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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

THE IMPACT OF INFORMATION TRANSPARENCY ON THE
COMPETITIVENESS OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Система высшего образования в Украине находится в стадии рефор-
мирования, что создает для высших учебных заведений новые реалии, в
которых они становятся самостоятельными субъектами и вырабатывают
собственные стратегии развития. Расширение возможностей для студентов
в выборе как местного ВУЗа, так и заграничного, создает необходимость для
учебных заведений формирования собственного бренда и повышения кон-
курентоспособности на рынке образовательных услуг. Ограниченные фи-
нансовые ресурсы способствуют поиску дополнительных источников фи-
нансирования и формированию долгосрочного сотрудничества с предпри-
ятиями и организациями.

В новых условиях повышение качества предоставляемых услуг
становится одним из основополагающих факторов. Одним из показателей
качества услуг и престижности учебного заведения является включение в
международные рейтинговые системы, что также способствует формирова-
нию бренда на международном уровне. Наиболее влиятельными междуна-
родными рейтинговыми системами являются QS World University Ran-
kings,The Times Higher Education World University Rankings та QS Higher
Education System Rankings. Включение в международный рейтинг ВУЗов
является дополнительным фактором предоставления финансового обеспе-
чения со стороны государства.

Предоставление необходимого объема информации субъектом
хозяйствования является показателем сознательности та ответственности ее
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собственника, что формирует доверие к компании и ее надежность в глазах
потенциальных партнеров и клиентов [1]. Т.е. «системность обеспечения
прозрачности информации определяет позитивные ожидания развития
компании, формирует доверие к ней, и тем самым, влияет на бизнес-кли-
мат, что в условиях конкуренции, кризисных явлений в государстве,
изменения общественно-политического и социально-экономического век-
торов развития всегда актуально» [2]. Эти же положения применимы и к
высшим учебным заведениям. Как отмечают в статье [3] уровень инфор-
мационной прозрачности становится определяющим фактором в принятии
решений не только по инвестированию средств компаниями и организа-
циями, но и каждым субъектом, в том числе и в случае выбора учебного
заведения. В этом случае перед каждым ВУЗом возникает необходимость
повышения информационной прозрачности его деятельности. К инстру-
ментам выявления информационной прозрачности ВУЗов относят аккреди-
тацию, рейтинги, контракты и веб-мониторинг [3]. Некоторые подходы в
установлении уровня информационной прозрачности определяют ее с
точки зрения наличия или отсутствия необходимого объема информации
на официальном веб-сайте организации [4]. Также состояние обнародо-
вания на официальном веб-сайте ВУЗа определенных законодательством
документов и информации является одним из показателей определения
степени риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере
высшего образования [5].

Итак, в условиях высокой конкуренции прозрачность деятельно-
сти организаций становится одним из определяющих факторов
относительно возможного сотрудничества, демонстрирует надежность и
повышает конкурентоспособность ВУЗа.

Литература:
1. K. Kundeliene, and S. Leitoniene, "Business Information Tran-

sparency: Causes and Evaluation Possibilities, Procedia", Social and Behavioral
Sciences, vol. 213, pp. 340-344, 2015. URL: http:
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Резюме

В докладе рассмотрено влияние информационной прозрачности на
конкурентоспособность высшего учебного заведения, акцентирована важ-
ность информационной прозрачности в формировании бренда учебного
заведения.

Botsuliak Daniyl
Scientific adviser Ph.D., associate professor Didenko A.V.

