ცნობა, დაწყებული ახალ-
გაზრდობიდან მისი სიცოცხლის ბოლო წლებამდე. აქვე მაგნიტურ ფირ-
ზეა დაცული ვ. სუხომლინსკის საუბრები ახალგაზრდა მასწავლებლებ-
თან, სადაც იგი მოუწოდებს, რომ საჭიროა აღსაზრდელებში განვავითა-
როთ წიგნისადმი სიყვარულის დიდი გრძნობა, მასწავლებლისადმი სიყ-
ვარული და დაფასება. აქვეა დაცული სუხომლინსკისადმი მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებიდან გაგზავნილი ათასობით წერილი და ბარათი მე-
ცნიერებისაგან, მშობლებისაგან, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისაგან. საყუ-
რადღებოა ის ფაქტი, რომ ვ.სუხომლინსკი ყველა წერილს პასუხობდა, მი-
უხედავად იმისა, რომ მეცნიერ პედაგოგის დრო ყოველთვის შეზღუდუ-
ლი იყო. მოვიყვანთ ერთ მაგალითს, რომელიც თხუთმეტი წლის ლენინ-
გრადელმა ჭაბუკმა მიწერა ვასილ სუხომლინსკის: „...არსებითად, მე უნე-
ბისყოფო ადამიანი ვარ. არაფერი არ გამიკეთებია საკუთარი ინიციატი-
ვით, ვაკეთებ მხოლოდ იმას, რასაც მაიძულებენ. მაძლევენ დასასწავლად
გაკვეთილს აქედან-აქამდე...ზოგი რამ მსმენია თვითაღზრდის შესახებ. აი
ასე, გამოჩენილ მეცნიერთა ცხოვრების შესახებ წიგნებიდან გავიგე, რომ
ადამიანი უნდა იყოს საკუთარი თავის ბატონი, მაგრამ რა არის ეს - თვი-
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თაღზრდა? როგორ უნდა აღზარდო საკუთარი თავი? რატომ არ გვას-
წავლიან თვითაღზრდას?“ ვასილ სუხომლინსკი სულიერი მოწოდების,
რწმენის გაჩენის მიზნით ასე პასუხობს ახალგაზრდას: „თვითაღზრდა,
რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის წლებში, წარმოუ-
დგენელია საერთო შრომაში კოლექტივის სულიერ ცხოვრებაში მონაწი-
ლეობის მიუღებლად, კოლექტიურ შრომაში შეიძლება გაიფურჩქნოს შენი
გონება, შენი უნარი, გაგიჩნდება რწმენა - შენი წარმატების ფრთები...“[3]
ვ.სუხომლინსკი იყო პედაგოგი, რომელმაც გული ბავშვებს მიუძღვნა.
დღეს როცა 50 წელია გასული დიდი პედაგოგის გარდაცვალებიდან, ინ-
ტერესმოკლებული არ იქნება გავიხსენოთ დიდი პედაგოგის სიცოცხლის
უკანასკნელი წუთები გარდაცვალებამდე, რასაც ვკითხულობთ ბორის ტა-
რტაკოვსკის წიგნში „სუხომლინსკი“...“საავადმყოფოში მოვიდნენ ვა-
სილის ძმები - ივანე და სერგეი...ორი სექტემბრის ღამეს შემსუბუქება არ
მოუტანია. ჩამოვიდნენ სერგეი და ოლია. ისინი შევიდნენ პალატაში. ვა-
სილი წუთით შეჰყურებდა შვილებს.. თვალები გამოუცოცხლდა. უყუ-
რებდა თვალმოუშორებლად. დღე იწურებოდა..მდგომარეობა მძიმეა უთ-
ხრა ქირურგმა ანა ივანოვნას, ვფიქრობ გული ღალატობს..უკეთებენ
ოპერაციას.. საკვირველია როგორ ცოცხლობდა და მუშაობდა ასეთი გუ-
ლით? შეჰყვირა ერთმა ქირურგმა.. ოპერაციის შემდეგ მასწავლებელი
გონს აღარ მოსულა. გულმა ძგერა შეწყვიტა საღამოთი 1970 წლის 2 სექ-
ტემბერს.“ [4]. იგი სკოლასთან, მწვანე გორაკისაკენ გააცილეს მოსწავ-
ლეებმა, მშობლებმა, მასწავლებლებმა. სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსუ-
ლმა მეგობრებმა, თანამებრძოლებმა.

ვ.სუხომლინსკიმ მდიდარი პედაგოგიური მემკვიდრეობა და-
ტოვა. „ვ.სუხომლინსკისკისთან გამოცდილების მისაღებად ჩამოდიოდნენ
პედაგოგები არა მარტო ჩვენი ქვეყნიდან, არამედ საზღვარგარეთიდანაც.
იგი უშურველად უზიარებდა თავის მდიდარ გამოცდილებას კოლე-
გებს...“[5] წერს ნოდარ ბასილაძე წიგნში, ვ.სუხომლინსკი-ჩვენი თანამედ-
როვე. ვასილ სუხომლინსკის პედაგოგიურ მოძღვრებაზე, მის იდეებზე
მრავალი სპეციალისტი აღიზარდა როგორც უკრაინაში, ასევე საქართვე-
ლოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. დიდი პედაგოგის მოძღვრებაზე და-
ცულია მრავალი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია, მათ შორის
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რამოდენიმეა საქართველოდან. მისი შემოქმედება და განვლილი ცხოვ-
რება დღესაც მისაბაძი მაგალითია იმის, თუ როგორ აღვზარდოთ ბავშვი.
როგორ უნდა ვმართოთ თანამედროვე სკოლა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ბორის ტარტაკოვსკი, „სუხომლინსკი“, თბილისი, „ნაკადული“, 1980 წ.
გვ.4

2. В.А. Сухомлинский, Том первый, М. Педагогика, 1979 г.ст.37
3. Борис Тартаковский, Повесть об учителе Сухомлинском. Издательство

Молодая гвардия. г.Киев, 1972 г. ст.7
4. ბორის ტარტაკოვსკი, „სუხომლინსკი“, თბილისი, „ნაკადული“, 1980 წ.

გვ.302-303
5. ნოდარ ბასილაძე, ვ.ა. სუხომლინსკი-ჩვენი თანამედროვე. ბათუმი,

1990 წ. გვ.16

ომარ ცხადაძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის რექტორი, პედაგოგიკის დოქტორი.

ვასილ სუხომლინსკი - უკვდავი პედაგოგი
რეზიუმე

1.შრომაში საუბარია ცნობილი უკრაინელი პედაგოგის ვასილ სუხომ-
ლინსკის მიერ განვლილ პედაგოგიურ საქმიანობაზე.

2.საკვანძო სიტყვა: „თვითაღზრდა“.
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Омар Цхададзе
Ректор учебного университета Академии наук туризма Грузии,

доктор педагогики

Василий Сухомлинский – бессмертный педагог
Резюме

1. В работе говорится о пройденой педагогической деятельности известно-
го украинского педагога Василия Сухомлинского.
2. Ключевое слово: „Самовоспитание“

Omar Tskhadadze
Rector of the Educational University of the Academy of Tourism

Sciences of Georgia, Doctor of Science

Vasily Sukhomlinsky - an immortal teacher
Summary

1. The work talks about the pedagogical activity of the famous Ukrainian
teacher Vasil Sukhomlinsky.

2. The key words: "self-education".

შორენა სიხარულიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ლადო ასათიანი

ლადო ასათიანი სამწერლო ასპარეზზე გამოვიდა მეოცე საუკუნის
ოციან წლებში და იგი მალევე გახდა ლიდერი, ქართული ენის წიაღში
გაბნეული მარგალიტების მკინძველი. მან ბოლომდე ზიდა ლიდერობის
საპასუხისმგებლო ტვრითი და 26 წლისა ისე აღესრულა, რომ უთქმელი
თითქმის აღარაფერი დარჩა.
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ასათიანის შემოქმედებაში თანაბრადაა სამშობლოს სიყვარული თუ
წინაპარართა სადიდებელი. ლამაზი ქალის ტრფიალი თუ აბასთუმანში
,,ჩასახლებული" თამუნიასადმი კრძალვა, კრწანისის ყაყაჩოების ეშხი თუ
ბასიანიველზე მოპოვებული გამარჯვების სადღეგრძელო. ასათიანი ის
პოეტია, რომლის ლექსმაც არ იცის ლევა, არც სიტყვის სიმცირეს
ვგრძნობთ პოეტურ სტრიქონებში. სიცოცხლეზე შეყვარებული პოეტია.

ლადოს პოეზია სიმხნევის მომნიჭებელია. ქართველ კაცს გამხნევე-
ბა სჭირდება. მან უნდა იცოდეს საიდან მოდის უნდა ჯეროდეს თავისი
ამქვეყნიური მოწოდების, უნდა წამდეს, რომ მის სხეულში მბორგავი მა-
მა-პაპის უდრეკი სული არასოდეს არ დაცხრება. სწორედ ამ რწმენის
გაღვივებისათვის შეიქმნა მოწოდებით სავსე სტრიქონები.

ცხოვრებისაგან დაბერებას ვერ ეგუებოდა პოეტი, მარად ჭაბუკობა
იყო მისი ოცნება და აუხდა კიდეც. მარადიული ახალგაზრდობის თემა
ფართო ეროვნული აზრითაც იტვირთება და მეტად აქტუალური მოწო-
დების მნიშვნელობას იძენს.

მცხეთის სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში დასვენებული ,,ცხელი გუ-
ლი" ჭირნახული ქვეყნისა მოუწოდებს მარადიული სიჭაბუკისაკენ, ,,არ-
წივების ასაფრენის" საგალობლად და ამ მისიით შთაგონებული პოეტის
სტრიქონებიდან იღვრება წმინდა აღთქმა:

,,დავიღლები საქართველოს სიყვარულში
თავსთუმალზე ეერთხელაც არ დავიძინებ".

სილამაზის დიდი ტრფიალი პატრიოტული პათოსით აცხადებს:
ხომ ლამაზია ეს საქართველო,
მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა,
ფართოდ გაშლილი და მოხატული

თამარ დედოფლის დარბაზივითა".
,,საოცარი სიდიადით უშუალობითა და ჯადოსნური მადლით დატ-

ვირთული ლადოს ლირიკა, რომლის ყოველი სიტყვა პირველქმნილი
მშვენიერებით ბრწყინავი, უფრო და უფრო იპყრობს მკითხველის გულს,
მისი ცეცხლოვანი ლექსები დღეს თითქმის მთელმა წიგნიერმა საქარ-
თველომ იცის ზეპირად".
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ლადო ასათიანის ხიბლი იმაში არის, რომ იგი ახალგაზრდათა გუ-
ლთამხილავია. თითონ მარად ჭაბუკად შთენილს ისე კარგად და შეგნე-
ბულად აქვს გააზრებული ახალი თაობის გულისთქმა, რომ  ისინი მის
ლექსს ერთი წაკითხვით აღიქვამენ, სწავლობენ და მერე  ყოველდღიურო-
ბაში თანამგზავრად იხდიან ნებისმიერ ჩვენგანს უთქვამს: დე, იმ ბედნიერ
დღეს გაუმარჯოს, როცა ჩვენ გავჩნდით ამ ქვეყანაზე", ან სიამაყით
გარდავსულვართ ქართველი ერის ისტორიის - ფოლიანტებში და გვი-
კვერხნია ბასიანით, რიხით გვითქვამს: ,,სხივცისკროვანი თამარის" ხმაში
გახმაურებული სტრიქონები:

ჰეი, უგუნურო ნუქარდინ, წინ მიძევს შენი ბარათი,
კარავში მოსვლას მიბრძანებ კაციჭამია, ჯალათი
მოვდივარ, მაგრამ სხვაგვარად, თავად გაიგე და მიხვდი,
მოვდივარ ჩემის ლაშქრითა, თუ ვაჟკაცი ხარ - დამიხვდი!
მოვდივარ შენს დასასჯელად, თავლაფდასხმელო, თავნებავ,
დაგამარეხებ და დაგიცხრობ მაგ უშნო ამპარტავნებას.

ეს ისტორიული ფაქტი ლადოს სტრიქონებში ალავარდნილი მაგი-
ური გზაა ახალგაზრდათა გულისაკენ,  ლამაზი სტრიქონებია ჭარმაგთა-
თვის და გულზე ამაყად ხელის საცემია მხცოვანთათვის, რამეთუ ახალ-
გაზრდებს ქვეყნის ძლევამოსილ წარსულის უცოცხლებს, ჭარმაგებს
სიამით ავსებს, ხოლო მცხოვნებს, საზეიმო განწყობა იპყრობს სხივმოსი-
ლი გვირგვინოსნის დროშის ქვეშ გაერთიანებულ საქართველოს ერთ-
ერთი ლამაზი საბრძოლო ეპიზოდის გამო.

ასათიანის ლექსის ღირსება ის არის, რომ მის პოეტურ სტრიქო-
ნებში ,,წყალი არსაით ერევის" და კალმის თითოეული მოსმა სასწაულს
ჰგავს,

ასათიანი უეჭველად იგულისხმება იმ პოეტებში, რომელთა შესახებ
დიდი შოთა ბრძანებს:

,,მართ აგრეთვე მელექსეთა ლექსთა გრძელთა თქმა დახევა". სწო-
რედ რუსთველური მადლით ნიჭნაკურთხებ პოეტს შეეძლო შეეფასებინა
ვალმოხდილი გმირები ასე:

,,უცებ, სად იყო სად არა... გაშეშდნენ, გაკვირვებითა
არწივთა გუნდი აფრინდა არაქსის ნაპირებიდან,
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ჯერ გაჰკრეს, გაინავარდეს, მზის შუქში გაფერნაირდნენ,
და მერე მსხვილი ჭანგებით მხრებზე დაასხდნენ რაინდებს".

ისტორიული თემაა პოეტური სტრიქონებით გარანდული ,,ასპინძა"
სიტყვისა და ფრაზის ლადოსეული მელოდიურობა განსაკუთრე-

ბულ ძალას მატებს სათქმელს. მისი ,,ეს ცხრა ძმა ხერხეულიძე", ,,ფოლა-
დის ბეგთარიან" ვაჟკაცთა ხოტბაა. ,,კრწანისის ყაყაჩოების“ ავტორმა თი-
თქოს მიაგნო ყაყჩოს ფერთა შეხამების ფარულ აზრს, მიხვდა, იგრძნო და
თითქოს ჩვენც გვაზიარა ამ სილამაზის საიდუმლოს:

,,შავჩოხოსანო ვაჟკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია?
ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების შუქია".

,,ყაყაჩოს შუქი პოეტისათვის ჩვენს მიწა-წყალზე დაღვრილი მად-
ლის, კდემამოსილების და, ამასთან ერთად, რაინდული აზრების სიმ-
ბლოც იყო".

თბილისი ყველა პოეტის ხოტბის საგანია. ლადოს ლექსები დედა-
ქალაქისადმი აჟღერებული ერთი მთლიანი ჰარმონიაა, რომელიც დღე-
სასწაულებრივი ტონით გამოირჩევა. დიდი თბილისელებიდან მას გან სა-
კუთრებით ფიროსმანი ხიბლავდა. დიდი მხატვარი განუყრელი თანამგ-
ზავრი იყო პოეტის შთაგონებისა".

დიდი სიყვარულით გააცოცხლა ლადომ ფიროსმანის სახე; ავტო-
რისეული შტრიხები შეიტანა მის პოტრეტში და თითქოს თავიდან განი-
ცადა ,,საწყალი ნიკალას: ხეტიალი და მარტოობა.

,,მოკვდა თუ არა ყველამ აცხონა,
ცოცხალი არვინ არ გაიკარა,
მე ფიროსმანის ქუჩაძე ვცხოვრობ
და ყოველ დილით ვხვდები ნიკალას
ძილგატეხილი და არეული
ჭიქა არაყით გაიხსნის მადას.
მერე ადგება ვით მთვარეული
და ორთაჭალის ლამაზებს ხატავს.

რუსთველის პროსპექტზე ხეტიალი ერთგვარ რიტუალად აღით-
ქმებოდა ძველ თბილისში. ლადო ასათიანისათვის ეს პროსპექტი სიცოც-
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ხლესთან შენივთებული ნაწილი იყო. აკაკის მყუდრო ქუთაისიდან ჩასუ-
ლი პოეტი გულწრფელად შეჰღაღადებდა ქალაქის მთავარ პრტერიას

,,რუსთველის პროსპექტზე სიარული
ნუ მომიშალოს ღმერთმა,
ვიყო მუდამ ასე მხიარული
ქართველი პოეტი მერქვას."

სწორედ განცდის ეს სისადავე, შინაგანი სიღრმე ამდიდრებს ლადო
ასათიანის ლექსის ემოციურ შინაარსს და მას განუმეორებელი, ინდივი-
დუალურ ელიფერს ანიჭებს.

განსაკუთერებული იერი დაჰკრავს ლადო ასათიანის პატრიოტულ
ლირიკას. ,,ქართული პოეზიის ამ ტრადიციულ რკალში მან შეიტანა ძვე-
ლისძველი მოტივი, რომელიც ჭაბუკური უშუალობით დაუკავშირა მამუ-
ლისადმი ერთგულ და თავდადების იდეას:

,,თავს არ მოიკლავს ქართველი არა
ის შეიძლება ბრძოლაში მოკვდეს.
ერთი იმედით - სიცოცხლე ქვეყნად
გაგრძელდეს მარად და განმეორდეს.
ჩვენ ვაჟკაცობა ძველთაგან მოგვსდევს,
ყველამ გაიგოს, ყველამ იცოდეს,
ჩვენ შეიძლება ბრძოლებში მოვკვლდეთ,
მაგრამ არც მაშინ ვტოვებთ სიცოცხლეს
რაკი სიცოცხლე ასე ნავარდობს,
სიკვდილის ყველა კარი დარაზეთ
დე, იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს
როცა ჩვენ გავჩნდით ამ ქვეყანაზე".

ლადო ასათიანის ლექსი ერთ იშვიათ თვისებასაც ფლობს. იგი
აღელვებს ისეთ მკითხველსაც, რომელიც განურჩეველია პოეზიისადმი.
მისი თავმდაბლობა, სიწრფელე და პოეტური ოსტატობა ერთბაშად იზი-
დავს სმენას, მაშ სხვა რითი უნდა აიხსნას ამ უბრალო სტრიქონთა მაგი-
ური ჟღერადობა:

პურის ნახეტი და ერთი ლიტრა ღვინო
სიმდიდრედ ჩამითვალეთ,
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თუ სხვა ვინატრო, ან ეს ვითაკილო
არ ვნახო სამოთხის მთვარე".

ნიჭმა ნიჭი იცნო, მარტოსულობა დაენანა, ფიროსმანისა და ლადოს
ბევრ ლექსში ხოტბა გვხვდება ამ საარაკო კაცისა, რომელზედაც პოეტი ასე
ამძიმდა:

აქ, ამ ქუჩებში დადიოდა როგორც ხიზანი,
საქართველოს ცაც აქ ეტრფოდა მისი ოცნება
ჩამოხეული, ტანმაღალი, მუდამ ხიზანი,

მარტოდენ გული და ბაჯაღლო პატიოსნისა."
პოეტი მონაა ,,თვითრჯული" მხატვრისა, იგი ეტრფის მის ფუნჯსა

და ნატერფალს:
,,მთვარეულივით დავემხობი თბილისის მიწას
და დიდი ნიკო ფიროსმანის ნატერფალს ვკოცნი".

ასათიანის ლექსის ხანძარი თანაბრად მოედო ლამაზმანებსაც. მისი
ხოტბის საგანი ყოველთვის იყო იდუმალი სულითა და მშვენიერი სხეუ-
ლი შემკული ქართველი ქალი: გიმზერ და მჯერა, რომ ქართველობა არა-
სოდეს არ გადაშენდება.

მიმართავს იგი ჭარმაგი თავადის ქალს და ამ სიტყვებში იმდენად
გადამდები პათოსია, რომ მკითხველი უნებლიედ ,,ბანს აძლევს" პოეტს
და ასრულებს: ,,ვაგლახ, ხელახლა ბაგისჩვილობა, ქალიშვილობა დაგ-
მშვენდება" სილამაზეზე უკიდეგანოდ შეყვარებული პოეტი შეტრფის ჩვე-
ნი სცენის ვირტუოზს - ვერიკო ანჯაფარიძეს და საქართველოს უკვდა-
ვების წყაროს სწორედ ლამაზთა ეშხში ჭვრეტს:

,,სხვა რომ არ იყოს, ჩვენ ამ ლამაზი
ქალების ეშხი დაგვიფარავდა,
თორემ მტერს ისიც კი შეაშინებს
ერთხელ ხმამაღლა რომ ვთქვათ - მარაბდა!