Classical Private University, Zaporozhye, Ukraine

THE IMPACT OF INFORMATION TRANSPARENCY ON THE
COMPETITIVENESS OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Summary

The report examines the impact of information transparency on the
competitiveness of institutions of higher education, emphasizes the importance
of information transparency in the formation of the brand of institutions of
higher education.
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ნია ჭელიძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის 1

კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე-საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი

ადამიანის ღირსება - უმნიშვნელოვანესი ძირითადი უფლება

სამართლებრივ აზროვნებასა და კანონმდებლობაში ადამიანის ძი-
რითადი უფლებების დამკვიდრება კონსტიტუციონალიზმის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარია. ადამიანის ძირითადი უფლებები არის
პოლიტიკური ბრძოლით მოპოვებული უფლებები. ამ უფლებების აღ-
მოცენება XVIII საუკუნის ბურჟუაზიულ რევოლუციებსა და გარდაქმნებს
უკავშირდება. მონარქის წინააღმდეგ ბურჟუაზიისა და საზოგადოების
სხვა სეგმენტების ბრძოლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი სწორედ ხე-
ლისუფლებისგან სუბიექტური ხელშეუხებლობის მყარი გარანტიების
მოპოვება იყო. კლასიკური ცნების თანახმად, ადამიანის ძირითადი უფ-
ლება არის ინდივიდის სუბიექტური დამცავი უფლება სახელმწიფოს
მიმართ. ძირითად უფლებათა უმთავრესი ფუნქცია სწორედ სახელმწი-
ფოსგან ინდივიდის თავისუფლების უზრუნველყოფაა.

თავისუფალი პიროვნება და მისი ღირსება არის საქართველოს
კონსტიტუციის უზენაესი ღირებულება და ძალზედ მნიშვნელოვანი
პრინციპი. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ადამიანის ღირსების კონსტი-
ტუციური მნიშვნელობა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის არსს
განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს ადამიანის ძირითადი უფლებებითა
და თავისუფლებებით სახელმწიფო ხელისუფლების შებოჭვას. ღირსებას
უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მას ეყრდნობა და უკავშირდება სხვა ძირი-
თადი უფლებები.

კონსტიტუციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით „ადა-
მიანის ღირსება ხელშეუვალია და მას იცავს სახელმწიფო.“ იმავე მუხლის
მე-2 პუნქტით აბსოლუტურად აკრძალულია ღირსების შემლახველი ქმე-
დებები: „დაუშვებელია ადამიანის წამება, არაადამიანური ან დამამცი-
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რებელი მოპყრობა, არაადამიანური ან დამამცირებელი სასჯელის გამო-
ყენება.“

მაშასადამე, სახელმწიფო ვალდებულია პატივი სცეს და დაიცვას
ადამიანის ღირსება. სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას ადამიანის ღირ-
სების დარღვევა და დაუყონებლივ უნდა აღკვეთოს იგი.

აუცილებელია განვმარტოთ თვითონ „ღირსება“, ის ნიშნავს საკუ-
თარი მორალური, პიროვნული თუ სხვა თვისებების, უნარ-ჩვევების,
საზოგადოების წინაშე თავისი ვალდებულების, საკუთარი საზოგადოებ-
რივი მნიშვნელობის შეფასებას თავად პიროვნების მიერ.

ადამიანის ღირსების ძირითადი უფლების შინაარსისა და ამ უფ-
ლებით დაცული სფეროს განსაზღვრა მეტად რთულია. ფილოსოფიური
მოძღვრებები მას სხვადასხვაგვარად განსაზღვრავდნენ. თუმცა უდავოა
ის ფაქტი, რომ „ადამიანის ღირსების“ კონცეფციის განვითარება ისტორი-
ულად მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქრისტიანობასთან. დღესდღე-
ობით ჩამოყალიბებულია ერთიანი სამართლებრივი შეხედულება იმის
შესახებ, რომ დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახემწიფოში „მთავარი
ღირებულება არის ადამიანი, როგორც თვითმყოფადი და სხვა ადამიანე-
ბის თანასწორი სუბიექტი. სახელმწიფოსათვის ადამიანი არის უმთავრე-
სი მიზანი, პატივისცემის ობიექტი, მთავარი ფასეულობა და არა მიზნის
მიღწევის საშუალება და ექსპლოატაციის ობიექტი.“ ამდენად, მე-9 მუხ-
ლიდან გამომდინარე ყოველ ადამიანს აქვს საკუთარი ღირსება, ღირებუ-
ლება, რის გამოც იგი არ შეიძლება იქცეს რაიმეს ობიექტად ან ინ-
სტრუმენტად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ადამიანი არასდროს არ უნდა
იქცეს მიზნის მისაღწევ საშუალებად, იგი ყოველთვის მიზანი უნდა
იყოს.

ღირსების ძირითადი უფლებით დაცული სფერო მოიცავს აბსო-
ლუტურად ყველა ადამიანს. აქ ადამიანთა განსხვავება, გამოყოფა ნიშან-
თვისებების მიხედვით დაუშვებელია. ღირსება ერთდროულად აქვს ქა-
ლსა და კაცს, ბავშვსა და მოხუცს, კანონმორჩილ მოქალაქესა და
რეციდივისტს. პატიმრებსაც, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან უმძიმე-
სი დანაშულისთვის, აქვთ ღირსება. თვით დედის სხეულში მყოფ მომა-
ვალ სიცოცხლესაც აქვს ღირსება. ღირსების ძირითადი უფლების ზე-
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მოთაღწერილი შინაარსიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ
იგი დაირღვევა მაშინ, როცა ადამიანს დევნის, დამცირების გზით მო-
ეპყრობიან, როგორც საგანს. ამასთან, ღირსება არ არის ხელშესახები,
ასევე არ შეიძლება მისი დაკარგვა. არც სახელმწიფოს შეუძლია რაიმე პი-
რობების არსებობისას ადამიანს ღირსება მთლიანად ან ნაწილობრივ ჩა-
მოართვას და არც ადამიანი კარგავს ღირსებას თავისი უღირსი საქცი-
ელით, საქმიანობით თუ ცხოვრების სტილის გამო. სადაც კი არსებობს
ადამიანი, იქვე ამისი ღირსებაც და არა აქვს მნიშვნელობა, ღირსების
მფლობელს ესმის თუ არა ეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარ-
ტებით "ღირსებ აადამიანს აქვს იქედან გამომდინარე, რომ ის ადამიანია
და... მნიშვნელობა არ გააჩნია საზოგადოების შეხედულებას მასზე, ან მის
სუბიექტურ თვითშეფასებას. ... ადამიანის ღირსების პატივისცემა გუ-
ლისხმობს ყოველი ადამიანის პიროვნულ აღიარებას, რომლის ჩამორ-
თმევა და შეზღუდვა დაუშვებელია."

საერთოჯამში,ღირსების ხელშეუვალობის ძირითადი უფლება
არის აბსოლუტური და დაუშვებელი ამისი შეზღუდვა.

ადამიანის ღირსების ძირითადი უფლება, როგორც აბსოლუტური
უფლება და "ფუნდამენტური კონსტიტუციური პრინციპი, რომელსაც
ეყრდნობა და უკავშირდება" სხვა "ძირითადი უფლებები", ადამიანის
დაცვას უზრუნველყოფს ოთხი მიმართულებით:

1. ადამიანის სხეულის მთლიანობის, ფიზიკური ხელშეუხებლობის
დაცვა

ადამიანის სხეულის მთლიანობის, იგივე ფიზიკური ხელშეუხებ-
ლობის დაცვა ღირსების ძირითადი უფლებით დაცული სფეროს ბირთვს
წარმოადგენს. ეს გულისხმობს ადამიანზე ფიზიკური ზემოქმედების
დაუშვებლობას სახელმწიფოს მხრიდან. მეცნიერთა ნაწილი ადამიანის
ფიზიკურ ხელშეუხებლობას ძირითად უფლებად მიიჩნევს და აცხადებს,
რომ მისი საფუძველი, ღირსებასთან ერთად, სიცოცხლის ძირითადი უფ-
ლებაა. ადამიანის ღირსება ადგენს ინდივიდის ფიზიკური ხელშე-
უხებლობის გარანტიას, ადამიანის ფიზიკური არსებობის (სიცოცხლის)
უფლებას ავრცობს სხეულის ხელშეუხებლობით და ამით განსაზღვრავს
ადამიანის დაცვის ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ ფარგლებს.
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2. სამართლებრივი თანასწორობი სუზრუნველყოფა
ღირსების ძირითადი უფლების განსაკუთრებული კონსტიტუციუ-