,,საქათველოს მზით სახედამწვარი" ანჯაფარიძის ზვიადი ქალი სა-
ლოცავია პოეტისათვის, რადგან მასში ხედავს ,,ზღაპრულ დალის" და
ყველა დროის დიდ მსახიობს, ამიტომა აწყვილებს მას ვაჩნაძეანთ ქალ-
თან:

,,სხვა რომ არ იყოს, ჩვენ მარტო შენი
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და ნატოს ეშხი დაგვიფარავდა....
ამოუწურავია ლ. ასათიანის შემოქმედება. მისი კალამი კიდევ ბევრ

თემას შეეხო: მშობლიური ბარდნალა, ნამკაშურის წიქვილი. ლახვრის-
მტყორცნელი სიმინდის ყანა, საყვარელი ქალი, ერთა შვილი, დედის ტრა-
გიკული სახე ის თემებია, რომელთაც ბევრი პოეტური სიტყვა უძღვნა
ჩუქურთმისმჭრელმა მგოსანმა, მაგრამ არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი რომ
სულ სხვაგვარი სითობთი მოეფერა იგი ქართველ ენას. ლადო ეცადა უკ-
ვდავისათვის ჯეროვნად მიეზღო და შეძლო კიდეც ეს. საქართველოს
მთებში აკვანდარწეული ქართული ენა მან სიყვარულის, ლექსის
სადღეგრძელოს ენად აღიარა და თქვა:

,,საქართველოს მთებში გაგაჩინა ზენამ
ხმათა ხავერდების და ღმერთების ენავ!

ამრიგად, რუსთველით განებივრებულ ქართველ მკითხველს,
ლადო ასათიანმა ლამაზი, დიადი, უშუალო, და ომახიან კილოზე
დაწერილი ლექსები შესთავაზა ლექსის ხანძარი აუგიზგიზა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ლ. ასთიანის ლექსთა კრებული
2. გ. ასათიანი, ,,ცხოვრება ლ ასათიანის"

შორენა სიხარულიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ლადო ასათიანი
რეზიუმე

შრომა წარმოადგენს ლადო ასათიანის შემოქმედებითი მემკვიდრე-
ობის რამდენიმე ასპექტს. მათი ზოგადი ანალიზის საფუძველზე, ავტორი
კიდევ ერთხელ ცდილობს გაამახვილოს ყურადღება ლ. ასათიანის მრა-
ვალფეროვნებაზე და პოეზიის დღევანდელ სამყაროში დაადგინოს ღირ-
სეული ადგილი ლ. ასათიანის შედევრებისთვის.



22

Шорена Сихарулидзе
Член Академии наук туризма Грузии

Ладо Асатиани
Резюме

В данной работе представлены некоторые аспекты творческого нас-
ледия Ладо Асатиани. Опираясь на их общий анализ автор старается еще
один раз обострить внимание на стихосложение Л. Асатиани и в сегод-
няющем мире стихов утвердить достойное место шедевров  Л. Асатиани.

Shorena Sicharulidze
The member of tourism Scientific Academy of Georgia

Lado Asatiani
Summary

This work presents some aspects of the creative heritage of Lado Asatiani.
Based on their general analysis, the author tries to once again sharpen the atten-
tion to the versification of L. Asatiani and in the today's world of poetry to es-
tablish a worthy place for the masterpieces of L. Asatiani.
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ომარ ცხადაძე
პედაგოგიკის დოქტორი

აღმზრდელობითი მიმართულებების ზოგიერთი
აქტუალური საკითხი

აღმზრდელობითი მიმართულებები, დღეს ამოუწურავი, მრავალ-
მხრივია და სადავო პროცესია. ჩვენი აზრით, იგი შემდგომ დაზუსტებასა
და სრულყოფას მოითხოვს. საკითხის კვლევა ძიების გზით, მისი მართე-
ბულად გადაწყვეტის მიზნით, საჭიროდ ვთვლით, ჯერ განვიხილოთ იგი
საერთოდ, შემდეგ კი შევადაროთ და გავაკეთოთ დასკვნა იმ მოსაზრებებს
შორის, რომელიც მოცემულია ცალკეულ, ცნობილ მეცნიერ პედაგოგთა
შეხედულებებში.

აღზრდის პროცესში, აღმზრდელობითი მუშაობის სხვადასხვა მი-
მართულებათა ურთიერთკავშირის შესახებ, პედაგოგიკის სფეროში მე-
ტად მდიდარი გამოცდილება დაგროვდა. თუმცა, გამოკვეთილია აზრთა
სხვადასხვაობა ამ მიმართულებების სახელდების საკითხში. აქვე უნდა
ავღნიშნოთ, რომ აზრთა ერთიანობა არც აღმზრდელობითი მუშაობის
მიმართულებათა ფორმულირებაში აღინიშნება და არც მიმართულებათა
ჩამოთვლის თანმიმდევრობაში.

ცნობილ მეცნიერ მკვლევართა უმრავლესობა აღმზრდელობითი
მუშაობის მიმართულებებში პირველ ადგილზე ასახელებს მეცნიერული
მსოფლმხედველობის ფორმირებას ე.ი. გონებრივ აღზრდას. ხოლო აღ-
მზრდელობითი მუშაობის მეორე მიმართულებად ასახელებენ ზნეობრივ
აღზრდას (ვ.გაგუა, დ.გურგენიძე, ა.რაფავა, ნ.ბოლდირევი).

მკვლევარ-მეცნიერთა უმრავლესობა აღმზრდელობითი მუშაობის
მესამე მიმართულებად ასახელებს ესთეტიკურ აღზრდას. მათგან განსხვა-
ვებით, ვ.გაგუა, დ.გურგენიძე, ა.რაფავა შრომით აღზრდას მესამე ადგილ-
ზე მოიხსენიებენ. ხოლო ნ.ბოლდირევი შრომით აღზრდას მეხუთე ად-
გილზე აყენებს. შემდეგ მეცნიერები ასახელებენ აღმზრდელობითი მუ-
შაობის სხვა მიმართულებებსაც, მათ შორის: ათეისტურ აღზრდას, სამხე-
დრო პატრიოტულ აღზრდას, ფიზიკურ აღზრდას და სხვა.



24

აღმზრდელობითი მუშაობის მიმართულებების დასახელებაში რა-
იმე თანმიმდევრობის დასაბუთებულ ცდას ამ საკითხისადმი მიძღვნილ
მეცნიერ-მკვლევართა შრომებში ჩვენ ვერ შევხვდით. ვერც ამ მიმარ-
თულებათა რაოდენობისა და ზუსტი ფორმირების განსაზღვრამ ჰპოვა
პედაგოგიკურ ლიტერატურაში ჯეროვანი დასაბუთება.

1978 წელს თბილისში გამოცემულ სახელმძღვანელოში „პედაგო-
გიკის შესავალი“ ვ.გაგუა, დ.გურგენიძე, შ.კუჭუხიძე, ა.რაფავა-აღ-
მზრდელობითი მუშაობის სულ ხუთ მიმართულებას ასახელებენ. ასევე,
აღმზრდელობითი მუშაობის ამდენივე მიმართულებაზე მიუთითებენ
გ.ი.შჩუკინა (მოსკოვი, 1977 წ.). „სასკოლო პედაგოგიკაში“ ასევე იქცევიან:
ბარანოვი, ტ.ვოლკოვი და ვ.სლასტენინი, წიგნში „პედაგოგიკა“, მოსკოვი
1976 წელი. თუმცა იგივე ავტორები 1981 წელს მოსკოვში გამოცემულ წი-
გნში „პედაგოგიკა“, უკვე აღმზრდელობითი მუშაობის არა ხუთ, არამედ
ექვს მიმართულებას ასახელებენ.

საკითხის უფრო დაზუსტებისათვის უნდა ავღნიშნოთ, რომ პედა-
გოგიურ ლიტერატურაში აღზრდის სხვადასხვა მიმართულებებს, მეტ-
წილად აღზრდის მხარეებს, მის შემადგენელ ნაწილებს უწოდებენ . ასე
უწოდებენ მას, მაგალითად, მიხეილ გორგოძე, ვასილ ელაშვილი, ნიკო-
ლოზ მელაშვილი, ავთანილ ციბაძე, ვლადიმერ გაგუა, გიორგი ნიკოლა-
იშვილი, ნიკოლოზ რამიშვილი. ხოლო დავით ლორთქიფანიძე (ქართუ-
ლი საბჭოთა ენციკლოპედია) ელემენტად მიიჩნევს. მათგან განსხვავებით,
აღმზრდელობითი მუშაობის ექვს მიმართულებას ასახელებენ თავიანთ
შრომებში აგრეთვე: ი.კ.ბაბანსკი, ვ.ვ.ბელორუსოვა და ი.ნ.რეშეტენი. ხო-
ლო იგივე ვ.ვ.ბელორუსოვას მიერ 1983 წელს ქ.მოსკოვში გამოცემულ
სახელმძღვანელოში „პედაგოგიკა“ დასახელებულია აღმზრდელობითი
მუშაობის არა ექვსი, არამედ შვიდი მიმართულება. ვლადიმერ გაგუა 1996
წელს თბილისში გამოცემულ სახელმძღვანელოში „პედაგოგიკა“ აღ-
მზრდელობითი მუშაობის ხუთ მიმართულებას ასახელებს.[1] ამ საკით-
ხში მეცნიერ-მკვლევართა შორის მეტად არამყარი ადგილი უკავია ნ.ი.ბო-
ლდირევს, რომელიც თავის შრომებში აღმზრდელობითი მუშაობის ყვე-
ლაზე მეტ, სულ თორმეტ მიმართულებას ასახელებს. ესენია:

- მეცნიერული მსოფლმხედველობის ფორმირება;
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- საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აღზრდა;
- ზნეობრივი აღზრდა;
- პატრიოტული და ინტერნაციონალური აღზრდა;
- სამხედრო-პატრიოტული აღზრდა;
- შრომითი აღზრდა და პროფესიული ორიენტაცია;
- გონებრივი აღზრდა და საერთო კულტურის ამაღლება;
- ათეისტური აღზრდა;
- ეკონომიკური განათლება და აღზრდა;
- ფიზიკური აღზრდა და სხვა.[2]

ძნელია იმის მტკიცება, რომ აღმზრდელობითი მუშაობის რომე-
ლიმე ზემოთ აღნიშნული მიმართულება არ არსებობს, ან მეტად არასწო-
რადაა ფორმილებული. ჩვენი აზრით, ამ მხრივ ყველაფერი თავის ად-
გილზე არ არის. მაგრამ მთავარია ის, რომ დასახელებული საკითხი შემ-
დგომ კვლევასა და დასაბუთებას მოითხოვს, რომელიც აუცილებლად უნ-
და გადაიჭრას. კერძოდ უნდა დასაბუთდეს, რატომ უვლიან გვერდს ჩვენს
მიერ ზემოთ დასახელებული მეცნიერები აქ ჩამოთვლილ აღმზრდე-
ლობითი მუშაობის ამა თუ იმ მიმართულებას და რატომ ვასახელებთ
აღმზრდელობითი მუშაობის ერთ მიმართულებას ადრე, ვიდრე მეორეს?
ამას ავტორთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად აკეთებს.

მოცემულ შემთხვევაში ნ.ბოლდირევის მიერ გონებრივი, შრომითი
და ფიზიკური აღზრდის სულ ბოლოს დასახელება, არასწორად მიგვაჩნია
შემდეგი მოსაზრების გამო. მაგალითად, სულხან-საბა ორბელიანი, კონ-
სტანტინე უშინსკი, ვასილ სუხომლინსკი, იაკობ გოგებაშვილი, ილია ჭავ-
ჭავაძე, აღმზრდელობითი მიმართულებებს შორის გონებრივ, შრომით და
ფიზიკურ აღზრდას, მეცნიერული მსოფლმხედველობის ფორმირებაში
განსაკუთრებულ ადგილს ანიჭებდნენ. ასე მაგალითად, ნიკოლოზ რამიშ-
ვილი აღზრდის მიმართულებებიდან გამოყოფს რა ფიზიკურ აღზრდას,
როგორც ერთ-ერთ მიმართულებას, თავის შრომაში „ფიზიკური აღზრდის
იდეები და მოტივები რუსთაველის ნააზრევში,“ ხაზგასმით მიუთითებს
რუსთაველის ეპოქაზე, ადასტურებს აღზრდის ამ მიმართულების აუცი-
ლებლობას და წერს: „პოემის შუქზე ფიზიკური აღზრდის მიზანია, მიმარ-
თულების, საშუალებების, სწავლებისა და წვრთვნის მეთოდების თუ



26

მეთოდური ხერხების საკითხთა გამოკვეთა, იგი პირისპირ გვაყენებს
რუსთაველის ეპოქაში ფიზიკური აღზრდის მწყობრი სამხედრო გამო-
ყენებითი სისტემის არსებობასთან და მისი რაობის გარკვევასთან.“[3] იგი,
უფრო შორს მიდის და ასახელებს სამხედრო გამოყენებითი სისტემის
არსებობის მიმართულების აუცილებლობასაც. აქ ნ.რამიშვილი წინ წა-
მოწევს სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიმართულების კომპლექ-
სური ერთიანობის სრულ თანმიმდევრობას. გამომდინარე აქედან, ყველა
დასახელებულ აღმზრდელობით მიმართულებათა ერთიანობის გარეშე
წარმოუდგენელი ხდება, ჩვენი ახალგაზრდობის გონებაში გავაღვივოთ
მაღალი ზნეობრივი თვისებები, პიროვნების ფორმირება, მეგობრობი-
სადმი, სამშობლოსადმი, აღმზრდელებისადმი თავდადების, გმირობის,
მამაცობის, მტკიცე ნებისყოფის გამოვლენა. ეს კი, პირველ რიგში გონებ-
რივი და ზნეობრივი აღზრდის თანმიმდევრობაა. მაგრამ, მაინც დგება
კითხვა. ტერმინოლოგიის ასეთი აღრევა პედაგოგიურ ლიტერატურაში,
გამართლებული არ არის და მეცნიერ პედაგოგებისაგან მეტ ყურადღებას
მოითხოვს. თუმცა ამ კითხვას მაიც მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ გო-
ნებრივ, ზნეობრივ, შრომით, ფიზიკურ აღზრდას მეტწილად აღზრდის
მიმართულებებს უნდა ვუწოდებდეთ.

თუ საკითხს უფრო ღრმად ჩავწვდებით, პედაგოგიურ საქმიანო-
ბაში თეორიულად შესაძლებელია გამოიყოს აღმზრდელობითი მუშაობის
ისეთი აპრობირებული მიმართულებები, როგორიცაა:

- გონებრივი აღზრდა;
- ზნეობრივი აღზრდა;
- ფიზიკური აღზრდა;
- შრომითი აღზრდა;
- ესთეტიკური აღზრდა;
- სამხედრო პატრიოტული აღზრდა

გამოვყოფთ რა გონებრივ და ზნეობრივ აღზრდას, რომელიც იკა-
ვებს პრიორიტეტულ ადგილს ზემოთ დასახელებულ აღმზრდელობითი
მუშაობის მიმართულებებს შორის, ამით ვუზრუნველვყოფთ და ვადას-
ტურებთ აღზრდის ყველა მიმართულებების მჭიდრო ურთიერთკავშირსა
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და ერთიანობას, წარმოდგენილი თანმიმდევრობის მიხედვით, რაც აუცი-
ლებლად გასათვალისწინებელია.

ქართველი და უცხოელი პედაგოგიკის მკვლევარების უახლოესი
მიღწევების შემოქმედებითად გამოყენება, მათი გამოცდილების შესწავ-
ლა, ღრმა ანალიზი შესაძლებლობას გვაძლევს, აღზრდის თეორიისა და
პრაქტიკის ისეთი ურთიერთშერწყმისა, რაც თანამედროვე ეპოქაში სრუ-
ლიად უპასუხებს ჩვენი დროის მოთხოვნებს, წარმატებით გადავჭრათ
აღზრდის მიმართულებების ცალკეული აქტუალური საკითხები, ჩავაჭე-
ნოთ იგი ახალგაზრდობის, ფართო საზოგადოების სამსახურში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.ვ.გაგუა, „პედაგოგიკა“, თბილისი, 1996 წ.გვ.232
2.Н.Болдирев, М. „Методика воспитательной работы в школе“. М.1974 г.
стр. 78
3.ნ.რამიშვილი, „გაერთიანებული სამეცნიერო სესიის თეზისები“, ქუთა-
ისი 1967 წ. გვ.29

ომარ ცხადაძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
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ვლადიმერ წვერავა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

ფრიდრიხ ბოდენშტედტი ქუთაისში

იმ მოღვაწეთა შორის, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქარ-
თული კულტურის ევროპაში გატანის საქმეში, არის გერმანელი მწერალი,
პროფესორი, მთარგმნელი და მოგზაური ფრიდრიხ ბოდენშტედტი. რო-
მელიც დაიბადა 1819 წელს პეინში, პანოვერის ახლოს, სწავლობდა გი-
ოტინგენსა და მიუნხენში. 1841 წელს კი ჩამოვიდა მოსკოვში, როგორც გე-
რმანული ენის მასწავლებელი.

მოსკოვში ყოფნისას ბოდენშტედტი პირადად გაეცნო იმდროინ-
დელ რუს მწერლებსა და საზოგადო მოღვაწეებს. რუსული ლიტერატუ-
რის გერმანიაში პროპაგანდის მიზნით გერმანულ ენაზე თარგმნა რუს
მწერალთა თხზულებები, დაწერა საყურადღებო ნაშრომი “ლერმონტოვის
პოეტური მემკვიდრეობა, (1852 წ.) და სხვ.

1844 წელს კავკასიის მთავარმართებელმა ალ. ნეიდპარდტმა ბო-
დენშტედტი მოიწვია საქართველოში, კერძოდ თბილისის გიმნაზიაში
ფრანგული ენის მასწავლებლად. იგი თავადაც სწავლობდა ქართულ ენას.

ხანგრძლივი არ ყოფილა მისი პედაგოგიური მოღვაწეობა საქართვე-
ლოში, უფრო მეტს სწავლობდა, ვიდრე ასწავლიდა. მოგზაურობდა და
აგროვებდა მასალებს შრომებისათვის, რომლებიც გერმანიაში დაბრუნე-
ბისას დაბეჭდა, ესენია: “კავკასიის ხალხები და მათი ბრძოლა თავისუფ-
ლებისათვის” (1848 წ.), “ათას ერთი დღე აღმოსავლეთში” (1850 წ.). ცნო-
ბისმოყვარე პოეტი დიდი ხნით არ გაჩერებულა თბილისში, მოიარა
სამხრეთ საქართველო, სომხეთი, შემობრუნდა თბილისში. ზამთარი აქ გა-
ატარა. მერე ქუთაისის, გურიის, შავი ზღვის სანაპიროების გავლით ჩა-
ვიდა ყირიმში, ყირიმიდან კონსტანტინეპოლში და დაბრუნდა გერმანი-
აში.

ბოდენშტედტმა გერმანიაში დაბრუნებულმა უდიდესი სიყვარუ-
ლით ასახა ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან და ავტორის დროინდელ ყოფას-
თან დაკავშირებული არა ერთი საკითხი.
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იმის ნათელსაყოფად, საქართველოსადმი გერმანელი მწერლის ამ-
გვარი დამოკიდებულების შეფასებაში გადაჭარბებული რომ არაფერია, აქ
თუნდაც იმ განმარტების გახსენებაც იქნება საკმარისი, რომელიც ბოდენ-
შტედტმა ქართველი ხალხის ტომობრივ მრავალფეროვნებასა და ქართუ-
ლი ენის დიალექტების ერთმანეთთან მიმართებას მისცა.

იმ დროს, როცა რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და მის სამსა-
ხურში ჩამდგარი პოლიტიკოსები და მეცნიერები თავგამოდებით უარ-
ყოფდნენ ქართველი ერისა და ქართული ენის გენეტიკურ ერთობასა და
მთლიანობას, გერმანელი მწერალი და მეცნიერი თავის მკითხველებს
ასეთ დასკვნას სთავაზობდა: ქართლელი, იმერელი, გურული, მეგრელი
თუ სვანი - ესენი ყველანი “რტოებია ერთი ტომისა, მრავალ სხვასთან ერ-
თად რომ შეადგენდა ერთიან დიდ სახელმწიფო სხეულს, რომლის სათა-
ვეშიც საქართველო იდგა. ყველანი დასაბამითვე ლაპარაკობდნენ ერთიან
დედაენაზე, ქართულ ენაზე, იბერიელ ენათა ჯგუფს რომ ეკუთვნის და
ბატონობდა შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე, თერგიდან არარატამდე”.

ფრ. ბოდენშტედტი საქართველოში ჩამოსვლამდე წერდა; “ის აზრი,
რომ ვნახავდი დასაბამიდან სახელგანთქმულ კავკასიას, ესენი რომ კაცთა
მოდგმის აკვანს ეძახიან, სხვები კი კედელს, რომელსაც შეელეწა ოდესღაც
აღმოსავლეთიდან წამოსული ველური ხალხების ტალღა, - მარტო ეს აზ-
რი ისე მაღელვებდა, რომ ჩემს გარშემო გადაშლილი ახალი სამყარო ორ-
მაგ სიხარულს მანიჭებდა”.

ფრიდრიხ ბოდენშტედტი ასევე მაღალი აზრისაა ქართველთა სი-
ლამაზესა და ღირსებებზე: მთლიანად აღებული, ქართველი ხალხი უდა-
ვოდ ერთი უმშვენიერესთაგანია დედამიწაზე მოსახლე ხალხთა შორის.
მაღალ, ახოვან, ჯანმაგარ მამაკაცებსა და კოხტა, ტანსარო ქალებს, რომელ-
თაც სწორი, უმრავლეს შემთხვევაში კეთილშობილური სახეები და ფარ-
თო, მშვენიერი თვალები აქვთ, აქ ყოველ ნაბიჯზე შეხვდებით, უფრო ხში-
რად, ვიდრე სხვა ხალხებში - თვით ჩერქეზთა, ბერძენთა და სომეხთა
შორისაც კი... დედამიწის ზურგზე არაა ქართველ მამაკაცებივით ლამაზი
და კეთილშობილი ხალხი. სტუმართმოყვარენი არიან, როგორც კავკასი-
ელები საერთოდ, საიმედონი, როგორც მათი მახვილები, მარდნი და ფიც-
ხელნი, როგორც მათი მერნები, მამაცნი ბრძოლის ველზე და ალერსიანი
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საკუთარ ოჯახში... სამოსი და მორთულობა ხომ აქ უფრო მდიდრული და
ფაქიზია, ვიდრე რომელიმე სხვა ხალხის რომელიმე სხვა ქალაქში.

სამწუხაროდ, ფრ. ბოდენშტედტი საქართველოში დიდხანს არ დარ-
ჩენილა და 1845 წელს იგი სამშობლოში დაბრუნდა. გზად მან გაიარა
ქუთაისში და იქ ყოფნის შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებებიც აღწერა
თავის ზემოთ ნახსენებ წიგნში. სადაც წერს: “ქუთაისი, რიონის ორსავე
მხარეს გაშლილი ქალაქია, ჩინებული ჰავით, კარგი წყლითა და მოდე-
ნილი მდებარეობით გამოირჩევა. მოსახლეობა უგარნიზონოდ, ორ-სამ
ათას კაცს არ აღემატება. უმრავლესობა – იმერლები, სომხები, ებრაელები
და რუსებია. აქა-იქ შეხვდებით რამდენიმე თურქსა და ბერძენსაც. ქალა-
ქის მთავარი საქმიანობა ვაჭრობაა. ქუთაისის ყველა ღირსშესანიშნაობა
ადგილს პოულობს დიუბუა დე მონპერეს მშვენიერ აღწერილობაში. იმე-
რული სახლები აღმოსავლეთ საქართველოს დამახასიათებელი შენობე-
ბიდან საგრძნობლად გამოირჩევიან და ჩვენებურ გემოვნებას უფრო უახ-
ლოვდებიან. პატარა ხის სახლებია, წვეტიანი სახურავით, თუმცა ქალაქის
მდებარეობა მომხიბლავია, ისეთ დიდებულ სანახაობას მაინც ვერა ქმნის,
როგორც მაგალითად, გორი, სადაც ყველაფერი პირქუში, გმირული სიძ-
ველის იერს ატარებს. არ გაბრმავებს, მაგრამ მოგწონს, ფიქრებს აღძრავს
და უნებურად გაიძულებს თვალი მიაპყრო გარდასულ საუკუნეთა წყვდი-
ადს.

ფრ. ბოდენშტედტი გვამცნობს იმერეთის მცხოვრებთა რაოდენობას
და იგი იმოწმებს ქუთაისის მაზრის უფროსის მონაცემებს, რომლის მი-
ხედვით იმერელთა რიცხვი ორასი ათასი უნდა იყოს, აქედან ხუთი ათასი
თავადია და თერთმეტი ათასი აზნაური. ეს ციფრებიც საკმარისია თანა-
მედროვე იმერეთის არისტოკრატიაზე გარკვეული აზრის შესაქმნელად,
აგრეთვე “თავადის” ცნებაში რაღაც თვალსაჩინოების შესაცნობად.

რაც შეეხება იმერეთის მცხოვრებთ ფრ. ბოდენშტედტი ასევე ახა-
სიათებს მათ და მიაჩნია, რომ “იმერეთის მცხოვრებნი არიან დიდნი და
ტანადნი ქართლის ხალხივით, მაგრამ უფრო ლამაზნი და მკვირცხლნი.
ამ ქვეყნის გლეხები ისე გამოიყურებიან თითქოს წარჩინებული გვარისანი
იყვნენ.
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ისინი იცავენ სისუფთავესა და წესრიგს, მათი ტანსაცმელი. ცხე-
ნები, იარაღი და აღჭურვილობა მუდამ საუკეთესოდ გამოიყურება. ისინი
არიან მკვირცხლნი ლაპარაკსა და საქმეში. კოხტანი მოძრაობისას, ცეც-
ხლოვანი, ძლიერნი და მამაცნი, მაგრამ აკლიათ ამტანობა, როგორც ბრძო-
ლაში, ისე ყველა სხვა საქმეში, რასაც ხელს მოჰკიდებენ.

უხვები არიან და ცოტას ფიქრობენ სიმდიდრის დაგროვებაზე, ცხო-
ვრობენ მხოლოდ დღევანდელობით, არ ფიქრობენ მომავალზე, ისინი
არიან მუსიკის და სიმღერის მოყვარულნი, უმრავლესობას აქვს კარგი ხმა,
მათ რწმენა და ენა აქვთ ქართლის.

ამ სიტყვებით ახასიათებს ვახუშტი ბატონიშვილი გასულ საუკუნის
იმერლებს, ასეთები იყვნენ ისინი რამდენიმე საუკუნის წინ. იგი ზოგადად
ემთხვევა იმერლების დღევანდელ დახასიათებას. თუმცა, ქვეყნის ახალმა
მმართველობამ, რუსეთთან ხშირმა ურთიერთობამ და განსაკუთრებით
ხალხის მტანჯველმა სიღარიბემ არასასურველი ცვლილებები გამოიწვია.

ასე, რომ დღეს ძალიან ბევრი ვინმე თუ წარმოიდგენს იმერეთის
გლეხებს თავიანთ კონკებში წარჩინებულ გვარის ხალხად, ვერც მათ ცხე-
ნებზე, იარაღსა და აღჭურვილობაზე იტყვი, საუკეთესო მდგომარეობა-
შიაო. დიდი ნაკლებობაა ცხენებსა და შინაური ცხოველების საერთოდ.
სამაგიეროდ, ღვინო ამ კუთხეში ჭარბად არის. მხოლოდ უკეთესად შეიძ-
ლებოდა ვაზის კულტურის მოვლა და ღვინის დამზადება.

ფრ. ბოდენშტედტი აგრძელებს და ამბობს, რომ იმერეთში ძირითა-
დი კულტურა რომელიც მოჰყავთ არის თურქული ხორბალი. აქ სიმინ-
დად წოდებული (და რატომაა თურქული ხორბალი სიმინდი იგი არ აკე-
თებს განმარტებას, ალბათ სიმინდი საქართველოში თურქეთიდან შემო-
ვიდა და იმიტომ - ვ.წ.). ღომი (ლათინური პანტიკუმი - ტალიკუმი), მათ-
გან იმერლები ამზადებენ ისეთ საჭმელს, რომელსაც წლების მანძილზე
შემორჩენილია (მჭადი, ღომი) და რომლის გარეშეც მათთვის სადილი
წარმოუდგენელია. აქ იზრდება, აგრეთვე ხორბალი, რომელიც პირველად
ცნობილმა ფრანგმა კონსულმა გამბამ შემოიტანა იმერეთში (ხორბალი
ხომ უფრო ადრე იყო ცნობილი ჩვენში, რატომ გონია ბატონ ბოდენშტე-
დტს, რომ ხორბალი გამბამდე იმერეთში და საერთოდ საქართველოში არ
იყო - ვ.წ.). სამშობლოში საარსებო საშუალებათა მოპოვების ნაკლებობის
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გამო იმერეთის ნაწილი გადასახლდა თბილისში, სადაც ისინი მტვირთა-
ვებად მუშაობენ. მათი პატიოსნება ეტალონად არის გამხდარი.

ფრ. ბოდენშტედტი აგრძელებს თხრობას და ამბობს, რომ ქუთაისი
მდიდარია დიდებული ნანგრევებით, მაგრამ მალე ალბათ აღარაფერი და-
რჩება, რადგან ახალი ხელისუფალნი (იგულისხმება რუსეთის ცარიზმი -
ვ.წ.), რუსეთის მეფის მოხელეები ეკლესიებისა და ისტორიული სიმაგრე-
ების ნანგრევთა ქვას საშენ მასალად იყენებენ (არა მარტო რუსები, ქარ-
თველებიც გვარიანად იყენებენ, მაგალითად ბაგრატის ტაძრის ნანგრევ
ქვას - ვ.წ.).

განსაკუთრებით დიდებული სანახავია ძველთაგანვე სახელგან-
თქმული ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები. რიონის მეორე მხარეს აღმართუ-
ლი ფრიალო მთის მწვერვალიდან რომ გადმოსცქერის ქალაქს. დიუბუამ
თავის ბრწყინვალე სამგზავრო ჩანაწერებში ამ სიმაგრის ვრცელი აღწერა
მოგვცა.

ფრ. ბოდენშტედტი აგრძელებს ქალაქის დახასიათებას და ამბობს,
რომ თუმცა ქალაქის მდებარეობა ბრწყინვალეა, მაგრამ ქუთაისი გორის
მსგავსად, თავისთავად ისეთ დიდებულ სანახაობას წარმოადგენს, სადაც
ყველაფერს მიმქრალი სიძველის ნიშანს ატარებს, გატყვევებს და არ გაბ-
რმავებს, მოგონებებს იწვევს და უნებლიეთ სულსა და თვალებს უკან,
წარსული საუკუნეებისაკენ მიგაპყრობინებს. მისი აზრით მთლიანად
ქუთაისი თითქმის თანამედროვე ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს, მი-
უხედავად ბუნების მშვენიერი სურათებისა, რომლებიც მის მწვანე ჩარჩოს
ქმნიან.

ფრ. ბოდენშტედტის ინფორმაციით, ვინაიდან იმერეთში მიწათ-
მოქმედება მეტად დაბალ დონეზე იდგა, რის გამოც იქაური მოსახლეობა
თვით მოსავლიან წლებშიც კი “გაჭირვებით აკმაყოფილებდა ოჯახის მთა-
ვარ მოთხოვნებს”, იმდროინდელი ქუთაისისა და იმერეთის მკვიდრნი
საარსებო სახსრის საძიებლად თბილისში მიდიოდნენ. თუმცა გერმანელი
სტუმარი იქვე იმასაც აღნიშნავდა ხაზგასმით, რომ ამგვარი გაჭირვების
მიუხედავად იმერელი მუდამ კეთილი, კეთილშობილი და სტუმართმო-
ყვარეა და ქურდობა და მტაცებლობა რაღაც გაუგონარი რამ არის ამ
ქვეყანაში. არავითარი საფრთხე არ ემუქრება ამ მხარეში მგზავრს.
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ფრიდრიხ ბოდენშტედტი თავის ნაშრომში წერს, რომ ქუთაისი გუ-
ბერნატორის რეზიდენცია იყო, საიდანაც მართავდნენ გურიას, სამეგრე-
ლოსა და აფხაზეთს.

ფრიდრიხ ბოდენშტედტის ნაშრომმა არაერთი გერმანელს შეუქმნა
გარკვეული წარმოდგენა საქართველოსა და ქუთაისის შესახებ. მათ შორის
უნდა დავასახელოთ ცნობილი გერმანელი, მეცნიერი და გამომგონებელი
ვერნერ სიმენსი, რომელსაც იტაცებს საქართველო და ქართველი ხალხის
ყოფა; სწორედ ბოდენშტედტის ნაშრომის გაცნობის შემდეგ დაებადა მას
დიდი სურვილი საქართველოში და ქუთაისში ჩამოსვლისა. ეს კი ცალკე
თემაა.

გამოყენებული ლიტერატურა

ფრ. ბოდენშტედტი, ათას ერთი დღე აღმოსავლეთში, თარგმანი,
შესავალი აკ. გელოვანისა, თბ., 1965

1. ავ. ნიკოლეიშვილი, ოთ. ნიკოლეიშვილი, ევროპელი ავტორები
ქუთაისის შესახებ (XV-XIX საუკუნეები), ქუთ., 2012

2. ა. კარბელაშვილი, ბოდენშტედტი და სიმენსი ქუთაისში, გაზ.
“ქუთაისი”, 1989, 31 მაისი

3. ვ. ქორიძე, ფრიდრიხ ბოდენშტედტის ცნობები საქართველოს
შესახებ, ჟურ. “ცისკარი”, 1988, №3
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Friedrich Bodenshtedt’s in Kutaisi
Among the figures who have taken care of bringing Georgian culture to

Europe is Friedrich Bodenshtedt, a XIX century German writer, translator,
traveler and professor. He was born in 1819, in Payne, near Hanover, studied in
Gottingen and Munich. In 1841 he arrived in Moscow as a teacher of German
language.

While be was in Moscow, he was personally acquainted with Russian
writers and public figures of that time. He translated the works written by
Russian writers into German language in order to propagate in Germany, He
wrote a work `Lermontov’s Poetic Heritage” (1852) and etc.

In 1844, Alexander Neidhart, the commander-in-chief of the Caucasus,
invited Bodenshtedt in Georgia, in particular as a teacher of French language at
the Tbilisi Gymnasium. Bodenshtedt studied Georgian at the same time.

Bodentshtedt’s pedagogical work in Georgia was not long. He was lear-
ning more that he was teaching. He was traveling and collecting materials for
his work, which were printed when he returned to Germany “The people of the
Caucasus and their struggle for freedom” (1848) “Thousand One Day in the East”
(1850). The curious person didn’t stay in Tbilisi for a long time. He visited the
South Georgia, Armenia and then returned to Tbilisi. Then he visited Kutaisi,
Guria, arrived in Crimea via Black Sea coasts. From Crimea he arrived in Con-
stantinople and last in his homeland.

Returning to Germany Bodenshtedt reflected on many issues related to
the history of our country and to the authors time.

As for Bodenshtedt’s information about Kutaisi, he draws particular
attention in his work to the fact, that Kutaisi was a rich city with “great ruins”.
The German scientist first identified the ruins of the famous Bagrati Cathedral
and expressed his concern that the authorities didn’t do anything special to
rescue, this and other similar ruins. According to Bodenshtedt’s information,
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land cultivation in Imereti was at a very low level, which made it difficult for
the local population even to meet the basic needs of the family, even in the early
years. Bodenshtedt also said that despite such hardships, people in Imereti are
always kind, generous and hospitable. Robbery and predation are something
unheard in this country. There is no danger to the passenger in this area. This is
Bodenshtedt’s views on Kutaisi and Imereti in general.

საკვანძო სიტვები: ფრიდრიხ ბოდენშტედტი, XIX საუკუნე, ქუ-
თაისი, იმერეთი, გერმანელი ხალხი

ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

საბაზრო ფასების ფორმირების მექანიზმი

საბაზრო ფასების ფორმირების სისტემა და მისი უზრუნველყოფის
მექანიზმი გულისხმობს ისეთი პრობლემური საკითხების განხილვას, რო-
გორიცაა: ფასების დადგენა ახალ საქონელზე; ფასების დადგენა სასაქონ-
ლო ნომენკლატურის ფარგლებში; ფასების დადგენა გეოგრაფიული პრი-
ნციპით; ფასების დისკრიმინაცია; ფასების დადგენა გასაღების სტი-
მულირებისათვის; ფასების დადგენა დათმობებითა და ჩათვლებით; ფა-
სების ცვლილება და მასზე ბაზრის სუბიექტების რეაქცია.

ფასების დადგენა ახალ საქონელზე საწარმოთა ფასწარმოქმნის
სტრატეგიული პრობლემაა და გულისხმობს ახალი საქონლის ერთობლი-
ობის დაყოფას პრინციპულად ახალ საქონლად და საქონელ-იმიტატო-
რად.

პრინციპულად ახალი საქონელი — ეს არის საწარმოს მიერ ახლად
ათვისებული პროდუქცია, რომელიც არსებითად განსხვავდება არსებუ-
ლისაგან და პატენტით არის დაცული. ასეთ საქონელზე ფასის დადგენის
დროს საწარმოს ფასწარმოქმნის სტრატეგია წარიმართება ორი მიმართუ-
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ლებით, ე.წ. “ნაღების მოხდის” ფასწარმოქმნა და “ბაზარზე შეღწევის” ფას-
წარმოქმნა.

1.“ბაზარზე ნაღების მოხდის” ფასწარმოქმნის სტრატეგია. ბევრი
კომპანია ახალ პროდუქტზე თავდაპირველად აწესებს მაღალ ფასს, რათა
მიიღოს მაღალი შემოსავალი (ასე ვთქვათ “ნაღები მოხადოს”) ბაზრის
ყველა ფენიდან. საუკეთესო მაგალითია Sony. როდესაც Sony-მ იაპონურ
ბაზარზე წარადგინა მსოფლიოში პირველი მაღალი გარჩევადობის ტელე-
ვიზორი (HDTV), იგი $ 43,000 ღირდა. შემდეგ მან სწრაფად შეამცირა ფა-
სები ახალი მყიდველების მისაზიდად. რამდენიმე წლის შემდეგ იაპონელ
მომხმარებელს მისი ყიდვა $ 6,000-ად, ხოლო მოგვიანებით – $ 2,000-ად
შეეძლო. ამ გზით Sony-მ მიიღო შემოსავლების მაქსიმუმი ბაზრის
სხვადასხვა სეგმენტიდან. “ნაღების მოხდის” ფასწარმოქმნას აზრი მხო-
ლოდ გარკვეულ პირობებში აქვს. მისი გამოყენება წარმატებულია მაშინ,
როცა: პროდუქტის ხარისხი და იმიჯი მხარს უჭერს მის შედარებით
მაღალ ფასს და საკმარისი რაოდენობის მყიდველს სურს და შეუძლია
ასეთი ფასის გადახდა. წარმოების ხარჯები არ არის იმდენად მაღალი,
რომ შეუძლებელი იყოს მაღალი ფასების დაწესების უპირატესობის გა-
მოყენება. კონკურენტებს არ აქვთ საშუალება ადვილად შეაღწიონ ბაზარ-
ზე ფასების პოტენციური შემცირების გამო.

2.“ბაზარზე შეღწევის” ფასწარმოქმნის სტრატეგია. კომპანიები ბა-
ზრის წილის გაზრდის მიზნით ხშირად იყენებენ „ბაზარზე შეღწევის“
ფასწარმოქმნის სტრატეგიას. ამ დროს ისინი აწესებენ დაბალ საწყის ფასს
იმისათვის, რომ მიიზიდონ დიდი რაოდენობით მყიდველი და მოიპოვონ
ბაზრის დიდი წილი. გაყიდვების მზარდი მოცულობა ბიზნეს-პროცე-
სების სწორად მართვისას ხშირად იწვევს საწარმოო ხარჯების შემცი-
რებას, რაც კომპანიას საშუალებას აძლევს კიდევ უფრო მეტად დაწიოს
ფასი. მაგალითად, Walmart და Dell წარმატებით იყენებდნენ ბაზარზე
შეღწევის ფასწარმოქმნის სტრატეგიას. Dell ყიდდა მაღალხარისხიან
კომპიუტერულ პროდუქციას დაბალ ფასში პირდაპირი დისტრიბუციის
არხების მეშვეობით. შესაბამისად, მისი გაყიდვების მოცულობა გაიზარ-
და, მაშინ როდესაც IMB-ის, Apple-ის და სხვა კონკურენტების დაეცა. ამ
სტრატეგიის დანერგვისათვის საჭიროა რამდენიმე პირობა:
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- თავდაპირელად ბაზარი მგრძნობიარე უნდა იყოს ფასების მი-
მართ, ისე რომ დაბალი ფასები იწვევდეს გაყიდვების ზრდას;

- წარმოებისა და დისტრიბუციის ხარჯები უნდა მცირდებოდეს
გაყიდვის მოცულობის ზრდასთან ერთად;

- დაბალმა ფასმა ამ ინდუსტრიის მიმართ ახალი კონკურენტების
ინტერესი უნდა შეამციროს.