რი მნიშვნელობა იკვეთება იმაშიც, რომ იგი არა მხოლოდ დამცავი ძირი-
თადი უფლებაა, არამედ ე.წ. "პოზიტიური სტატუსიც" აქვს. იგი სახელ-
მწიფოსგან მოითხოვს ადამიანების ელემენტარული სამართლებრივი თა-
ნასწორობის უზრუნველყოფას. ადამიანებს არ შეიძლება მიენიჭოთ გან-
სხვავებული, დაბალი და მაღალი რანგის, სამართლებრივი სტატუსი.
სწორედ აქედან გამომდინარე, დაუშვებელია დაადამიანის ღირსების შე-
ლახვად ითვლება მონობა და რასისტული დისკრიმინაცია, აგრეთვე სა-
ვალდებულო ან იძულებით შრომა. ადამიანის ღირსების აღნიშნული
შინაარსი განსაკუთრებულ ვალდებულებას აკისრებს სახელმწიფოს სის-
ხლის სამართალში, სადაც ეს ძირითადი უფლება ადგენს სახელმწიფო
ხელისუფლების საქმიანობის საზღვრებს, ბოჭავს მას და მოითხოვს
შესაბამისი საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღებას. სწორედ
ადამიანის ღირსების დაცვის ვალდებულებიდან გამომდინარე სასჯელი
უნდა იყოს სამართლიანი და შეესაბამებოდეს ჩადენილი დანაშაულის
სიმძიმეს და დამნაშავის ბრალს. დაუშვებელია სახელმწიფოს მხრიდან
სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი სასჯელის გამოყენება.

3. ადამიანის ღირსეულად ცხოვრებისათვის აუცილებელი
სამართლიანი სოციალური პირობების უზრუნველყოფა

ადამიანის ღირსეულად ცხოვრებისათვის აუცილებელი სამარ-
თლიანი სოციალური პირობების უზრუნველყოფაში იგულისხმება, რო-
გორც ქვეყნის საზოგადოებრივი, ისე სოციალური სისტემა. ეს სისტემები
უნდა ფუნქციონირებდნენ იმგვარად, რომ არ დაუშვან სოციალური პრო-
ბლემების გამო ადამიანის ღირსების შელახვა. აქ სახელმწიფოს ვალდე-
ბულება გამოიხატება ისეთი პირობების შექმნაში, სადაც ადამიანს ექნება
შესაძლებლობა საკუთარი ნიჭისა და უნარი სშესაბამისად მიიღოს სა-
ჭირო განათლება და საკუთარი შრომით კანონიერად მოიპოვოს ის შე-
მოსავალი, რაც აუცილებელია ღირსეულად ცხოვრებისთვის. აქედან გა-
მომდინარე, ადამიანის ღირსების შელახვად შეიძლება შევაფასოთ სახე-
ლმწიფოში არსებული ძალიან მაღალი, არაგონივრული გადასახადები,
რომელთა გადახდის შემდეგაც ადამიანს რჩება ის შემოსავალი, რაც არ
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აძლევს მას ღირსეულად ცხოვრების საშუალებას და აიძულებს არაკანო-
ნიერი გზებით მოიპოვოს საჭირო შემოსავალი.

4. ადამიანის პიროვნულობის დაცვა, საკუთარი პიროვნების
თავისუფალი განვითარების უფლება

ადამიანი, როგორც დამოუკიდებელი ინდივიდი და თავისუფალი
პიროვნება, ასევე მისი ღირსება კონსტიტუციის უზენაესი ღირებულებაა.
მათი განვითარება, ადამიანის თვითგანვითარება თითოეული ძირითა-
დი უფლების უმთავრესი მიზანია, რაც უზრუნველყოფს ადამიანში არსე-
ბული პიროვნული უნარისა და შესაძლებლობების თავისუფალ განვითა-
რებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. ირაკლი კობახიძე, კონსტიტუციური სამართალი, თბილისი, 2019.
2.კონსტანტინე კუბლაშვილი, ადამიანის ძირითადი უფლებები და

თავისუფლებები, თბილისი, 2019.