პირველ შემთხვევაში, საწარმო უპირატესობას ანიჭებს ე. წ.
„ნაღების მოხსნის“ სტრატეგიას, ხოლო მეორე შემთხვევაში — „გარღვე-
ვის“, ანუ ბაზარზე მყარად დამკვიდრების სტრატეგიას. „ნაღების მოხ-
სნის“ სტრატეგია გულისხმობს საქონელზე მაქსიმალური ფასის დადგე-
ნას და ახალი საქონლისადმი მყიდველთა დადებითი რეაქციის მაქსიმა-
ლურ გამოყენებას. „ნაღების მოხსნის“ სტრატეგია მიზანშეწონილია შემ-
დეგ შემთხვევაში: როცა დიდია მოთხოვნა; არ არსებობს კონკურენცია;
მცირეა დანახარჯები; საქონლის ხარისხი კარგია და სხვ. „გარღვევის“, ანუ
ბაზარზე მყარად დამკვიდრების მიზნით საწარმოები უგულებელყოფენ
„ნაღების მიზნის“ სტრატეგიას და საქონელზე შედარებით შემცირებულ
ფასებს აწესებენ. ეს ხელს უწყობს ბაზარზე საწარმოს წილის გადიდებას,
დანახარჯების შემცირებას, პოტენციური კონკურენტების ჩამოშორებას
და ა. შ.

საქონელ-იმიტატორზე ფასების დადგენის დროს საწარმოები აქ-
ცენტს აკეთებენ საქონლის ხარისხსა (ან სხვა ნიშან-თვისების) და ფასების
დონეს შორის. საქონლის კარგი ხარისხის პირობებში ფირმამ შეიძლება
მიმართოს ფასების გადიდების სტრატეგიას და მიიღოს შესაბამისი მოგე-
ბა. ფასწარმოქმნის სტრატეგია განსხვავებულია. ფასების დადგენა ხდება
სასაქონლო ნომენკლატურის ფარგლებში. სასაქონლო ნომენკლატურა
მოიცავს ერთგვაროვანი საქონლის ნაირსახეობას. როცა საქონელი სა-
საქონლო ნომენკლატურის ნაწილს წარმოადგენს, ფირმები ცდილობენ
დიფერენციულად მიუდგნენ ცალკეულ საქონელზე ფასების დადგენის
პროცესს და იგი წარმართონ იმგვარად, რომ მიიღონ მაქსიმალური მოგება
მთლიან ნომენკლატურაზე გაანგარიშებით. ეს ამოცანა საკმაოდ რთულია,
ვინაიდან ცალკეული საქონელი მოთხოვნის, დანახარჯების და კონკუ-
რენციის მიხედვით განსხვავებული დონით ხასიათდება. სასაქონლო ნო-



39

მეკლატურის ფარგლებში ფასების დადგენის პრაქტიკაში საწარმოებს
შეიძლება შეექმნათ შემდეგი ძირითადი სიტუაციები:

1.ფასების დადგენა სასაქონლო ასორტიმენტის ფარგლებში. ხშირად
საწარმო ამზადებს ერთი და იგივე ასორტიმენტის საქონლის ნაირსა-
ხეობას. მაგალითად, ფეხსაცმლის ფაბრიკა ამზადებს და მომხმარებელს
ერთდროულად სთავაზობს რამდენიმე სახის ერთი და იგივე ზომის ფეხ-
საცმელს. ყოველი მათგანი ერთმანეთისაგან განსხვავდება თავისი ხარის-
ხობრივი პარამეტრებით. ამის გამო ფასი დიფერენციულია. ფასის დიფე-
რენცირების საფუძველი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საქონლის
სამომხმარებლო თვისებები, დანახარჯები, კონკურენტთა ფასები და ა. შ.

2. ფასის დადგენა დამატებით ნაკეთობებზე. საწარმოები ძირითად
ნაწარმთან ერთად ამზადებენ და მომხმარებელს სთავაზობენ სხვადასხვა
დამატებით ნაკეთობებს. მაგალითად, ავტოქარხნები ავტომანქანებთან
ერთად მყიდველთა შეკვეთით ამზადებენ ავტომანქანისათვის ტელევი-
ზორს, მინის ამწევ ელექტრომოწყობილობას, კონდიციონერს და სხვა და-
მატებით ნაკეთობებს. ასეთ შემთხვევაში საწარმოს წინაშე ისმის საკითხი
— შეიტანოს თუ არა დამატებითი ნაკეთობების ღირებულება ძირითადი
პროდუქციის თვითღირებულებაში და შესაბამისად საბითუმო ფასებში.

3.ფასის დადგენა სავალდებულო კუთვნილების საქონელზე. სავა-
ლდებული კუთვნილების საქონელი — ეს ისეთი ნაწარმია, რომლის გარე-
შე შეუძლებელია ძირითადი პროდუქციის გამოყენება. მაგალითად,
ფოტოაპარატი წარმოადგენს ძირითად საქონელს, ფოტოფირი კი სავალ-
დებული კუთვნილების საქონელს. ამ გარდუალობას ითვალსიწინებს
საწარმო ფასების დადგენის პროცესში და იყენებს თავის ინტერესების
მისაღწევად. იგი ფოტოაპარატზე აწესებს შედარებით შემცირებულ ფა-
სებს, ფოტოფირზე კი გაზრდილ ფასებს. ამით საწარმო აღწევს ორივე
მათგანის გაყიდვის მოცულობის გადიდებას.

4. ფასის დადგენა თანამდე პროდუქტზე. მაგალითად, ხორცკომ-
ბინატში პირუტყვის დაკვლისა და ხორცის დამუშავების შედეგად რჩება
თანამდე პროდუქტები (ტყავი, ჩლიქები, სუბპროდუქტები და სხვ.).
საწარმო ახდენს ამ პროდუქტების გასაღებას და ამით ამცირებს პროდუქ-
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ციის თვითღირებულებას და ფასს. ეს ხელს უწყობს პროდუქციის კონ-
კურენტუნარიანობის ამაღლებას.

ფასების დადგენა გეოგრაფიული პრინციპის გათვალსიწინებით
გულისხმობს საწარმოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებას ისეთ პრობლე-
მაზე, როგორიცაა: ფასების დადგენა ერთიდაიგივე საქონელზე სხვადა-
სხვა რეგიონში მცხოვრებ მყიდველთათვის. წარმოების ადგილიდან შორს
მცხოვრებ მომხმარებლებისათვის მიწოდება საკმაოდ ძვირი ჯდება. ისმის
კითხვა: მიზანშეწონილია თუ არა დიდი სატრანსპორტო ხარჯების
დაფარვის მიზნით, საქონლის ფასის გადიდება და ამით კლიენტურის
დაკარგვის რისკის გაწევა? თუ უმჯობესია, ყველა მომხმარებლისათვის
ერთი და იგივე ფასის დადგენა? ასეთ შემთხვევაში გამყიდველები მიმარ-
თავენ სხვადასხვა ვარიანტს, რომელთა შორის ძირითადია:

1.ფასების დადგენა წარმოების ადგილიდან მყიდველამდე საქონ-
ლის მიტანის ხარჯების გათვალსწინებით. ასეთ შემთხვევაში საქონელზე
არსებულ ფასს ემატება მოხმარების ადგილამდე მიტანის ხარჯები.
ვთქვათ, წარმოების ადგილზე (ანუ ა-პუნქტში) საქონლის ფასი შეადგენს
100 ლარს. ბ - პუნქტში მიტანის ხარჯები შეადგენს 110 ლარს, გ-პუნქტში
— 120 ლარს. ამის გათვალსიწინებით დანიშნულების ადგილზე სა-
ქონლის ფასი განისაზღვრება 100, 110 და 120 ლარით.

2. ერთიანი საშუალო ფასების დადგენა მიწოდების ხარჯების გათ-
ვალისწინებით. ზემოაღნიშნულ მაგალითზე ერთიანი საშუალო ფასი
უდროს 110 ლარს (100+110+120):3. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ საშუ-
ალო ფასის ამგვარი გაანგარიშება მხოლოდ მაშინ ასახავს რეალურ სუ-
რათს, როცა ცალკეულ პუნქტში საქონელი თანაბარი რაოდენობით შეი-
ზიდება. იმ შემთხვევაში, როცა ცალკეულ პუნქტში საქონლის შეზიდვის
წილი მკვეთრად განსხვავებულია, საშუალო ფასი უნდა გაანგარიშდეს
შეწონილი საშუალო ფასის სახით. ამისათვის საჭიროა თითოეულ
პუნქტში შესაზიდი საქონლის რაოდენობა გავამრავლოთ შესაბამისი პუნ-
ქტის ფასზე (ე. ი. ფასზე, რომელშიც შეიტანება ამ პუნქტამდე საქონლის
შეზიდვის ხარჯები). ასეთი წესით მიღებული სიდიდეები შეიკრიბება და
გაიყოფა მთლიანად სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საქონლის რაოდე-
ნობაზე. საშუალო ფასის გაანგარიშება შეიძლებაშემდეგი ფორმულით:
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ფ1სრ1 + ფ2სრ2+...+ ფn
ფ საშ. = ---------------------------------

ჯამი სრ
სადაც ფ საშ. - არის საშუალო ფასი;
ფ1, ფ2 - საქონლის ფასი კონკრეტულ პუნქტებში;
სრ1, სრ2 - კონკრეტულ პუნქტში შესაზიდი საქონლის რაოდენობა;

ჯამი სრ- სარეალიზაციოდ განკუთვნილი საქონლის მთლიანი ჯამი
დავუშვათ, ინდივიდუალური ფასი „ა“ პუნქტში შეადგენს 100

ლარს, „ბ“ პუნქტში - 110 ლარს, „გ“ პუნქტში - 120 ლარს. პუნქტებში
შესაზიდად განკუთვნილი საქონლის რაოდენობა შესაბამისად განისაზ-
ღვრება 20, 10, 5,8 ათასი ცალით. საშუალო შეწონილი ფასი შედგენს 106
ლარს.

20000 x 100 + 10000 x 110  +5800 x 120        37960
ფ საშ. = --------------------------------------------- = ---------- = 106

35800 35800
3. საწარმოები გეოგრაფიული პრინციპის გათვალისწინებით ად-

გენენ ზონალურ ფასებს. იგი გულისხმობს ქვეყნის დაყოფას სამომხმა-
რებლო ზონებად და თითოეული მათგანისათვის საშუალო ზონალური
ფასის დაწესებას.

4. ფასის დადგენა საბაზისო პუნქტის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში
ქვეყნის რომელიმე ქალაქი მიჩნეულია საბაზისო პუნქტად. სხვა ქა-
ლაქებში და რაიონებში საქონლის შეზიდვის დროს დანახარჯები გაიან-
გარიშება საბაზისო პუნქტის ფასზე დანიშნულების ადგილამდე საქონ-
ლის შეზიდვის ხარჯების დამატებით. ფასების ზრდა ასეთ შემთხვევაში
განისაზღვრება სამი განსხვავებული პრინციპით:

ა). ფასი იზრდება გადაზიდვის მანძილის ზრდის პროპორციულად;
ბ). ფასი იზრდება პროგრესულად გადასაზიდი მანძილის მიმართ,

ე. ი. რაც უფრო იზრდება გადაზიდვის მანძილი მით უფრო მეტად იზ-
რდება საბაზისო პუნქტის ფასისადმი წანამატი;
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გ). ფასი იზრდება რეგრესულად, ე. ი. გადაზიდვის მანძილის ყო-
ველ ზრდას შეესაბამება ფასისადმი წანამატის რეგრესიული (შემცი-
რებული) განაკვეთი.

5.ცალკეულ შემთხვევაში მიმწოდებელი თავის თავზე იღებს საქონ-
ლის ტრანსპორტირების ხარჯებს. ამ მეთოდს მიმართავენ იმ შემთხვე-
ვაში, როდესაც მიმწოდებელი ცდილობს მიიზიდოს მყიდველები, მიაღ-
წიოს უპირატესობას კონკურენტებთან ბრძოლაში, შეაღწიოს ახალ ბაზა-
რზე და სხვა.

ზოგ შემთხვევაში საწარმოები მიმართავენ ფასების დისკრიმი-
ნაციას. იგი ნიშნავს სხვადასხვა მომხმარებლისათვის ერთგვაროვან პრო-
დუქციაზე განსხვავებული დონის ფასების დაწესებას მაშინ, როცა მათ
წარმოების ხარჯებში არ არის განსხვავება.

ფასების დისკრიმინაცია შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ პირო-
ბებში:

- გამყიდველი მონოპოლისტია და შეუძლია ბაზარს უკარნახოს
მისთვის ხელსაყრელი ფასი;

- გამყიდველს შეუძლია მყიდველები დააჯგუფოს გადახდისუნა-
რიანობის (ე. ი. მოთხოვნის, შემოსავლების დონის და სხვა) მიხედვით;

- როდესაც თავდაპირველად მყიდველს არა აქვს შესაძლებლობა ხე-
ლახლა გაყიდოს ნაყიდი საქონელი;

- ბაზრის სეგმენტაციის (დანაწევრების, დაყოფის) ხარჯები არ აღე-
მატება ფასის დისკრიმინაციით მიღებულ შემოსავალს.

დისკრიმინაციული ფასები წესდება სხვადასხვა ფორმით. ფასების
დისკრიმინაცის ძირითადი ფორმებია:

1.ფასების დისკრიმინაცია მყიდველთა ტიპების გათვალისწინებით.
იგი გულისხმობს, რომ სხვადასხვა მყიდველი ერთი და იგივე საქონელში
ან მომსახურებაში იხდის განსხვავებულ თანხას. მაგალითად, ბავშვთა
განყოფილებაში 24-25 ზომის ფეხსაცმლის ფასი გაცილებით ნაკლებია,
ვიდრე მოზრდილების განყოფილებაში, ან კიდევ მოსწავლეები და
სტუდენტები მატარებლით მგზავრობის დროს 50%-ით ნაკლებს იხდიან,
ვიდრე სხვა მგზავრები და ა. შ.
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2.ფასების დისკრიმინაცია ადგილმდებარეობის გათვალისწი-
ნებით. საქონელზე და მომსახურებაზე განსხვავებულ ადგილებში სხვა-
დასხვა ფასი წესდდება მიუხედავად იმისა, რომ მათ წარმოების ხარჯებში
არ არის სხვაობა. მაგალითად, კინოთეატრში პარტერისა და ლოჟის
ბილეთის ფასი უფრო მეტია ვიდრე ამფითეატრისა.

3.ფასების დისკრიმინაცია დროის გათვალსიწინებით. ფასი სა-
ქონელზე და მომსახურებაზე იცვლება სეზონის, კვირის დღეებისა და
ზოგჯერ საათების მიხედვითაც. მაგალითად, რესტორანში კერძების ფასი
საღამოს საათებში 50%-ით მატულობს და ა. შ.

4.ფასების დისკრიმინაცია საქონლის ვარიანტების გათვალისწი-
ნებით. იგი გულისხმობს, რომ საქონლის ათვისებაში ან მის გაფორმებაში
უმნიშვნელო განსხვავების გამო საქონელი იყიდება დიფერენციულ ფა-
სებში; მაგალითად, უთო, რომელსაც გააჩნია საკონტროლო ნათურა, იყი-
დება 5-6 ლარით მეტ ფასებში მაშინ, როცა ამ ნათურის ღირებულება და
დამონტაჟება არ აღემატება ერთ ლარს.

ხშირად საწარმოები ფასებს იყენებენ გასაღების სტიმულირებისა-
თვის. იგი მიზნად ისახავს მყიდველთა დაინტერესების ამაღლებას. დაინ-
ტერესების ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენს შემცირებული ფასები.
საწარმოები გარკვეული მიზნით ზოგჯერ ამცირებენ ფასებს თვითღირე-
ბულებაზე დაბლაც კი. ამით ისინი აღწევენ საქონლის რეალიზაციის დაჩ-
ქარებას, საქონლის ჭარბი მარაგის შემცირებას, საბრუნავი კაპიტალის
ბრუნვადობის დაჩქარებას და სხვა.
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ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

საბაზრო ფასების ფორმირების მექანიზმი
რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია საბაზრო ფასების ფორმირების სისტემა და
მისი უზრუნველყოფის მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს ისეთი პრობ-
ლემური საკითხების განსაზღვრას, როგორიცაა: ფასების დადგენა ახალ
საქონელზე, ფასების დადგენა სასაქონლო ნომენკლატურის ფარგლებში,
ფასების დადგენა გეოგრაფიული პრინციპით, ფასების დისკრიმინაცია,
ფასების დადგენა გასაღების სტიმულირებისათვის, ფასების დადგენა და-
თმობებითა და ჩათვლებით, ფასების ცვლილება და მასზე ბაზრის სუ-
ბიექტების რეაქცია. საწარმოები მყიდველთა დაინტერესების მიზნით
ზოგჯერ ამცირებენ ფასებს. ამით ისინი აღწევენ საქონლის რეალიზაციის
დაჩქარებას, საქონლის ჭარბი მარაგის შემცირებას და საბრუნავი კაპი-
ტალის ბრუნვადობის დაჩქარებას.
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Натела Какауридзе
Академик Академии наук туризма грузии

Механизм формирования рыночных цен
Резюме

В статье рассмотрены система рыночного ценообразования и механи-
зм ее обеспечения, который включает определение таких проблемных
вопросов,  как: ценообразование новых товаров, ценообразование в рамках
товарной номенклатуры, ценообразование на географической основе, це-
новая дискриминация, ценообразование для стимулирования сбыта,
ценообразование с уступками и зачетами, изменение цен и реакция на это
субъектов рынка. Иногда предприятия снижают цены, чтобы заинтересо-
вать покупателей. При этом они добиваются ускорения товарных продаж,
сокращения товарных излишков и ускорения оборачиваемости оборотных
средств.

Natela Kakauridze
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Market Price Formation Mechanism
Summary

The article discusses the system of market pricing and the mechanism for
its provision, which includes the identification of such problematic issues as:
pricing of new goods, pricing within the product range, pricing on a geographic
basis, price discrimination, pricing to stimulate sales, pricing with concessions
and offsets, change prices and the reaction to this of market entities. Sometimes
businesses cut prices to keep buyers interested. At the same time, they seek to
accelerate product sales, reduce product surplus and accelerate the turnover of
working capital.
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ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

კომუნიკაციის როლი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ბიზნესის ეფექტური მართვი-

სათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციის უნარს. კომუნიკაციის
უნარი არ არის თანდაყოლილი თვისება. მისი განვითარება და სრულ-
ყოფა ხდება საზოგადოების განვითარების შესაბამისად. ისევე როგორც
ცხოვრების ყველა სფეროში, ბიზნესის სფეროშიც კომუნიკაციის როლი
ძალზე წინ წამოიწია. მაშინაც კი როცა ბიზნესი ერთი პიროვნების საკუთ-
რებაა. თვითონ ეწევა პროდუქციის (მომსახურების) წარმოებას და რეალი-
ზაციას. მას ურთიერთობა აქვს ნედლეულისა და მასალების მომწოდე-
ბლებთან, შეიძლება გამოიყენოს საკუთარი და დაქირავებული ტრან-
სპორტი, ის აუცილებლად ურთიერთობს ბაზართან, გადასახადს იხდის
სახელმწიფო ან ადგილობრივ ბიუჯეტში და შესაბამის ინფორმაციას
აწვდის საგადასახადო ან სხვა ორგანიზაციებს, აკეთებს სხვადასხვა სახის
რეკლამებს და ა.შ. ეს ყველაფერი კომუნიკაციის გარეშე შეუძლებელია,
რაც უფრო დიდია ბიზნესის მოცულობა დასაქმებულთა რაოდენობით,
საქონელბრუნვით, ფილიალების ქსელით და ორგანიზაციულ-ფუნქცი-
ონალური სტრუქტურით, მით მეტია კომუნიკაციის როლი და ადგილი ამ
ორგანიზაციაში.

არსებობს კომუნიკაციის ისეთი სახე, რომელსაც ვერბალური კომუ-
ნიკაცია ეწოდება, სადაც ურთიერთობები ხდება სიტყვებისა და მეტყვე-
ლების საშუალებით, ხოლო არა ვერბალური კომუნიკაცია მომდინარეობს
სიტყვების გარეშე, ხმის ტონის, მანერების, გამომეტყველების, გარეგ-
ნობის, პოზის, ჩაცმის და ბიზნესის სფეროსათვის განსაკუთრებული მნი-
შვნელობა აქვს არა ვერბალური კომუნიკაციის ისეთ სახეს, როგორიცაა
ქცევის კულტურა და მანერები.

არ არსებობს ერთიანი, საერთო მოქმედების წესები, რომლებიც ყვე-
ლა ქვეყნის ბიზნესგარემოსათვის იქნებოდა მისაღები, თუმცა ამ კუთხი-
თაც მუშაობენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და ცდილობენ შექმნან
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ისეთი ქცევის წესები, რომელშიც დაცული იქნებოდა ცალკეული ქვეყნის
ეროვნული ხასიათი.