რეზიუმე
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის ღირსება დარ-

ღვეულად ჩაითვლება თუ ადამიანი დამცირებულია, როგორც შიშველი
ობიექტი და ეს დამცირება პრინციპულად ეჭვქვეშ აყენებს მისი, როგორც
სუბიექტის ხარისხს. ადამიანის ღირსება აბსოლუტურად უზრუნველ-
ყოფილი ძირითადი უფლებაა. შეუძლებელია არსებობდეს ადამიანის წა-
მების, არაჰუმანური, სასტიკი, ღირსებისშემლახველი მოპყრობის მოთ-
ხოვნილება, საჭიროება და კონსტიტუციური გამართლება ისეთ სახელ-
მწიფოში, სადაც დემოკრატიული საზოგადოებაა და მათ მიზანსა და სა-
ფუძველს სწორედთავისუფალი ადამიანი წარმოადგენს.

Резюме
В заключение можно сказать, что человеческое достоинство будет

нарушено, если человека унижают как обнаженный объект, и это униже-
ние в принципе ставит под сомнение его качество как субъекта. Чело-
веческое достоинство - это абсолютно гарантированное основное право.
Невозможно, чтобы существовала потребность, необходимость и конститу-
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ционное оправдание человеческих пыток, бесчеловечного, жестокого,
унижающего достоинство обращения в государстве, где существует демо-
кратическое общество, а их целью и основой является свободный человек.

Summary

In conclusion, it can be said that human dignity will be considered
violated if a person is humiliated as a naked object and this humiliation in
principle calls into question his quality as a subject. Human dignity is an
absolutely guaranteed fundamental right. It is impossible for there to be a need,
necessity and constitutional justification for human torture, inhuman, cruel,
degrading treatment in a government where is a democratic society and their
goal and basis is a free human.

თამარ ნიქაბაძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-4კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნათელა კაკაურიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე
გასვლის სტრატეგიები

საერთაშორისო ასპარეზზე კომპანიის პირველი ნაბიჯები იწყება
ექსპორტით ასევე თუ შესაძლებელია ლიცენზიით. იმის შემდეგ რაც კომ-
პანია საერთაშორისო ბაზარზე გამოცდილებას მოიპოვებს, რომელიც შემ-
დგომ 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-
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ვარდება ბაზრიდან ან არახელსაყრელ პოზიციას დაიკავებს. ქვეყნებს,
რომლებსაც ერთმანეთთან ექსპორტით აქვთ კავშირი, მეტი სანდოობა
აკავშირებთ.კომპანიებს, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე გადიან, აუ-
ცილებელია ქონდეთ გამოცდილება ეროვნულ ბაზარზე, რომელიც მათ
რაიმე სახის გამოცდილებას მიცემს, რომელიც შემდგომში გამოადგებათ.
ძალიან ხშირად ის აუცილებელი კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა ჰქონ-
დეს დაკმაყოფილებული კომპანიას, რომელიც საგარეო ბაზარზე გადის,
არ გააჩნია, ან ხშირ შემთხვევაში მას აქვს რესურსები და შესაძლებლო-
ბები, 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 ზღუდავს, უამ-
რავი სხვა საშუალებით, ესენია: სამართლებრილი აქტები, დაბეგვრა, სა-
გადასახადო კანონმდებლობა და სხვა. ყველა კომპანიამ, რომელიც გადის
საგარეო ბაზარზე უნდა იცოდეს, რომ ეროვნულ და საერთაშორისო კონ-
კურენციას შორის ბევრი განსხვავებაა.