კომუნიკაცია ორგანიზაციის ეფექტიანი მუშაობის აუცილებელი
პირობაა. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ხელმძღვანელები თავისი
სამუშაო დღის 50%-დან 90%-მდე ხარჯავენ კომუნიკაციაზე. მიუხედავად
იმისა, რომ კომუნიკაცია უდიდეს როლს ასრულებს ორგანიზაციათა წარ-
მატებით მუშაობაში, ხელმძღვანელთა უმრავლესობას ის არ მიაჩნიათ
მთავარ დაბრკოლებად ეფექტიანობის მიღწევის მთავარ გზაზე. არადა,
ორგანიზაციებში პრობლემათა წარმოქმნის მთავარი მიზეზი სწორედ
არაეფექტიანი კომუნიკაციაა.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კომუნიკაცია იქმნება, როცა ადამიანე-
ბი საუბრობენ ერთმანეთთან, ჯგუფებში, კრებებზე, ან კითხულობენ,
ადგენენ წერილებსა და ანგარიშგებებს. ბიზნესში ხორციელდება კომუნი-
კაციები ორგანიზაციებსა და მათ გარე გარემოს ფაქტორებს შორის და კო-
მუნიკაციები თვითონ ორგანიზაციის შიგნით.

ორგანიზაციები გარე გარემოსთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ
სხვადასხვა საშუალებებს. კერძოდ, რეკლამას, წარადგენენ წერილობით
ანგარიშებს თავიანთი საქმიანობის შესახებ სხვადასხვა ინსტანციებში,
ადგენენ კონიუნქტურულ მიმოხილვებს სამომხმარებლო ბაზარზე არსე-
ბული სიტუაციის შესახებ და ა .შ. საწარმოები კომუნიკაციის საშუა-
ლებით იქმნიან მათთვის სასურველ იმიჯს.

ორგანიზაციაში შიგა კომუნიკაცია მყარდება როგორც აღმავალი ისე
დაღმავალი გზით. დაღმავალი კომუნიკაცია გულისხმობს ინფორმაციის
გადაცემას მართვის ზედა დონიდან ქვედა დონისაკენ, აღმავალი კი
ქვევიდან ზევით.

საწარმოებში გარდა ფორმალური კომუნიკაციისა, მყარდება არაფო-
რმალური კომუნიკაციაც, რომლებსაც უწოდებენ ხმების გავრცელების არ-
ხებს. მათი მეშვეობით ინფორმაცია ვრცელდება გაცილებით უფრო სწრა-
ფად, ვიდრე ფორმალური კომუნიკაციების დროს. მართალია, ასეთ ხმებს
აქვთ არაზუსტი ინფორმაციის რეპუტაცია, თუმცა ისინი ხშირად ზუსტად
ასახავენ ფაქტობრივ მდგომარეობას.
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ბიზნესის სფეროსათვის განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს არა ვე-
რბალური კომუნიკაციის ისეთ სახეს, როგორიცაა ქცევის კულტურა და
მანერები. არ არსებობს ერთიანი, საერთო მოქმედების წესები, რომლებიც
ყველა ქვეყნის ბიზნესგარემოსათვის იქნებოდა მისაღები. თუმცა ამ კუთ-
ხით მუშაობენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და ცდილობენ შექ-
მნან ისეთი ზოგადი წესები, რომლებშიც დაცული იქნებოდა ცალკეული
ქვეყნის ეროვნული ხასიათი და საბოლოოდ ეს მცდელობა აისახება კარგი
მანერების ცნებაში.

კარგი ქცევის და მანერების საკითხი კომპლექსურია. იგი აერთია-
ნებს ადამიანთა ქცევის ისეთ განმსაზღვრელ ასპექტებს, როგორიცაა საერ-
თაშორისო სამართალი, ეკონომიკა, ისტორია, ფსიქოლოგია, რელიგია და
ყოფა-ცხოვრების სხვა მხარეები, რომლებიც დღეისათვის ბიზნესის გან-
ვითარების თანამედროვე პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია მაღა-
ლი ზნეობრივი ნორმების, ქცევის კულტურისა და დახვეწილი მანერების
ჩამოყალიბება. თუ როგორია ქცევის კულტურა და მანერები, იმაზე ბევ-
რადაა დამოკიდებული ნებისმიერი ბიზნესის წარმატება და მისი
ინტეგრირება დანარჩენ მსოფლიოსთან. კარგი მანერების ხელმძღვანელი
ყურადღების ცენტრშია, მის მიმართ პარტნიორები დადებითად არიან
განწყობილი. ეს თითოეულ ინდივიდში მიმბაძველობის განცდას იწვევს.

კარგი მანერები წარმოუდგენელია სწორი ტაქტის გარეშე. ტაქტი
არის ზომიერების განცდა, რომელიც კარნახობს ადამიანს, როგორ მოიქ-
ცეს გარკვეულ სიტუაციაში. ბიზნესის სფეროში ტაქტიანობა ხელს უწ-
ყობს პარტნიორებთან ურთიერთობას, ხელქვეითებთან, კლიენტებთან და
მომსახურე პერსონალთან სწორ ურთიერთობას. თუ მენეჯერი ბევრს საუ-
ბრობს კარგი მანერების შესახებ და მისი ყოველდღიური ქცევა უტაქტოა,
ასეთ საუბრებს არავითარი პრაქტიკული შედეგი არ ექნება, ხელმძღვა-
ნელმა მასზე დაქვემდებარებულ ადამიანებთან დამოკიდებულებაში
თვითონ უნდა შეუსაბამოს ქცევის შესაფერისი ტონი, დაპროგრამებული
ქცევის ადამიანი რობოტს ემსგავსება და სასაცილო სიტუაციაში ვარდება.

ბიზნესში კომუნიკაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა საქმი-
ანი მოლაპარაკებები. საქმიანი საუბრის მიზანია პარტნიორის დარწმუ-
ნება კონკრეტული წინადადებების მიღებით. გადამწყვეტია პირველი წი-
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ნადადება. სწორედ აქ ამჟღავნებს მოსაუბრე თავის შინაგან განწყობილე-
ბას, თავდაჯერებულობას, რწმენას ან შიშს და უიმედობას. დიდი მნიშვნე-
ლობა აქვს მოლაპარაკების პროცესში მოსმენის უნარს. თუ მეორე მხარეს
არ უსმენთ, ან აზრს აწყვეტინებთ ის ღიზიანდება და პარტნიორობის
სურვილს კარგავს.

ტაქტიანი მოსაუბრე მოერიდება საკუთარი პოზიციის შეფასებასაც
„მე ასე გავაკეთებდი“, მეორე მხარისათვის გამაღიზიანებელია და ცუდად
აისახება მოლაპარაკების შედეგზე. თუ გვინდა მოსაუბრე კეთილად
განვაწყოთ ჩვენთვის ხელსაყრელ წინადადებაზე, უნდა მივაღწიოთ, რომ
ჩვენდამი სიმპათიით განეწყოს, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ურთი-
ერთობის ისეთ საშუალებებზე, როგორიცაა საკუთარი სახელით მიმარ-
თვა, ღიმილი, ქათინაური. რაც უფრო კარგად ფლობს ბიზნესმენი ზემოთ
დასახელებულ საშუალებებს და თანამედროვე მდგომარეობასაც ადვი-
ლად უღებს ალღოს და ეუფლება უახლოეს საკომუნიკაციო საშუალებებს,
მით უფრო, წარმატებული იქნება ბიზნესი.

კომუნიკაცია და მართვის ეფექტიანობა ორგანიზაციის მართვის
პროცესში მენეჯერებსა და ხელმძღვანელებს შორის ინფორმაციის გაც-
ვლაზე გარკვეულ გავლენას ახდენს მათ შორის არსებული კომუნიკა-
ციური კლიმატი. თუ ხელმძღვანელსა და ხელქვეითს შორის უნდობლობა
და დაპირისპირებულობაა, ხელმძღვანელი ვერ მიიღებს საჭირო ინფორ-
მაციას, რაც მართვის ეფექტიანობის დაცემას გამოიწვევს.

პიროვნებათა შორისი კომუნიკაციების ეფექტიანობის ამაღლებისა-
თვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსმენის უნარს. ამერიკის შეერთებულ
შტატებში ჩატარებულმა გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ თურმე ბევრი მენე-
ჯერი თავს ცუდ მსმენელად მიიჩნევს. მოსმენის უნარი ძალზე მნიშ-
ვნელოვანია. ამიტომ ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია ვისწავ-
ლოთ ყურადღებით მოსმენა თითოეული თანამშრომლისგან, უყურად-
ღებოდ არ უნდა დარჩეს თანამშრომლის მიერ გამოთქმული თუნდაც ერ-
თი აზრი ან ფაქტი. ყოველი საუბრიდან მოსაუბრისაგან უნდა მივიღოთ
ახალი იდეები და შეხედულებები. თვალყური უნდა ვადევნოთ სხვებს და
მივიღოთ მათგან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ეს დაგვეხმარება შემ-
დგომში მათ დასარწმუნებლად. შევაცადოთ სწორად შევაფასოთ ის, რაც
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გავიგონეთ ეს თავიდან აგვაცილებს გაუგებრობას, რომელიც შეიძლება
ძვირად დაგვიჯდეს.

როდესაც განსაზღვრავთ თქვენი მოსმენის უნარის დამახასიათე-
ბელ თავისებურებებს, მიხვდებით თუ რა გიშლით ხელს ურთიერთობის
პროცესში. ეს საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ შეცდომები და
გახდეთ კარგი მსმენელი.

მმართველობითი პროცესის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის აუცი-
ლებელია არა მხოლოდ პიროვნებათა შორისი კომუნიკაციების, არამედ
ორგანიზაციული კომუნიკაციების მოწესრიგება. ინფორმაციის გაცვლას
აბრკოლებს შემდეგი წინააღმდეგობები:

ა)ცნობების დამახინჯება;
ბ)საინფორმაციო ქსელის გადატვირთვა;
გ)ორგანიზაციის არადამაკმაყოფილებელი სტრუქტურა.
ცნობების დამახინჯება შეიძლება გამოწვეული იყოს წინასწარგან-

ზრახვით ან პიროვნებათა შორისი კონტაქტების დამყარების სიძნელე-
ებით. შეგნებულად ინფორმაცია შეიძლება დამახინჯდეს მაშინ, როცა ხე-
ლმძღვანელი არ ეთანხმება მიღებულ ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში იგი
ინფორმაციას ცვლის მისი ინტერესების შესაბამისად.

საინფორმაციო ქსელის ინფორმაციით გადატვირთვა უარყოფითად
მოქმედებს კომუნიკაციურ პროცესზე. ინფორმაციის დამახინჯების ალბა-
თობა იზრდება ასევე ორგანიზაციის არადამაკმაყოფილებელი სტრუქტუ-
რის პირობებში. რაც დაკავშირებულია მართვის ცალკეული დონის მიერ
ინფორმაციის გაფილტვრისა და კორექტირების შესაძლებლობებთან.

ორგანიზაციებში კომუნიკაციური პროცესის სრულყოფა შეიძლება
განხორციელდეს შემდეგი გზებით:

1. ინფორმაციული ნაკადის რეგულირება;
2. მმართველობითი საქმიანობის სრულყოფა;
3. უკუკავშირის მოწესრიგება;
4. წინადადებების შეგროვება;
5. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება.
ინფორმაციის ნაკადის რეგულირების მიზნით ხელმძღვანელმა უნ-

და შეისწავლოს ინფორმაციაზე, როგორც საკუთარი, ისე სხვა მუშაკების
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მოთხოვნილების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მხარეები და ამის
საფუძველზე განსაზღვროს, თუ რა არის „ძალიან ბევრი“ და „ძალიან ცო-
ტა“ გასაცვლელ ინფორმაციაში.

ინფორმაციული ნაკადის რეგულირების გარდა ხელმძღვანელებს
შეუძლიათ ინფორმაციის გაცვლის პროცესი მოაწესრიგონ მმართველობი-
თი საქმიანობის სრულყოფით. ამ მიზნით ისინი აწყობენ ხელქვეითებთან
შეხვედრას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ინფორმაციის გაცვლის
პროცესის მოწესრიგების შესაძლებლობებს ქმნის დაგეგმვა, გეგმის
რეალიზაცია და კონტროლი.

უკუკავშირის სისტემის მოწესრიგება უზრუნველყოფს ინფორმაციის
გადამცემის და მიმღების მიერ მისი აღქმის პროცესში დაშვებული შეც-
დომების დროულად გამოვლენას და აღმოფხვრას. გარკვეული როლი კო-
მუნიკაციების სრულყოფაში ეკისრება წინადადებების შეგროვებას, უფრო
ხშირად ამ მიზნით ორგანიზაციები იყენებენ ყუთებს წინადადებები-
სათვის, ზოგჯერ კი სარგებლობენ ტელეფონით. ასეთი მიდგომა მუშაკებს
აძლევს საკუთარი აზრის ანონიმურად გამოთქმის საშუალებას, რაც ორ-
განიზაციისათვის ხშირად არსებითი ხასიათის ინფორმაციის მიღების
წყაროა. ასევე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო ბიულეტენები, პუბლიკა-
ციები და ვიდეოჩანაწერები. აქ გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყე-
ნება შეუძლია ორგანიზაციაში მომუშავე ნებისმიერ მუშაკს.
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კაკაურიძე ნათელა
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

კომუნიკაციის როლი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია კომუნიკაციის როლი ბიზნესის ეფექტურ
მართვაში. მისი განვითარება და სრულყოფა ხდება საზოგადოების გან-
ვითარების შესაბამისად. რაც უფრო დიდია ბიზნესის მოცულობა და-
საქმებულთა რაოდენობით, საქონელბრუნვით, ფილიალების ქსელით და
ორგანიზაციულ-ფუნქციონალური სტრუქტურით, მით მეტია კომუნიკა-
ციის როლი და ადგილი ამ ორგანიზაციაში. საინფორმაციო ქსელის ინ-
ფორმაციით გადატვირთვა უარყოფითად მოქმედებს კომუნიკაციურ
პროცესზე. ინფორმაციის დამახინჯების ალბათობა იზრდება ასევე ორ-
განიზაციის არადამაკმაყოფილებელი სტრუქტურის პირობებში, რაც და-
კავშირებულია მართვის ცალკეული დონის მიერ ინფორმაციის გაფილ-
ტვრისა და კორექტირების შესაძლებლობებთან.

Натела Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Роль коммуникации в администрировании бизнеса
Резюме

В статье рассмотрена роль коммуникации в эффективном управлении
бизнесом. Его развитие и совершенствование происходит в соответствии с
развитием общества. Чем больше объем бизнеса с количеством сотруд-
ников, оборотом, филиальной сетью и организационно-функциональной
структурой, тем больше роль и место коммуникации в этой организации.
Перегрузка информационной сети отрицательно сказывается на процессе
коммуникации. Вероятность искажения информации также увеличивается
из-за неудовлетворительной структуры организации, что связано с возмож-
ностью фильтрации и исправления информации отдельным уровнем управ-
ления.
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The Role of Communication in Business Administration
Summary

The article discusses the role of communication in effective business ma-
nagement. Its development and improvement occurs in accordance with the de-
velopment of society. The larger the volume of business with the number of
employees, turnover, branch network and organizational and functional struc-
ture, the greater the role and place of communication in this organization. Over-
loading the information network negatively affects the communication process.
The likelihood of information distortion also increases due to the unsatisfactory
structure of the organization, which is associated with the ability to filter and
correct information by a separate level of management.

ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები
და საქართველო

ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობა რთული და წინააღმდე-
გობრივია. ეს ურთიერთობა ისტორიულად იცვლებოდა ადამიანის ევო-
ლუციის პროცესში საზოგადეობრივი ფორმაციის ცვლასთან ერ-
თად. კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ადგილი ჰქონდა ლოკალურ
და გლობალურ ცვლილებებს. xix ს-მდე ანთნოპოგენური ცვლილებები
შედარებით შეუმჩნეველი იყო. ტექნიკურ რევოლუციასთან, ეკონომიკურ
ზრდასთან და რესურსების არათანაბარ განაწილებასთან დაკავშირებით
ეკოლოგიური სიტუაცია კარდინალურად შეიცვალა. კაცობრიობა აღმოჩ-
ნდა გლობალური პრობლემის წინაშე, თავი იჩინა ეკოლოგიურმა კრი-
ზისმა, რომელიც განპირობებულია როგორც სოციალურ-ეკონომიკური
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და ტექნიკურ-ტექნოლოგიური მიზეზებით, ასევე სულიერების ფასეუ-
ლობის დეგრადაციით.

შედარებით ადრეულ პერიოდში გარემოს დაზიანებები ძირითა-
დად რეგიონალურად იყო შემოსაზღვრული, დღეს კი - გლობალური ხა-
სიათი მიიღო, ასეთებია: სათბურის ეფექტი, ოზონის ხვრელი, ჯუნგლე-
ბის განადგურება, მსოფლიო ოკეანის დაბინძურება. 3,5 მილიარდი წლის
წინ, სიცოცხლე ოკეანეში ჩაისხა და იქედან მოყოლებული გვამარაგებს
წყლით, ჟანგბადით, არის ტემპერატურის მარეგულირებელი, აყალიბებს
კლიმატს დედამიწაზე, ის არის ამინდის შემქმნელი მთელს პლანეტაზე.
დღეს თუ სეზონისათვის შეუფერებელი ამინდებია, იმის ბრალია, რომ
მსოფლიო ოკეანის ზედაპირი ისეა დაბინძურებული, რომ მას უჭირს
თავის ფუნქციის შესრულება. ოკეანეების ზედაპირის მნიშვნელოვანი
ნაწილი ნავთობით და ნავთობპროდუქტებით არის დაბინძურებული,
გარდა ამისა სავსეა მყარი სახის საყოფაცხოვრები ნარჩენებით. ამ ნარჩე-
ნების ერთი ნაწილი, დინების მეშვეობით, წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთ
ნაწილში მოგროვდა და ხელოვნური ნაგვის კურნძული შექმნა, რომელთა
ფართობი აშშ-ს ტერიტორიის ფართობს აღემატება. ამის გარდა კიდევ
ოთხი უდიდესი გროვაა წყნარ, ატლანტის და ინდოეთის ოკიანეებში.

სამრეწველო რევოლუციამ და ინტენსიურმა სოფლის მეურნეობამ,
სასუქებისა და პესტიციდების მოხმარებამ ნეგატიური ზემოქმედება მო-
ახდინა ეკოსისტემაზე გლობალური მასშტაბით. ამჟამად არსებული
პრობლემები და რისკები მეტად მრავალფეროვანია. გარემოს გაჭუჭყია-
ნებისა და გადაჭარბებული ექსპლუატაციის შედეგად ადგილი აქვს მი-
წების დეგრადაციას, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობებისა
და პრდუქტიულობის შემცირებას. გარემოზე ხანგრძლივი ზემოქმედების
შედეგად ირღვევა ბუნებრივი სისტემების წონასწორობა და ნადგურდება
ეკოსისტემები.

გარემოს დაზიანების ნაციონალური და რეგიონალური შედეგების
მაგალითებია: ცხოველთა და მცენარეთა სახეობების გადაშენება, ნიადა-
გის მოწამვლა, ნიადაგის ეროზია, ნაგვის (ნარჩენების) მთები, ჰაერის და-
ბინძურება აირებით, დაბინძურებული საკვები და სხვა.
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დღევანდელი გარემო პირობების გამომწვევი მიზეზები სხვადა-
სხვაგვარია: ინდუსტრიული წარმოებისას იხარჯება ნედლეული და ენერ-
გია, წარმოიქმნება ნარჩენები, რომლებიც აბინძურებენ ჰაერს, წყალსა და
ნიადაგს.

გარემოს დაბინძურება წარმოიშვება არა მარტო ინდუსტრიული წა-
რმოებისას, არამედ საყოფაცხოვრებო პირობებში გათბობის მოწყობილო-
ბათა გამონაბოლქვით, ნარჩენებითა და სხვადასხვა სარეცხი თუ საწმენდი
საშუალებებით, აგრეთვე სასმელი წყლის არამიზნობრივად გამოყენებით.

განვითარებად ქვეყნებში გარემოს საფრთხეში ჩაგდება ხშირად
ეკონომიკური იძულებითაა გამოწვეული. ერთის მხრივ. ტყიანი მასივე-
ბის დიდი ფართობების ჩეხვა საძოვრებისა და სახნავი-სათესი ფართო-
ბების მისაღებად, რომლებიც მონოკულტურების მოსაყვანად გამოი-
ყენება, მეორე მხრივ კი - გარემოსათვის მავნე საწარმობის გასაკეთებლად,
რომლებიც ინდუსტრიულ ქვეყნებში ნებადართულიც კი არ არის.