კომპანიას უწევს უამრავი ფაქტორის შესწავლა და გათვალისწი-
ნება, სანამ საერთაშორისო ბაზარზე გადაწყვეტს ბიზნესის გაფართოებას.
მარკეტოლოგები აღნიშნავენ, რომ ყოველთვის არ არის საჭირო მიიღო
საგარეო ბაზარზე გასვლის გადაწყვეტილება. თუ კომპანია ეროვნულ ბა-
ზარზე კარგად გრძნობს თავს, ეს არ არის აუცილებელი. სამშობლოში
წარმოებას უამრავი დადებითი მხარე აქვს, მენეჯერებს არ უწევთ სხვა
ენებისა და კანონების შესწავლა, ასევე არ ეხებათ სხვა ქვეყვის პოლი-
ტიკური 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 დარ-
ტყმები 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
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მომხმარებელი საზღვრებს გარეთ საჭიროებდეს მათ პროდუქტს თუ
მომსახურებას.

საერთაშორისო კომპანიებს აქვთ პოლიტიკური რისკები, რომელიც
შეიძლება შეიცვალოს მსუბუქი ჩარევიდან ყველა აქტივის კონფისკაცი-
ამდე, როდესაც კომპანიები ფასებს აწესებენ, აღნიშნული ფაქტორების
გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ჩარევა
შეიძლება მოიცავდეს კანონებს, ინვესტიციებს, რომელიც მიმართული
იქნება გარემოს დაცვით და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ასევე შე-
საძლებელია სახელმწიფომ დააწესოს შეზღუდვები ვალურის კონვერტა-
ციაზე. რადგან პოლიტიკურ რისკს აქვს სერიოზული ზეგავლენა, იგი
უნდა შეფასდეს რეალისტურად. ძირითადად კომპანიებს ქვეყნის არა-
სტაბილურობის გათვალისწინება უწევთ. არის თუ არა და რამდენად
სტაბილურია მასპინძელი მთავრობა? დომინანტური პოლიტიკური სი-
ტუაცია წარმოადგენს თუ არა უსაფრთხოების გარანტს? როგორია ინფლ-
ანცია და ეკონომიკური სტაბილურობა? სასამართლო რამდენად სა-
მართლიან გადაწყვეტილებებს იღებს? ამ და ბევრს სხვა კითხვაზე პა-
სუხის გაცემა აუცილებელია, 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 იუანის დასუსტება
დოლართან მიმართებაში. თუმცა, მეტად ან ნაკლებად ცვლილების
დროს საყურადღებოა რა მოსდის ფულად ერთეულს, რადგან ეროვნულ
ვალუტასა და იმ ქვეყნის ვალუტის შორის, სადაც კომპანიის პროდუქტი
იყიდება, შესაძლოა დიდი განსხვავება იყოს, რომელმაც შესაძლოა საფ-
რთხე შეუქმნას ბიზნესის არსებობას საერთაშორისო ბაზარზე. აღნიშნუ-
ლი ფაქტი აუცილებლად განსხვავებას მისცემს კომპანიას შემოსავლებსა
და ბუღალტრულ ანგარიშგებაში, რომელიც როგორც წესი გადამწყვეტ
როლს თამაშობს კომპანიების არსებობისთვის.
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ზოგიერთი კომპანია, საგარეო ბაზარზე გასვლას საშინაო ბაზარის
თანასწორად, უფრო მნიშვნელოვნად ან არც ისე მნიშვნელოვნად აღიქ-
ვავს. ამიტომ კომპანია თავდაპირველად გადაწყვეტს ბაზრის რა ნაწილის
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, იწ-
ყებენ ტერიტორიულად უფრო შორს მყოფ ქვეყანასთან ექსპორტით
დაკავშირებას. ამის ძირითადი მიზეზი ტრანსპორტირების, მუშახელისა
და ვალუტის კურსის ძალიან ხშირი ცვალებადობაა.

აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, კომპანიებს უჭირთ
პირველი ნაბიჯების გადადგმა იმ ქვეყნებისკენ, რომლებიც ძალიან გან-
სხვავდებიან ეროვნული წარმოებისგან. მაგალითად, კომპანია „ბარამბო„
რომელმაც მეზობელ ქვეყნებში ჯერ სომხეთ, შემდეგ კი აზერბაიჯანში
გაიტანა თავისი პროდუქცია და დღევანდელი მონაცემებით კი ბარამბოს
პროდუქცია შესაძლებელია შეგვხვდეს მსოფლიოს რვა ქვეყანაში, მათ
შორის ჩინეთსა და სინგაპურში. მას შემდეგ რაც, კომპანია გადაწყვეტს
საგარეო ბაზარზე გასვლას და აარჩევს ქვეყანას, 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.

უმეტეს შემთხვევაში კომპანიები ექსპორტირებას ირჩევენ, რადგან
ნაკლებ კონტროლთან და ვალდებულებებთან არის კავშირში. ექსპორ-
ტირება გვაქს ორი სახის, არაპირდაპირი ექსპორტირების დროს კომპა-
ნიებს უწევთ საერთაშორისო მარკეტინგული შუამავლების დახმარებით
პროდუქციის შეტანა ქვეყანაში, მათი დახმარებით კომპანია თითქმის
სრულიად უსაფრთხოდ იწყებს ექსპორტის განხორციელებას, არაპირ-
დაპირი ექსპორტირების დროს კომპანიები არ საჭიროებენ ინვესტიციებს
, რადგან მათთვის საჭირო არ არის რეალიზატორები 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
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გაყიდვების უცხოურ ფილიალს, რომლებმაც ერთმანეთთან კომუნიკა-
ციის საშუალებით უნდა შეძლონ საექსპორტო საქმიანობები, 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 წარ-
მოება მომსახურების, პროდუქციის წარმოებისა და მისი ბაზარზე
გატანის მიზნით კომპანიები ხშირად ერთიანდებიან უცხოურ კომ-
პანიებთან. მისი განსხვავება ექსპორტისგან რა თქმა უნდა შესაძლებელია
იმით, რომ კომპანია მასპინძელი ქვეყნის პარტნიორთან ერთიანდება,
იმისთვის, რომ საქმიანობა განახორციელოს საზღვარგარეთ, ხოლო პირ-
დაპირი ინვესტიციისგან განსხვავებით, ის აყალიბებს გაერთიანებას,
უცხოური ქვეყნის კომპანიასთან.

ბოლო მეთოდი, რომელიც ბიზნესისთვის არ არის სიახლე და
კომპანიებისგან დიდ მოწონებას იმსახურებენ, არის ერთობლივი საკუთ-
რება, როდესაც კომპანიები და უცხოური ინვესტორები ძალებს აერთი-
ანებენ იმისთვის, რომ გააძლიერონ ადგილობრივი ბიზნესი, მისი უპირა-
ტესობა არის ერთობლივი ფლობა და კონტროლის უფლება, რომლის
გადანაწილებაც ხდება ყველა მხარეს თანაბრად.
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რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია საგარეო ბაზარზე პოზიციონირების შე-
მდეგი მეთოდი: ექსპორტი, ერთობლივი წარმოება და პირდაპირი ინვეს-
ტიციები.უმეტეს შემთხვევაში კომპანიები ექსპორტირებას ირჩევენ, რად-
გან ნაკლებ კონტროლთან და ვალდებულებებთან არის კავშირში.
ერთობლივი წარმოების დროს კომპანიები ხშირად ერთიანდებიან უც-
ხოურ კომპანიებთან.ერთობლივი საკუთრების შემთხვევაში კომპანიები
და უცხოური ინვესტორები ძალებს აერთიანებენ იმისთვის, რომ გააძლი-
ერონ ადგილობრივი ბიზნესი.