გარემოს გლობალური დაბინძურების ახლანდელი ტემპის შენარ-
ჩუნება საფრთხეს უქმნის თანამედროვე ცივილიზაციას და მთლიანად
ბიოსფეროს, ბუნების ხელყოფა ბუმერანგივით უკან ბრუნდება.

ბუნებასარგებლობის შერწყმა ბუნების დაცვასთან დღესდღეობით
უმთავრესი მიზანია ცივილიზაციის გადარჩენისათვის.

საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე გლობალური
ეკოლოგიური ტენდენციები აშკარად, რბილად რომ ვთქვათ, საყურად-
ღებოა. ამიტომ ადამიანისათვის სასიცოცხლო სივრცის, გეოგრაფიული
გარემოს ხელსაყრელი პირობების შენარჩუნება არა მარტო გარკვეული
ქვეყნების შიდა, არამედ საერთაშორისო პრობლემაა, რადგან ეკოლო-
გიური პრობლემებისათვის არ არსებობს ცნება „სახელმწიფო საზღვარი“.

გლობალური სასიცოცხლო გარემოს დეგრადაციამ თავისი ასახვა
ჰპოვა სასიცოცხლო სივრცის შენარჩუნებაზე. ბუნებათსარგებლობას აქვს
არარაციონალური ხასიათი, ანუ ბუნებრივი რესურსები მოიხმარება ზე-
მაშტაბურად, მათი რესურსული და ეკოლოგიური პოტენციალის გაუთვა-
ლისწინებლად. უხეშად ირთვევა ბუნებათსარგებლობის მთავარი პრინ-
ციპი, ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მათი დაცვა-აღდგენის
ერთიანობის შესახებ. არარციონალური ბუნებათსარგებლობის შედეგია
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სასოფლო სამეურნეო მიწების ფართომაშტაბიანი გაუდაბლოება, ტყის
საფარველის თითქმის განახევრება, ატმოსფეროსა და წყლის დაბინძუ-
რება, ბიომრავალფეროვნების შემცირება. ყოველივე ამის მიზეზად
მიჩნეულია წარმოებისა და სხვა ნარჩენებით ზეგაბინძურება. აგრეთვე
მძიმე ეკოლოგიური სიტუაცია შეიქმნა ატმოსფეროში, რომელთანაც და-
კავშირებულია მზარდი გლობალური პრობლემები.

აღსანიშნავია, რომ ბუნებრივი გლობალური ეკოლოგიური პრობ-
ლემები მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებული სიმწვავითაა
გამოხატული. მისი გამომწვევი ფაქტორებია: ფიზიკურ-გეოგრაფიული,
სოციალურ-ეკონომიკური და რესურსული ფაქტორები, რომელთა ერ-
თობლიობა ქმნის განსაზღვრულ ეკოლოგიურ-გეოგრაფიულ სიტუაციას.
აღნიშნული ფაქტორების ერთობლიობა ეხება საქართველოსაც.სწრაფი
ეკონომიკური ზრდა საქართველოს განვითარებისათვის ყველაზე კრიტი-
კული ამოცანაა სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზ-
რისით. თუმცა, მიუხედავად ამ საკითხის პრიორიტეტულობისა, სწრაფი
ეკონომიკური ზრდის მიღწევა გარემოს დაბინძურების ხარჯზე დაუშვე-
ბელია. ამავე დროს ბევრი განვითარებული ქვეყნის გამოცდილებით
დასტურდება, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა სუფთა ეკოლოგიურ
გარემოს არ გამორიცხავს.

გარემოს დაცვის საკითხები სულ უფრო და უფრო აქტუალური
ხდება მთელი მსოფლიოსათვის, რადგან იგრძნობა გლობალური დათ-
ბობის შედეგები და გარკვეული რესურსების ნაკლებობა, რამაც შეიძლება
დიდი ზიანი მიაყენოს მსოფლიო ეკონომიკას.

ქვეყნებს შორის გარემოს დაცვის საკითხები განსხვავებულია. გან-
ვითარებული ქვეყანა არეგულირებს გარემოს დაბინძურებას, რაც განსაზ-
ღვრულია სპეციალური საკანონმდებლო აქტებით. ეს კანონები არ გააჩ-
ნია ზოგიერთ განვითარებად ქვეყანას, რაც საშუალებას აძლევს ამ ქვეყნის
კომპანიებს დასაშვებ ნორმაზე მეტად დააბინძურონ გარემო, რამე-
თუ გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილება საკმაოდ ხარჯიანია. ამით
ისინი საფრთხეში აგდებენ ადგილობრივ მოსახლეობას. ასეთ კომპანიებს
ურჩევნიათ დაბალი დანახარჯებით აწარმოონ პროდუქცია და ამით მო-
იპოვონ შედარებით უპირატესობა.
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ბუნებრივი გარემო საერთო საკუთრებაა და დაუშვებელია მისი
დაბინძურება. თანამედროვე მსოფლიოში კორპორაციებმა შეიძლე-
ბა ხელი შეუწყონ გლობალურ დაბინძურებას ნარჩენების გადატანით იმ
მიდამოებში, სადაც მათ თავისუფლად შეუძლიათ ატმოსფეროს დაბინ-
ძურება. ასეთი ქმედებებით კოპმანიები არღვევემ ეთიკურ ნორმებს და
იხსნიან სოციალურ პასუხისმგებლობას.ქვეყნები ცდილობენ მივიდნენ
შეთანხმებამდე გარემოსთან დაკავშირებულ უამრავ საკითხზე, შეამცი-
რონ გამონაბოლქვი და აღმოაჩინონ წარმოების ახალი გზები, რომელიც
გარემოსათვის არ იქნება ზიანის მომტანი.

საქართველო, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი გეოგრაფიული ნა-
წილი, ექვემდებარება ამ საერთაშორისო პროცესს და საერთაშორისო თა-
ნასაზოგადოების წინაშე დააფიქსირა საკუთარი პოლიტიკური ნება,
წვლილი შეიტანოს გლობალური გარემოსდაცვითი პრობლემების გადა-
ჭრაში, მაგრამ ფართო გლობალიზაციასაც აქვს თავისი რისკებიც. საქარ-
თველო განიცდის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პრობლემებს, ეკონომი-
კური განვითარება ქვეყნის კეთილდღეობისათვის საფუძველია, თუმცა
ამავდროულად, ეს პროცესი ზეწოლას ახდენს ბუნებრივ რესურსებსა და
გარემოზე.

საქართველოში სადაც ხშირად ახალი ტექნოლოგიების ხელმიუწ-
ვდომლობაა, მწირია სამეწარმეო გამოცდილება, ეკონომიკური განვითა-
რების დაბალი დონე და დაბალი საინვესტიციო შესაძლებლობები. მო-
ძველებული ტექნოლოგიის გამოყენებას განაპირობებს, ასეთი ტექ-
ნლოგიები კი ხელს უწყობს გარემოს დაბინძურებასა და ეკოლოგიური
პრობლემების წარმოშობას. შესაბამისად, ეკონომიკური საქმიანობები
უკეთესი ტექნოლოგიური და მენეჯერული უზრუნველყოფით უნდა
განვითარდეს, რაც მნიშვნელოვნად შეაკავებს გარემოზე დატვირთვის
ზრდას. აუცილებელია დასაშვებ ნორმაში მოექცეს ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურება მომწამვლელი აირებით. განსაკუთრებული ყურადღება უნ-
და მიექცეს ავტოტრანსპორტის ტექნიკური გაუმჯობესების აღკვეთას,
ასევე წყლის რესურსების დაცვას დაბინძურებისაგან.აუცილებელია
აღნიშნოს, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გამწვანებული ტერიტორი-
ების გაზრდას, რამეთუ ის პირდაპირ კავშირშია ატმოსფერული ჰაერის
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გაჯანსაღებისა და წყლის რესურსის დაცვასთან. 1 ჰექტარი ტყე წლის გან-
მავლობაში 50-70 ტონა მტვერს ფილტრავს, ჟანგბადის შევსებაც ძირი-
ოთადად ფოტოსინთეზის გზით ხდება და 1 ჰექტარი ტყე 10-15 ჯერ მეტ
ჟანგბადს გამოყოფს, ვიდრე ნებისმიერი ფოტოსინთეზი.

საქრთველოში სუფთა და სასიცოცხლოდ შესაძლებელი გარემოს
მოთხოვნის უფლება უნდა ჰქონდეს ყველას, ვისაც ამ ქვეყანაში სურს
ცხოვრება. ხოლო სუფთა გარემოზე ზრუნვა და მისი შენარჩუნება უნდა
იყოს ვალდებულება ყველასათვის, ვისაც ამ ქვეყანაში სურს ეკონომიკური
აქტივობა და გარემოზე ზემოქმედებით ეკონომიკური სარგებლის მიღება.

ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და კონკურენტუნა-
რიანი პროდუქტებისა და სერვისების წარმოება მიწოდება არ უნდა
ხდებოდეს გარემოს დაბინძურების ხარჯზე. მსოფლიოს მრავალ ქვეყა-
ნაში არსებობს წარმატებული გამოცდილება იმისა, თუ როგორ შიძლება
კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება გარემოზე მინიმალუ-
რი ნეგატიური ზემოქმედებით.არგუმენტი იმისა, რომ ეკოლოგიური
სტანდარტების დაცვა პროდუქციისა და მომსახურების თვითღირებუ-
ლებას გაზრდის და შესაბამისად არაკონკურენტუნარიანს გახდის, მოკ-
ლებულია საფუძველს/ საქართველოში, საბედნიეროდ, გვაქვს წარმოე-
ბები, თუმცა მცირე ოდენობით, რომლებიც იცავენ გარემოზე ზემოქმედე-
ბის უმაღლესი სტანდარტებს და ამასთანავე ახერხებენ კონკურენტუნარი-
ანი პროდუქციის წარმოებასა და მიწოდებიას, როგორც ადგილობრივი,
ასევე საექსპორტო ბაზრებისათვის.

დღევანდელი რეალობა მოითხოვს, ეკონომიკური ზრდა უნდა შე-
ესაბამებოდეს საზოგადოების სოციალურ სტრუქტურას და არ უდა
სცდებოდეს ბუნების კანონებით განსაზღვრულ ჩარჩოებს. დღეს უკვე ნა-
თელია, რომ შემდგომში ტექნიკური პროგრესი და საზოგადოების
განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა საზოგადო-
ება ბუნებასთან ჰარმონიაში განვითარდება.

დღეს ეკოლოგიურ დაბინძურებას საზღვრები არ გააჩნია, რაცი-
ონალური ბუნებათსარგებლობისა და შექმნილი ეკოლოგიური მდგომა-
რეობის გაუმჯობესების მიზნით, საკმარისი არაა დამოუკიდებელ, სტაბი-
ლურ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა, არამედ საჭიროა ყველა სა-
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ხელმწიფოს ჩართულობა, რადგან ბუნებათსარგებლობის გლობალური
ხასიათი ეკოლოგიური პირობების გადაწყვეტილებაში ითხოვს სახელ-
წიფოს მხრიდან ერთობლივ მოქმედებას. სასურველია გავიზიაროდ
განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება.
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ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები
და საქართველო

რეზიუმე
ნაშრომში განხილულია ეკოლოგიური პრობლემის ზოგადსაკაცო-

ბრიო მნიშვნელობა და ამ პრობლემათა საზოგადოებაზე ზემოქმედების
მასშტაბები.

აგრეთვე საუბარია გარემოს დაცვის მნიშვნელობასა და მისი გადაწ-
ყვეტის გზებზე.

აღნიშნულია საქართველოს ეკოლოგიური მდგომარეობა და რას
უნდა ითვალისწიებდეს საქართველოს ეკოლოგიური პრობლემების გადა-
წყვეტა რაციონალური ბუნებათსარგებლობისა და შექმნილი კრიზისული
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. საუბარია ადამიანების ბუნებისადმი
მოკრძალებული და გონივრული დამოკიდებულების ზრუნვაზე.
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Глобальные экологические проблемы и Грузия
Резюме

В статье рассматривается универсальное значение экологических
проблем, и масштаб воздействия этих проблем иа обшество, о важности
защиты окружаюуй среды и спочобах её решенияю Упомиаутся эколо-
гическая ситуфция в Грузии и то, что необходимо решить для проблем
Грузии с целью улучшения рационального природанной кризисной ситу-
ации Обсуждается также необходимость скромного и разумного отножуния
к природе человека.

Nino Kutchaidze
The member of tourisms Scientific Academy of Georgia

Global ecological problems and Georgia
Summary

The paper reviews the general environment tal significance of ecological
problems and indicates the magnitude of their impact on society.

The overview of the close relationship between global problems and the
results of community action in a global environment is discussed in greater
detail.

the close relationship petween biosafety issues with the most important
ecological component of the country is highlighted.
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მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ახალი პროდუქტის ფასწარმოქმნის სტრატეგიები

კომპანიამ შესაძლებელია გადაწყვიტოს ახალი პროდუქტის შექმნა,
მაშინ როდესაც რომელიმე პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი იწურება ან
როდესაც მას სურს, რაც რისკებთან და სერიოზულ გადაწყვეტილებებთან
არის კავშირში. კომპანიამ უნდა გადაწყვიტოს რა ფასი დაადოს ახალ
პროდუქტს. არსებობს ფასწარმოქმნის ორი სტრატეგია, რომლის მიხედ-
ვითაც ხელმძღვანელობენ საწარმოები, ესენია: „ნაღების მოხდის“ ფას-
წარმოქმნა და ბაზარზე შეღწევის ფასწარმოქმნა. „ნაღების მოხდის“ სტრა-
ტეგიას უწოდებენ გადაწყვეტილებას, როდესაც კომპანია პროდუქტზე
აწესებს მაღალ ფასს კონკურენტებთან შედარებით.

აღნიშნული სტრატეგია ძირითადად გამოიყენება მაშინ, როდესაც
პროდუქტს ან საერთოდ არ ყავს ან ძალიან მცირეა კონკურენტების რაო-
დენობა. მაღალი ფასის დაწესების მთავარი მიზანია შემოსავალი მიიღოს
ბაზრის ყველა ფენიდან. თუმცა, ამ სტრატეგიასაც სჭირდება პირობები
იმისათვის, რომ ქონდეს შედეგი. თავდაპირველად, მაღალ ფასს უნდა
შეესაბამებოდეს ხარისხი და იმიჯი; მოთხოვნა ამ ფასის და ხარისხის
პროდუქტზე უნდა იყოს; და ბოლოს კონკურენტები, მათ არ უნდა ჰქონ-
დეთ საშუალება მარტივად ან საერთოდ შევიდნენ ამ ბაზარზე, მეტი
კონკურენცია ფასების ვარდნას შეუწყობს ხელს.

რა უნდა გააკეთოს კომპანიამ, რომელსაც სურს ძალიან მალე შეს-
ვლა ბაზარზე? ამ კითხვაზე მეცნიერების პასუხი ესეთია - იმისათვის, რომ
საგარეო ბაზარზე კომპანიებმა დაიკავონ ძალიან სწრაფად ბაზრის დიდი
წილი და მოთხოვნა იყოს მაღალი, აწესებენ პროდუქტზე დაბალ ფასს.
ბაზარზე შეღწევის ფასწარმოქმნა ეს ის ფასწარმოქმნაა, რომლის
მიხედვითაც, კომპანიები დაბალი ფასის დაწესებით ახერხებენ მომხმა-
რებლის მიზიდვას. იქედან გამომდინარე, რომ გაყიდვების დიდი რაოდე-
ნობის შედეგად კომპანიებს უმცირდებათ საწარმოო ხარჯები, ამის შემ-
დეგ მათ კიდევ შეუძლიათ დაწიონ ფასი და გაიმაგრონ პოზიციები
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ბაზარზე. ეს სტრატეგია ძირითადად მიმართულია იმ მომხმარებლების
მიმართ, რომლებიც მგრძნობიარეები არიან მაღალი ფასის მიმართ.

თუმცა, განსხვავებული მოსაზრება აქვს მაიკლ პორტერს, რომელიც
ფიქრობს, რომ თუ კონკურენტმა კომპანიამაც დაუწია ფასს და იგივე
მდგომარეობაშია, როგორც თქვენ, ეს სტრატეგია კომპანიისთვის კარგის
მომტანი ვეღარ იქნება. რადგან ამით მეტი კონკურენტი იქნება და შესაძ-
ლებელია ხარისხის დონის ვარდნაც დაიწყოს.

მას შემდეგ რაც, კომპანია შექმნის ახალ პროდუქტს, დააწესებს
ფასს და წარუდგენს მომხმარებელს, ხდება ადაპტაციის პროცესი, რომე-
ლშიც მოიაზრება იმ პერიოდის ნაწილი, როდესაც მომხმარებელმა ნახა
პროდუქტი და მიიღო ყიდვის გადაწყვეტილება. გაცნობა, დაინტერესება,
შეფასება, გასინჯვა და ყიდვა ან უარის თქმა, ეს ის ეტაპებია, რომელსაც
პროდუქტი გადის შექმნიდან მომხმაბელთან მისვლამდე. მას შემდეგ, რაც
პროდუქტი დააკმაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნებს, ხდება გა-
ყიდვების მოცულობის ზრდა, მეტი მოთხოვნის საფუძველზე რაც ხელს
უწყობს მეტი მოგების მირებას თუმცა ფასწარმოქმნის სტარატეგიებიც
შესაძლებელია შეიცვალოს.

საერთაშორისო ასპარეზზე კომპანიის პირველი ნაბიჯები იწყება
ექსპორტით ასევე თუ შესაძლებელია ლიცენზიით, იმის შემდეგ რაც კომ-
პანია საერთაშორისო ბაზარზე გამოცდილებას მოიპოვებს, რომელიც
შემდგომ მის პოზიციონირებას ხელს უწყობს, კომპანია რომელსაც გამოც-
დილება აქვს საგარეო ბაზარზე გასვლის და იცის რა სტრატეგიები და
მიდგომებია საჭირო შესაძლებელია ძალიან მალე უცხოური ინვერსტი-
ციებიც კი მიიზიდოს.

საგარეო ბაზარზე გასასვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რა
პოზიცია უჭირავს კომპანიას ეროვნულ ბაზარზე. თუ კომპანიამ საგარეო
ბაზარზე კონკურენცია ვერ გაუწია კონკურენტებს ის ან საერთოდ გამო-
ვარდება ბაზრიდან ან არახელსაყრელ პოზიციას დაიკავებს. ქვეყნებს,
რომლებსაც ერთმანეთთან ექსპორტით აქვთ კავშირი მეტი სანდოობა
აკავშირებთ, კომპანიები რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე გადიან,
აუცილებელია ქონდეთ გამოცდილება ეროვნულ ბაზარზე, რომელიც მათ
რაიმე სახის გამოცდილებას მიცემს, რომელიც შემდგომში გამოადგებათ.
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ძალიან ხშირად ის აუცილებელი კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა ჰქონ-
დეს დაკმაყოფილებული კომპანიას, რომელიც საგარეო ბაზარზე გადის,
არ გააჩნია. ან ხშირ შემთხვევაში მას აქვს რესურსები და შესაძლებლობები
მაგრამ არ იცის როგორ გამოიყენოს.

მაიკლ პორტერის აზრით საგარეო ბაზრებს თვითონ ქვეყნები კეტა-
ვენ, ზოგიერთ ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკა საკმაოდ ლოიალურია
ადგილობრივი კომპანიების მიმართ და სხვა კომპანიებს/ფირმებს ზღუ-
დავს, უამრავი სხვა საშუალებით, ესენია: სამართლებრილი აქტები,
დაბეგვრა, საგადასახადო კანონმდებლობა და სხვა. ყველა კომპანია, რო-
მელიც გადის საგარეო ბაზარზე უნდა იცოდეს, რომ ეროვნულ და
საერთაშორისო კონკურენციას შორის ბევრი განსხვავებაა და თუ ეს გან-
სხვავებები, მათ არ ეცოდინებათ ან თავს აარიდებენ აღნიშნულის
კვლევას, უნდა იცოდნენ, რომ კონკურენტული სტრატეტიები არ აქვთ
შემუშავებული და საბაზრო ძალები არ არის შიდა ბაზრების მსგავსი.

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, კომპანიას უწევს უამრავი ფაქტორის
შესწავლა და გათვალისწინება, სანამ საერთაშორისო ბაზარზე გადაწყვეტს
ბიზნესის გაფართოებას. მარკეტოლოგები აღნიშნავენ, რომ ყოველთვის
არ არის საჭირო მიიღო საგარეო ბაზარზე გასვლის გადაწყვეტილება, თუ
კომპანია ეროვნულ ბაზარზე კარგად გრძნობს თავს ეს არ არის აუცილე-
ბელი. სამშობლოში წარმოებას უამრავი დადებითი მხარე აქვს, მენე-
ჯერებს არ უწევთ სხვა ენებისა და კანონების შესწავლა, ასევე არ ეხებათ
სხვა ქვეყვის პოლიტიკური და სამართლებრივი სირთულეები, არ უწევთ
სხვა კულტურისა და შეხედულებების სეგმენტზე გადასვლა და კვლევა ამ
სეგმენტის. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნული ბაზრის ლიდერობის
შემდეგ ყველა კომპანიას აქვს სურვილი სხვა განსხვავებული გარემოს
გაცნობის, თუნდაც მეტი შემოსავლის გამო. ამავე დროს საგარეო ბაზარზე
მყოფი კომპანიები მეტი გამოცდილებით ცდილობენ საშინაო ბაზარზე
დარტყმები მიაყენონ კონკურენტებს და აგრძნობინო, რომ ის მათზე წინ
არის. საგარეო ბაზარზე ყოფნისას კომპანიამ შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ
ქვეყნის შიგნით საერთოდ არ ჭირდება ბაზარზე ყოფნა, რადგან მისი
მომხმარებელი საზღვრებს გარეთ საჭიროებდეს მათ პროდუქტს თუ
მომსახურებას.
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საერთაშორისო კომპანიებს აქვთ პოლიტიკური რისკები, რომელიც
შეიძლება შეიცვალოს მსუბუქი ჩარევიდან ყველა აქტივის კონფისკაციამ-
დე, როდესაც კომპანიები ფასებს აწესებენ, აღნიშნული ფაქტორების გათ-
ვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ჩარევა შეიძ-
ლება მოიცავდეს კანონებს, ინვესტიციებს, რომელიც მიმართული იქნება
გარემოს დაცვით და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ასევე შესაძლებე-
ლია სახელმწიფომ დააწესოს შეზღუდვები ვალურის კონვერტაცია-
ზე. რადგან პოლიტიკურ რისკს აქვს სერიოზული ზეგავლენა, იგი უნდა
შეფასდეს რეალისტურად. ძირითადად კომპანიებს ქვეყნის არასტაბი-
ლურობის გათვალისწინება უწევთ. არის თუ არა და რამდენად სტაბილუ-
რია მასპინძელი მთავრობა? დომინანტური პოლიტიკური სიტუაცია წარ-
მოადგენს თუ არა უსაფრთხოების გარანტს? როგორია ინფლანცია და ეკო-
ნომიკური სტაბილურობა? სასამართლო რამდენად სამართლიან გადაწ-
ყვეტილებებს იღებს? ამ და ბევრს სხვა კითხვაზე პასუხის გაცემა აუცი-
ლებელია, იმისთვის , რომ კომპანიამ უსაფრთხოდ იგრძნის თავი სხვა
ქვეყანაში.

ეკონომიკური რისკები ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოად-
გენს, ესაა კომპანიის ღირებულების ცვლილება, რომელიც ახლავს თან
გაცვლის კურსებში მნიშვნელოვან განსხვავებებს. შესაძლოა კომპანიამ
განსაზღვროს მოსალოდნელი ცვლილებები, მაგალითად, თუ კომპანია
ჩინეთის ბაზარზეა, მოსალოდნელი შეიძლება იყოს იუანი დასუსტება
დოლართან მიმართებაში. თუმცა, მეტად ან ნაკლებად ცვლილების დროს
საყურადღებოა რა მოსდის ფულად ერთეულს, რადგან ეროვნულ ვალუ-
ტასა და იმ ქვეყნის ვალუტის შორის, სადაც კომპანიის პროდუქტი იყი-
დება, შესაძლოა დიდი განსხვავება იყოს, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე
შეუქმნას ბიზნესის არსებობას საერთაშორისო ბაზარზე. აღნიშნული
ფაქტი აუცილებლად განსხვავებას მისცემს კომპანიას შემოსავლებსა და
ბუღალტრულ ანგარიშგებაში, რომელიც როგორც წესი გადამწყვეტ როლს
თამაშობს კომპანიების არსებობისთვის.

ზოგიერთი კომპანია, საგარეო ბაზარზე გასვლას საშინაო ბაზარის
თანასწორად, უფრო მნიშვნელოვნად ან არც ისე მნიშვნელოვნად აღიქ-
ვავს. ამიტომ კომპანია თავდაპირველად გადაწყვეტს ბაზრის რა ნაწილის
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დაკავება სურს, ამიტომ მან უნდა ეცადოს განსაზღვროს თავისი მარკე-
ტინგული მიზნები და პოლიტიკა. ამასთანავე აუცილებელია კომპანიას
ჰქონდეს გეგმა თუ რამდენ ქვეყანაში აპირებს გასვლას, ძირითად შემ-
ხვევებში კომპანიები ჯერ მეზობელ ქვეყნებს მოიცავენ და შემდეგ, იწყე-
ბენ ტერიტორიულად უფრო შორს მყოფ ქვეყანასთან ექსპორტით და-
კავშირებას. ამის ძირითადი მიზეზი ტრანსპორტირების, მუშახელისა და
ვალუტის კურსის ძალიან ხშირი ცვალებადობაა.

აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, კომპანიებს უჭირთ პირ-
ველი ნაბიჯების გადადგმა იმ ქვეყნებისკენ, რომლებიც ძალიან განსხვავ-
დებიან ეროვნული წარმოებისგან. მაგალითად, კომპანია „ბარამბო„ რომე-
ლმაც მეზობელ ქვეყნებში ჯერ სომხეთ, შემდეგ კი აზერბაიჯანში გაიტანა
თავისი პროდუქცია და დღევანდელი მონაცემებით კი ბარამბოს პრო-
დუქცია შესაძლებელია შეგვხვდეს მსოფლიოს რვა ქვეყანაში, მათ შორის
ჩინეთსა და სინგაპურში. მას შემდეგ რაც, კომპანია გადაწყვეტს საგარეო
ბაზარზე გასვლას და აარჩევს ქვეყანას/ქვეყნებს, გეოგრაფიული თუ სხვა
მახასიათებლის გამო, ამის შემდგომ ის არჩევანს აკეთებს საგარეო ბა-
ზარზე პოზიციონირების რამდენიმე მეთოდ შორის, ესენია : ექსპორტი,
ერთობლივი წარმოება და პირდაპირ ინვესტიციას შორის.

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ უმეტეს შემთხვევაში კომპანიები ექ-
სპორტირებას ირჩევენ, რადგან ნაკლებ კონტროლთან და ვალდებულე-
ბებთან არის კავშირში. ექსპორტირება გვაქს ორი სახის, არაპირდაპირი
ექსპორტირების დროს კომპანიებს უწევთ საერთაშორისო მარკეტინგული
შუამავლების დახმარებით პროდუქციის შეტანა ქვეყანაში, მათი
დახმარებით კომპანია თითქმის სრულიად უსაფრთხოდ იწყებს ექსპორ-
ტის განხორციელებას, არაპირდაპირი ექსპორტირების დროს კომპანიები
არ საჭიროებენ ინვესტიციებს, რადგან მათთვის საჭირო არ არის რეალი-
ზატორები და კონტაქტები სხვა ქვეყანაში. პირდაპირი ექსპორტირება კი
გაცილებით რთული საკითხია, აქ მეტი სარისკო ნაბიჯების გადადგმა
უწევს კომპანიას, ამ შემთხვევაში კომპანია ქმნის საშინაო ექსპორტირების
დეპარტამენტს და გაყიდვების უცხოურ ფილიალს, რომლებმაც ერთმანე-
თთან კომუნიკაციის საშუალებით უნდა შეძლონ საექსპორტო საქმი-
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ანობები, ისე რომ კომპანიის იმიჯზეც იზრუნონ. გამომდინარე იქედან,
რომ რისკი მეტია, სწორედ ესეთი მაჩვენებელი აქვს მოგებასაც.

საგარეო ბაზარზე შესვლის მეორე მეთოდია ერთობლივი წარმოება,
რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ანუ ერთობლივი წარმოება
მომსახურების, პროდუქციის წარმოებისა და მისი ბაზარზე გატანის
მიზნით კომპანიები ხშირად ერთიანდებიან უცხოურ კომპანიებთან. მისი
განსხვავება ექსპორტისგან რა თქმა უნდა შესაძლებელია იმით, რომ
კომპანია მასპინძელი ქვეყნის პარტნიორთან ერთიანდება, იმისთვის, რომ
საქმიანობა განახორციელოს საზღვარგარეთ, ხოლო პირდაპირი ინვესტი-
ციისგან განსხვავებით, ის აყალიბებს გაერთიანებას, უცხოური ქვეყნის
კომპანიასთან.

ერთობლივი წამოწყების ოთხი ტიპი არსებობს, ესენია: ლიცენზი-
რება, ხელშეკრულება მართვაზე, ხელშეკრულება წამოწყებაზე და ერთობ-
ლივი საკუთრება. განვიხილოთ თითოეული მათგანი, ლიცენზირება
წარმოადგენს უცხოურ ბაზარზე შესვლის მარტივ მეთოდს, რომლიც მი-
ხედვითაც კომპანია აფორმებს უცხოურ ბაზარზე ლიცენზიატთან ხელ-
შეკრულებას, სალიცენზიო ხელშეკრულების საფუძველზე, ლიცენზიატი
ყიდულობს სავაჭრო ნიშანს, პატენტს, წარმოების საიდუმლოს ან სხვა
მნიშვნელოვანი ფასეულობათა ფლობის უფლებას. მაგალითად, ძალიან
ცნობილი ფაქტია ის, რომ Coca-Cola თავისი ჩამომსხმელების ლიცენზი-
რებითა და საჭირო სიროფის მომარაგების საფუძველზე ახორციელებს სა-
ერთაშორისო ვაჭრობას.

ხელშეკრულება წარმოებაზე და ხელშეკრულება მართვის სპეციფი-
კაზე, ორივე ძალიან გავრცელებული ფორმაა, რომელსაც კომპანიები
ძალიან ხშირად მიმართავენ. ხელშეკრულება წარმოებაზე გულისხმობს,
აწარმოოს კომპანიამ პროდუქტი სხვა ქვეყანაში და გამოიყენოს ამ ქვეყა-
ნაში წარმოებული სხვადასხვა პროდუქტი იმისთვის, რომ დაამზადოს
თავისი პროდუქტის ბევრი სახეობა და შეთავაზოს თავის მომხმარებელს
ამ ქვეყანაში. აღნიშნულ ორგანიზაციათა გაერთიანებას საკმაოდ ბევრი
დადებითი თვისება აქვს, ესენია: ადგილობრივ მეწარმეებთან პარტნი-
ორობა და მათი ნდობის მოპოვება ან მათი აქციების ფლობის შესაძლებ-
ლობა, უფრო მეტად ბიზნესის სწრაფად დაწყების შანსი და ნაკლები
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რისკი, რომელიც კომპანიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს წარ-
მოადგენს, საგარეო ბაზარზე გასვლა ეს არის შანსი მოგების გაზრდის ან
საშინაო ბაზარზე დაბრუნების, სადაც შესაძლებელია პოზიციონირების
შანსები აღნიშნულის შემდეგ შემცირდეს.

რაც შეეხება ხელშეკრულებას მართვის სპეციფიკაზე, რომელიც
გულისხმობს მართვის ტექნოლოგიის გაცნობას უცხოური მხარისთვის,
რომელიც აბანდებს ინვესტიციას ამ კომპანიაში, ამ შემთხვევაში კომპანია
ხდება მართვის მომსახურების ექსპორტიორი და არა კომპანიის პროდუ-
ქტის. ეს მეთოდი ნაკლებ რისკებთან არის დაკავშირებული, მას შემოსავ-
ლის მოტანა დაწყებისთანავე შეუძლია. აღნიშნული ხელშეკრულების
დროს წარმოების პროცესში ფასწარმოქმნის პროცესი განსხვავდება, რად-
გან ორი სრულიად სხვადასხვა ხელშეკრულებაა და მათ სპეციპიკას საე-
რთო არაფერი არ აქვთ.

ბოლო მეთოდი, რომელიც ბიზნესისთვის არ არის სიახლე და კომ-
პანიებისგან დიდ მოწონებას იმსახურებენ, არის ერთობლივი საკუთრება,
როდესაც კომპანიები და უცხოური ინვესტორები ძალებს აერთიანებენ
იმისთვის, რომ გააძლიერონ ადგილობრივი ბიზნესი, მისი უპირატესობა
არის ერთობლივი ფლობა და კონტროლის უფლება, რომლის გადანაწი-
ლებაც ხდება ყველა მხარეს თანაბრად. ფასწარმოქმნის დროს ორივე მხა-
რე ითვალისწინებს ერთმანეთის ინტერესებს. ერთობლივი საკუთრების
შექმნა შესაძლებელია, როგორც ბიზნეს ასევე პოლიტიკური მიზნების-
თვის, მაშინ, როდესაც კომპანიას არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური და ფი-
ზიკური რესურსები. თუმცა ამ მეთოდსაც აქვს უარყოფითი მხარე, გამომ-
დინარე იქედან, რომ ერთობლივი საკუთრება რამდენიმე მხარეს ეკუთ-
ვნის, შანსია მეტი კონფლიქტი იყოს გუნდში განსხვავებული აზრისა და
შეხედულებების გამო, მარკეტინგის, ინვესტირების, სტრატეგიებისა და
მიდგომების გამო. მაგალითად, შესაძლოა ერთი ქვეყნის მხარე ფიქრობ-
დეს, რომ მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მარკეტინგს, მეორე კი წარ-
მოების მეთოდების შეცვლის ინიციატივით გამოვიდეს და ფასწარმოქ-
მნაზე გაამახვილოს ყურადღება. ეს მეთოდი ამართლებს თუ კომპანიები
მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებებს.
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ყველა კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერმა და იქ დასაქმებულმა
ადამიანმა, რომელიც ფასებთან უშუალო შეხებაშია, იცის რომ ფასების
ოდნავ ცვლილებაზეც კი შესაძლებელია ჰქონდეს კონკურენტ კომპანიებს
რეაქციები. განსაკუთრებით თუ ბაზარზე კონკურენტები დიდი რაოდე-
ნობით არ არიან და პროდუქტიც ერთგვაროვანია, კონკურენტების რეაქ-
ცია საკმაოდ რთული პრობლემაა, თუ კონკურენტმა კომპანიამ ვერ გამო-
იკვლია მიზეზი თქვენი ფასების ცვლილების, მან შესაძლოა უამრავი მი-
ზეზი დაუკავშიროს ამ ქმედებას და საპასუხო საკმაოდ მნიშვნელოვანი
ნაბიჯი გადადგას. რომელიც, შესაძლოა საერთოდ არ აღმოჩნდეს თქვენ-
თვის მომგებიანი .

იმისთვის, რომ პროდუქტმა წარმატებას მიაღწიოს ბაზარზე კომპა-
ნიამ ამავე პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა უნდა განსაზღვროს,
რომელიც გულისხმობს იმ უპირატესობების ერთობლიობას, რომელიც
აქვს მასთან კონკურენციაში მყოფ პროდუქტებთან შედარებით. პროდუქ-
ტის კონკურენტუნარიანობის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია
ხარისხი, რომელშიც იგულისხმება ის თვისებები, რომელიც მომხმარებ-
ლის მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს. ძალიან ხშირად კომპანიების
შეცდომებს შესაძლებელია გადავაწყდეთ, სადაც კონკურენტუნარიანობას
და ხარისხს ერთმანეთში აიგივებენ, რაც არასწორია. ისინი ერთმანეთი-
სგან სრულიად დამოუკიდებელი კატეგორიები არიან და ავსებენ ერთმა-
ნეთს. დავახასიათოთ ორივე იმისთვის, რომ კეთ გავიგოთ რატომ და რო-
გორ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ხარისხი, როგორც წესი განისაზ-
ღვრება სპეციალური ორგანიზაციის მიერ, ის საქონლის ნაკლებად დი-
ნამიკური და ცვალებადი მაჩვენებელია და დგინდება საქონლის ნიშან -
თვისებების საფუძველზე. კონკურენტუნარიანობა დამოკიდებულია ფას-
ზე, ის ხარისხთან შედარებით ბევრად დინამიკური და ცვალებადი
კატეგორიაა და განისაზღვრება იმ ნიშან - თვისებებით, რომელიც ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანია იმ მომენტში მომხმარებლისთვის. კონკურენტუ-
ნარიანობა და ფასწარმოქმნა ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია.

კონკურენტუნარიანობის, პროდუქტის ხარისხის მაქსიმალურად
დაცვის, ბაზრის კვლევისა და ყველა იმ დეტალის გათვალისწინებით,
რომელიც ზემოთ განვიხილეთ,კომპანია შეძლევს გლობალურ ბაზარზე
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დამაჯერებლად დაიმკვიდროს თავი. პორტერის აზრით, ერთ - ერთი მნი-
შვნელოვანი ცვლილება, რომელიც 21-ე საუკუნეში გლობალურმა კონ-
კურენციამ გვაჩვენა, არის ინდუსტრიულ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური
განსხვავებები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო მცირდება იმ სფერო-
ებში, როგორიცაა მარკეტინგული პრაქტიკა, ენერგო რესურსების ღი-
რებულება, შემოსავლის დონე და სხვა. აღნიშნული ფაქტორები ფასწარ-
მოქმნაზე ახდენს გავლენას, თუ კომპანია საკუთარ პროდუქტს რაიმე ტექ-
ნოლიის დახმარებით მიაწოდებს მომხმარებლებს რის შედეგადაც ისინი
მარკეტინგში და სხვა დეტადებში თანხის დაზოგვას შეძლებენ, ეს რა თქმა
უნდა მოახდენს ფასზე გავლენას. თუმცა არ არის გამორიცხული
კომპანიამ გადაწყვიტოს მეტი მოგების მიღება და ფასებს არ დაუწიოს.

აღნიშნულ ფაქტორს ხელს უწყობს მსოფლიოში ახალი ტექნოლო-
გიების მარტივად ათვისება და მართვის პრაქტიკის განვითარება. აღნიშ-
ნული განსხვავებების შემცირების შედეგად შემცირდება იმ ბარიერების
არსებობა, რომელიც გლობალურ კონკურენციაში ჩართვას ახლავს თან.
უნდა აღინიშნოს, რომ იაპონიამ ტექნოლოგიების განვითარების და ამ
პროდუქტის გლობალური ბაზრისთვის შეთავაზებისკენ პირველმა გა-
დადგა ნაბიჯი და ძალიან წარმატებულად ჩაება კონკურენციაში, ის
დღემდე არ თმობს პოზიებს.
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მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ახალი პროდუქტის ფასწარმოქმნის სტრატეგიები
რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია ფასწარმოქმნის სტრატეგიები: „ნაღების
მოხდის“ ფასწარმოქმნა და ბაზარზე შეღწევის ფასწარმოქმნა. „ნაღების
მოხდის“ ფასწარმოქმნა ძირითადად გამოიყენება მაშინ, როდესაც პრო-
დუქტს ან საერთოდ არ ყავს ან ძალიან მცირეა კონკურენტების რაოდე-
ნობა. მაღალი ფასის დაწესების მთავარი მიზანია შემოსავალი მიიღოს
ბაზრის ყველა ფენიდან. ბაზარზე შეღწევის ფასწარმოქმნის შემთხვევაში
კომპანიები დაბალი ფასის დაწესებით ახერხებენ მომხმარებლის
მიზიდვას. ეს სტრატეგია ძირითადად მიმართულია იმ მომხმარებლების
მიმართ, რომლებიც მგრძნობიარეები არიან მაღალი ფასის მიმართ.

Марина Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Стратегии ценообразования новых продуктов
Резюме

В статье рассмотрены стратегии ценообразования: ценообразование
«снятие сливок» и ценообразование для проникновения на рынок. Ценооб-
разование «снятие сливок» в основном используется, когда у продукта нет
или очень мало конкурентов. Основная цель установления высокой цены –
получить доход от всех слоев рынка. В случае ценообразования с прони-
кновением на рынок компании могут привлекать клиентов, устанавливая



71

низкие цены. Эта стратегия в основном ориентирована на потребителей,
чувствительных к высоким ценам.

Marina Kakauridpe
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

New product pricing strategies
Summary

The article discusses pricing strategies: skimming pricing and pricing for
market penetration. Skimming pricing is mainly used when the product has no
or very few competitors. The main purpose of setting a high price is to generate
income from all segments of the market. In the case of market penetration
pricing, companies can attract customers by charging low prices. This strategy is
mainly aimed at consumers who are sensitive to high prices.

მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

იმერეთის რეგიონის განვითარების მარკეტინგული
სტრატეგიები

ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე ტერიტორიის განვითარების
თემა მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენებით წარმოადგენს ერთ-
ერთ აქტუალურ თემას მენეჯმენტში. XXI საუკუნის დასაწყისში ტერ-
მინები „ტერიტორიული მარკეტინგი“ და „ტერიტორიის მარკეტინგი“
ჰპოვეს აღიარება არა მხოლოდ მარკეტინგის სპეციალისტებს შორის, არა-
მედ მართვის სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოს წარმომადგენ-
ლებს შორის. ასეთი ტენდენცია აიხსნება უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ
თანამედროვე პირობებში ტერიტორიები ჩათრეულია ბრძოლაში რესურ-
სებისათვის, რომელშიც მოგება შეუძლია მხოლოდ იმ ტერიტორიებს, რო-
მელიც არის უფრო მიმზიდველი ინვესტიციისათვის, საწარმოსათვის,
ცხოვრებისა და ტურისტებისათვის.
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ადგილის მარკეტინგი საშუალებას გვაძლევს ჩვენ შევხედოთ ტე-
რიტორიას ახალი თვალსაზრისით - არა მხოლოდ როგორც რაღაც სივ-
რცობრივ ან გეოგრაფიულ ერთეულს, არამედ როგორც წინსვლის ობი-
ექტს, ე.ი. თავისებურ პროდუქტს, რომელსაც გააჩნია სამომხმარებლო
ფასეულობები. ტერიტორიის ტიპთან დამოკიდებულებაში გამოიყოფა
შესაბამისი სახე მარკეტინგის: ქვეყნის მარკეტინგი, რეგიონის მარ-
კეტინგი, ქალაქის მარკეტინგი და დასახლებული პუნქტების მარკეტინგი
და ა.შ. მარკეტინგის სახეების არსეთი სიმრავლე ახასიათებს არა პრინ-
ციპულად ახალ ტიპს ტერიტორიის მარკეტინგის, არამედ უფრო მიმარ-
თულებები, დონეები, მასშტაბები, შესაძლებლობები და განსაკუთრე-
ბულობები მოცემული კონცეფციის გამოყენების.

სტანდარტულად ტერიტორიის მარკეტინგში გამოყოფენ ოთხ
სტრატეგიულ ამოცანას:

1. ტერიტორიის საკეთილდღეოდ ინვესტიციური კლიმატის ჩამო-
ყალიბება;

2. ტურიზმის განვითარება;
3. მაცხოვრებლების მოზიდვა;
4. ადგილობრივი მწარმოებლების გაყიდვების სტიმულირება.
ადგილები (ტერიტორიები) არა მარტო ცდილობენ მოიზიდონ ტუ-

რისტები, კომპანიები და ინვესტორები, არამედ მიისწრაფვიან გამოიმუ-
შაონ პოლიტიკა, მიმართული მაცხოვრებლების მოზიდვასა და შენარჩუ-
ნებაზე როგორც ელემენტი სიცოცხლისუნარიანი საზოგადოების აგების.
როგორც წესი, მიზნობრივ ჯგუფში შედიან სპეციალისტები, ინვესტო-
რები, მდიდარი ადამიანები, ახალგაზრდა ოჯახები, სტუდენტები, პენსი-
ონერები და მუშაკები, რომლებიც ფლობენ განსაკუტრებულ ან საჭირო
კვალიფიკაციას.

თითოეული ადგილი ამაყობს სპეციალისტების, მენეჯერების, ტექ-
ნიკოსების, მაღალი რანგის მოსახსახურეების, ადმინისტერაციული მუშა-
კების და მათი ოჯახების დიდი შემოდინებით. შეიძლება პარალელი
გავავლოთ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგსა და ახალი
მაცხოვრებლების მოზიდვის მარკეტინგს შორის. გავრცელებული ინტეგ-
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რირებული მიდგომები, როდესაც მიმზიდველობის ფაქტორები ბიზნესი-
სათვის და კერძო პირებისათვის ერთიანდება ერთ გაერთიანებაში.

ადგილის (ტერიტორიის) მარკეტინგის ცნების შესწავლის ფარ-
გლებში ჩატარებული იყო კვლევა, რომლის ობიექტი გახდა იმერეთის რე-
გიონი. კვლევის მიზანი მდგომარეობდა რეგიონის მიმზიდველობის
ხარისხის განსაზღვრაში იმერეთის რეგიონის მაგალითზე. კვლევაში
მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 86 რესპოდენტმა. კვლევის ანალიზმა
შედეგები კი შემდეგია: გამოკითხულებიდან ქალი იყო 41,9%, კაცი 58,1%.
რესპოდენტების წილი ასაკის მიხედვით ასეთია: 18-35 წელი-79,1%, 36-45
წელი -7%, 46-55 წელი -2,3%, 56-ზე ზევით -11,6%. გამოკითხულები სო-
ციალური სტატუსის მიხედვით ასე განაწილდა: საჯარო მოხელე-16,2%,
მოსამსახურე-39,4%, მუშა-16,2%, სტუდენტი-16,2%, პენსიონერი-11,6%,
უმუშევარი-2,2%. კითხვაზე თუ როგორია იმერეთის რეგიონის მიმ-
ზიდველობა საცხოვრებლად რესპოდენტების პასუხები ასე განაწილდა:
მაღალი-2,3%, საშუალო-55,8%, დაბალი-44,3%. ხოლო ბიზნესის განვითა-
რებასთან და მიმზიდველობასთან დაკავშირებულ კითხვაზე რესპოდენ-
ტების შეხედულებები ასეთია: მაღალი-9,3%, საშუალო-46,4%, დაბალი-
44,3%. რაც შეეხება კითხვას იმერეთის რეგიონი არის თუ არა მიმზიდ-
ველი ტურისტული თვალსაზრისით რესპოდენტების პასუხები შემდეგ-
ნაირად განაწილდა: დიახ-60,4%, არა-9,3%, მიჭირს პასუხის გაცემა-30,3%.
რესპოდენტების შეხედულებებმა იმერეთის რეგიონის განვითარების მი-
მართულებების შესახებ ასეთი სურათი მოგვცა: მდგომარეობის გაუმჯო-
ბესება და საცხოვრებელი ფონდის მომსახურების ხარისხის ამაღლება
მიაჩნიათ გამოკითხულთა-4,7%, საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითა-
რება მიაჩნიათ რესპოდენტების-2,3%, სატრანსპორტო მომსახურების
ამაღლება, მრეწველობის და ეკონომიკის განვითარება მიაჩნიათ-4,7%,
მრეწველობის, ეკონომიკის განვითარება და ინვესტიციური მიმზიდვე-
ლობის ამაღლება მიაჩნიათ რესპოდენტების-20,9%, რესპოდენტების-
25,6% მიაჩნიათ, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ხუთივე მიმართულება
ერთად უნდა განვითრდეს, საგანმანათლებლო სფეროს დაწესებულე-
ბების ქსელის განვითარებას უპირატესობას ანიჭებენ რესპოდენტების-
2,3% და ა.შ.
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ტერიტორიის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის ფორ-
მირება და მისი წინსვლის მართვა - გეოგრაფიული ადგილის ეკონომი-
კური, სოციალური და პოლიტიკური განვითარების აქტუალური პრობ-
ლემაა. ტერიტორიის ბრენდის წარმატება უშუალოდ გავლენას ახდენს
მისი იმიჯის მდგრადობისა და მიმზიდველობის უზრუნველყოფაზე,
ინვესტიციების მოზიდვაზე, სამეურნეო პოტენციალის გაზრდაზე, ინტეგ-
რაციული და კოოპერაციული კავშირების გამყარებაზე, რეგიონული
მიღწევების და ინიციატივების გაშუქებაზე.

ტერიტორიის მარკეტინგული სტრატეგიის ჩამოყალიბების მთა-
ვარი ამოცანაა-მაქსიმალურად გამოვიყენოთ მისი ძლიერი მხარეები, ასე-
ვე მოვახდინოთ ნეიტრალიზება ან აღმოფხვრა სუსტის უპირატესობის.
დასკვნები კეთდება რეგიონის ახალი სოციალურ-ეკონომიკური ტენდენ-
ციების, ადგილობრივი განსაკუთრებულობების და ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარების თანამედროვე ეტაპების გათვალისწინებით.

დღეს საქართველოს რეგიონებში გრძელდება ფორმირება ეკონომი-
კური პირობების, რომელიც მოითხოვს ტერიტორიის მარკეტინგის სის-
ტემის გამოყენებას. პირველ რიგში აუცილებელია მაღალკონკურენტუნა-
რიანი ეკონომიკა, ორიენტირებული მომხმარებლების დაკმაყოფილებაზე.
იმერეთის რეგიონის იმიჯის ამაღლებისათვის როგორც საქართველოს ისე
უცხოეთის ბაზარზე აუცილებელია მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება
როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთ რეგიონებში არსებული
ღირშესანიშნაობების, ახალი, შედარებით უცნობი ტურისტული
რეკრეაციული ზონების, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული
პროექტების და რეგიონში მცხოვრები მოწინავე მეცნიერების, ხელო-
ვნების მუშაკების, სპორტცმენების, კონკრეტული დარგის კვალიფი-
ციური სპეციალსტების და სხვათა შესახებ.

ინფორმაციის მისაწოდებლად აუცილებელია მოვახდინოთ ინტეგ-
რირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის საშუალებები, კერძოდ ინტერ-
ნეტის, ტელევიზიის და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებით
მოხდეს რეკლამირება, ასევე დამზადდეს ბუკლეტები, სარეკლამო ფურ-
ცლები, ბროშურები და სხვა, რომელიც რეგიონს საზოგადოების თვალში
გახდის უფრო მიმზიდველს.
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იმერეთის რეგიონის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან ფაქტორს
წარმოადგენს ინვესტიციების განხორციელება ისეთ მიმართულებებში,
როგორიცაა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ტურისტულ რეკრეაცი-
ული ადგილების, მოწყობა, მოსახლეობის სოციალური კეთილდრეობის
გაუმჯობესება და სხვა.

უპირველეს ყოვლისა იმერეთის რეგიონში შემავალმა მუნიცი-
პალურმა ერთეულებმა უნდა აირჩიოს განვითარების საკუთარი სტრატე-
გია, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ცალკეული მუნიციპალური ერთე-
ულების, ასევე რეგიონის წინსვლასაც, რათა მომავალში საქართველოს 12
რეგიონს შორის და საერთაშორისო ბაზარზე იმერეტის რეგიონმა დაი-
კავოს მოწინავე პოზიციები. ამიტომ იმერეთის რეგიონის განვითარე-
ბისათვის საჭიროა შემუშავდეს შემდეგი მარკეტინგული სტრატეგიები:

1. ქალაქ ქუთაისის განვითარების კონცეფციის შემუშავება -
კერძოდ, საქართველოს ტურიზმის 2025 წლის სტრატეგიის ხედვა უცნობი
ქალაქის ცნობად ტურისტულ დესტინიციად გარდაქმნაში მდგომარეობს.
ჩვენი ყურადღება გვინდა მივაპყროთ როგორც ქალაქ ქუთაისის
დღესასწაულს, რომელიც ტარდება 2 მაისს და რეგიონის სხვადასხვა
ქალაქების დღესასაწულების ჩატარების სამუშაოებს, რომელიც შეეხება
მათ კონცეფციას, ანონსირებას და პერსპექტივებს. აღნიშნული ღონის-
ძიებები გათვლილი უნდა იყოს ორ განსხვავებულ აუდიტორიაზე –
ადგილობრივი მოქალაქეებსა და ტურისტებზე.

ამ თვალსაზრისით საინტერესოს წარმოადგენს მოვლენათა ტუ-
რიზმი, რომელიც დღეს არა მხოლოდ პერსპექტიული და დინამიურად
განვითარებადი სეგმენტია მსოფლიოს ტურისტულ ბაზარზე, არამედ
ეფექტური ინსტრუმენტია კონკრეტული ტერიტორიის, რეგიონის, ადგი-
ლის პოპულარიზაციისათვის.

2. იმერეთის რეგიონის პოზიციონირება საშინაო და საგარეო ბაზა-
რზე, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს რეგიონში არსებული თითოე-
ული სტრუქტურული ერთეულის დადებითი იმიჯის ფორმირებას.

3. იმერეთის რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, რომ-
ლის მიღწევისათვის აუცილებელია მოვახდინოთ რეგიონის ძლიერი და
სუსტი მხარეების შესწავლა და შეფასება.
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იმერეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ანალიზმა
გვიჩვენა, რომ რეგიონში არსებობს ტერიტორიული პოტენციალის გაზ-
რდის შესაძლებლობა, რაც გაზრდის ტურისტების ნაკადების რაოდე-
ნობას, რომელიც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონში ტურისტული
ბაზრის განვითარებას. მაგალითად, ტყიბულის მხარეს უდიდესი ტურის-
ტული პოტენციალი გააჩნია, რაც გამოიხატება ამ მხარის უცნობი წეს–
ჩვეულებებში, რელიგიური ძეგლების არქიტექტურასა და ტაძრების
მოხატულობებში, კერძოდ უნდა აღინიშნოს კურსების მაცხოვრის X – XI
საუკუნის ეკლესია; ზელობნის XIX საუკუნის ეკლესია; ქველობნის XIX
საუკუნის ეკლესია; ცუცხვათის, მაღარას 14 სართულიანი კასტრული
მღვიმე; ცუცხვათის VI საუკუნის წმ. გიორგის საყდარი; ბუეთის მთა-
ვარანგელოზთა სახელობის XII საუკუნის დარბაზული ტაძარი; სოფელ
ჯონიის X საუკუნის დარბაზული ეკლესია; კისორეთის XI–XII საუკუნის
წმ.გიორგის დარბაზული ეკლესია; XII საუკუნის წყნორი–ძმუისის
მთასაყდრის წმ.გიორგის მონასტერი; ცხრაჯვარის 1570 მ სიმაღლეზე
მდებარე საყდარი.

ვანის რაიონს აქვს ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები.
რაც გამოიხატება სტუმრებისათვის შემდეგი აქტივობების განხორციე-
ლებაში: ცხენით ჯირითი, ნავით გაცურვა, თევზაობა, ჩანჩქერზე სალაშ-
ქროდ წასვლა, ცხენ–ურმით გადაადგილება, ეკოლოგიურად სუფთა პრო-
დუქტების დაგემოვნება. ეკოტურისტული ბილიკების მოწყიბით ხელი
შეეწყობა ეკოტურისტის ორგანიზებულ და კომფორტულ გადაადგი-
ლებას. ეს თავის მხრივ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს რეგიონის
სოციალურ–ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებაში. რეგიონში კარ-
სტული გამოქვაბულების დიდი არჩევანი კარგ შესაძლებლობას იძლევა
სპელეო–ტურიზმის განვითარებისათვის.

იმერეთის ტურისტული პროდუქტის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ
მიმართულებას დაცული ტერიტორიები და ეროვნული პარკები, კურორ-
ტები და საკურორტო ზონები წარმოადგენს. იმერეთის რეგიონში წარ-
მოდგენილია სათაფლიის ნაკრძალი, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული
პარკი (ცენტრალური ზონა) და ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალი,
აჯამეთის აღკვეთილი და იმერეთის მღვიმეთა დაცული ტერიტორიები
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(15 მღვიმე, ოკაცეს კანიონი და ჩანჩქერი, გაბზარული ტბა და წყალწი-
თელას ხეობა). იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიები წარმოად-
გენს უნიკალურ რესურსს ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარე-
მოში რეკრეაციისა და ტურიზმის განვითარებისათვის.

იმერეთი მდიდარია რეკრეაციული რესურსებით: საკურორტო და
დასასვენებელი ბაზებით - საირმე (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი); წყალ-
ტუბო; ნუნისი, ზვარე, ბორჯომი (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი); სიმო-
ნეთი (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი); ამაღლება, სულორი (ვანის მუნი-
ციპალიტეტი); ჭიათურის ხრეითი; სამტრედია და სხვა, რომლებიც წარ-
მოდგენილია უნიკალური მინერალური რესურსებით (სამკურნალო
წყლებით). ჩამოთვლილი რეკრეაციული რესურსების საკურორტო პო-
ტენციალის განვითარება იმერეთის რეგიონის განვითარების ერთ - ერთი
მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია.

დღეისათვის იმერეთში 53 საკურორტო და დასასვენებელი ბაზაა.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია სულორი, კვერეთი, საწირე, ზვარე, ამაღ-
ლება, ასევე, ბალნეოლოგიური კურორტები წყალტუბო, ნუნისი, საირმე,
მთისა და ტყის მასივების დიდ რაოდენობას. რეგიონის ერთ-ერთ უპი-
რატესობას წარმოადგენს ის, რომ მდებარეობს სატრანსპორტო მაგისტრა-
ლის გასწვრივ და საზღვაო პორტებთან ახლოს (ბათუმი - 130 კმ., ფოთი -
102კმ.). ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტიდან 15 კმ-ში მდებარეობს
დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი.

რეგიონი გამოირჩევა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ბუ-
ნებრივი რესურსების მრავალფეროვნებით ამჟამად, იმერეთში 100-ზე
მეტი მინერალურ-სანედლეულო რესურსების საბადოა აღრიცხული. რე-
გიონში ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობებია მძლავრი ენერგეტიკული
ბაზის ჩამოსაყალიბებლად. ასევე, იმერეთის რეგიონს აქვს ძალიან დიდი
პოტენციალი ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის განვი-
თარებისათვის.

ქ. ქუთაისში იგემგება მეორე თიზ-ის შექმნა. ძირითადად დასრუ-
ლებულია ინდუსტრიული ზონის მთლიანი დაგეგმარების სამუშაოები.
ზონაში მოეწყო ინფრასტრუქტურის ყველა საჭირო ელემენტი, ტერიტო-
რიაზე დასრულდა რამოდენიმე ქარხნის მშენებლობა, განხორციელდა
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ინვესტორების მოზიდვისათვის საჭირო პირველადი სამუშაოებიც. თავი-
სუფალი ინდუსტრიული ზონის არსებობა რეგიონში მიზანშეწონილია
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დასაქმების ადგილების შექმნის მიზ-
ნით.

იმერეთის რეგიონის განვითარებისათვის და დადებიტი იმიჯის
ფორმირებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ფაქტორია რეგიონის, რაიო-
ნის და ცალკეული მუნიციპალური ერთეულების ხელმძღვანელთა
პასუხისმგებლობა სოციალური და მორალური თვალსაზრისით. ზემოთ
ჩამოყალიბებული მარკეტინგული სტრატეგიების განხორციელება იმე-
რეთის რეგიონს დაეხმარება საშინაო და საგრეო ბაზარზე წარმატების
მიღწევაში.
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მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

იმერეთის რეგიონის განვითარების მარკეტინგული
სტრატეგიები

რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია ტერიტორიის განვითარების თემა მარკე-
ტინგის ინსტრუმენტების გამოყენებით. ადგილის (ტერიტორიის) მარკე-
ტინგის ცნების შესწავლის ფარგლებში ჩატარებული იყო კვლევა, რომლის
ობიექტი გახდა იმერეთის რეგიონი. კვლევის მიზანი მდგომარეობდა
რეგიონის მიმზიდველობის ხარისხის განსაზღვრაში იმერეთის რეგიონის
მაგალითზე. იმერეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ანალიზმა
გვიჩვენა, რომ რეგიონში არსებობს ტერიტორიული პოტენციალის გაზ-
რდის შესაძლებლობა, რაც გაზრდის ტურისტების ნაკადების რაოდე-
ნობას, რომელიც თავისთავად ხელს შეუწყობს რეგიონში ტურისტული
ბაზრის განვითარებას.

Марина Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Маркетинговые стратегии развития Имеретинского региона
Резюме

В статье рассматривается тема развития территорий с использованием мар-
кетинговых инструментов. В рамках изучения маркетинговой концепции места
(территории) было проведено исследование, объектом которого стал Имеретин-
ский регион. Целью исследования было определение степени привлекательности
региона на примере региона Имерети. Анализ туристического потенциала Имере-
тинского региона показал, что есть возможность увеличить территориальный
потенциал в регионе, что позволит увеличить количество туристических потоков,
что само по себе будет способствовать развитию туристического рынка в регионе.
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Marina Kakauridze
Academician of the Academy of Tourism Sciences of Georgia

Marketing strategies for the development of the Imereti region
Summary

The article deals with the development of territories using marketing
tools. As part of the study of the marketing concept of a place (territory), a study
was carried out, the object of which was the Imereti region. The aim of the
study was to determine the degree of attractiveness of the region using the
example of the Imereti region. Analysis of the tourism potential of the Imereti
region showed that there is an opportunity to increase the territorial potential in
the region, which will increase the number of tourist flows, which in itself will
contribute to the development of the tourism market in the region.
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