Резюме
В статье рассматриваются следующие методы позиционирования на

внешних рынках: экспорт, совместные предприятия и прямые инвестиции.
В большинстве случаев компании выбирают экспорт, потому что у него
меньше контроля и обязательств.Во время совместного производства
компании часто объединяются с иностранными компаниями. В случае сов-
местной собственности компании и иностранные инвесторы объединяют
усилия для укрепления местного бизнеса.

Summary
The article discusses the following methods of positioning in foreign

markets: exports, joint ventures and direct investment. In most cases,
companies choose to export because they have less control and less
commitment.During co-production, companies are often merged with foreign
companies. In the case of joint ownership, companies and foreign investors join
forces to strengthen local businesses.
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ლუკა ღვინჯილია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის

ეკონომიკის ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: მარინა კაკაურიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

მეწარმეობის განვითარების მთავარი პოსტულატები

სამეწარმეო სექტორი, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარ-
მოები, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკის განვითარებაში და
საგრძნობი წვლილი შეაქვთ მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური
ზრდის უზრუნველყოფაში. მცირე და საშუალო საწარმოები, დასაქმების
ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის პოტენციალით, ასევე, ეკონო-
მიკის განვითარებასა და ზრდაში შეტანილი წვლილის გათვალისწინე-
ბით, ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის ქვაკუთხედად შეიძლება მივიჩ-
ნიოთ. ძლიერი და კარგად განვითარებული მეწარმეობის სექტორი მნი-
შვნელოვნად უწყობს ხელს ექსპორტს, ინოვაციებს, თანამედროვე სამე-
წარმეო კულტურის შექმნას, და ამავე დროს, განსაკუთრებულ როლს ას-
რულებს ქვეყნის კეთილდღეობის დონის ამაღლებაში.

განვითარებულ ქვეყნებში (მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში),
მცირე და საშუალო საწარმოებს მოქმედ საწარმოებში დიდი წილი
უკავია, ქმნიან სამეწარმეო სექტორის მთლიანი ბრუნვის 50%-ზე მეტს და
ყოველი სამი სამუშაო ადგილიდან ორს კერძო სექტორში. ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ქვეყნებში,
კომპანიების 99%-ზე მეტს მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენენ
და საშუალოდ ქმნიან მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 2/3-ს. განვითა-
რებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში, მცირე და საშუალო სა-
წარმოები საწარმოების მთლიანი რაოდენობის 90%-ზე მეტს წარმოად-
გენენ, თუმცა მათი წილი მშპ-ში ზოგადად საკმაოდ დაბალია - ხშირ
შემთხვევაში 20%-ზე ნაკლები.

საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ  მეწარ-
მეობა საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულება და
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ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალაა, რასაც განაპირობებს ინოვაციური
პროცესი, პროდუქტის ახალი სახეების შექმნა, რომელიც ხშირად მცირე
საწარმოებში ხორციელდება. სამეწარმეო გარემოსა და პირობების შექ-
მნას,  მეწარმეთა ინტერესების დაცვას ხელი უნდა შეუწყოს სახელმწი-
ფოს ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, რომელიც ორგანიზაციულ და ფინან-
სურ მხარდაჭერასთან ერთად გულისხმობს სწორი სამეწარმეო პოლი-
ტიკისა და სამამულო წარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების
ღონისძიებათა გატარებას.

მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფოებრივ მხარდაჭერაში
იგულისხმება: საგადასახადო შეღავათები, დოტაციები, შეღავათიანი
საბანკო კრედიტები,  მეწარმეობის განვითარების პროგრამების შემუშა-
ვება და რეალიზაცია, ასევე კანონმდებლობის მიღება და მისი დაცვა.
მეწარმეობის განვითარების პოლიტიკა შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა
მიზანს: რისკების შემცირება; საგადასახადო შეღავათები; ახალი ფირ-
მების ფინანსური დახმარება; სამეწარმეოპოტენციალის ზრდა; კონკუ-
რენცია; ექსპორტის მხარდაჭერა და სხვა.

მეწარმეობის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული
უნდა იყოს სამეწარმეო აზროვნების, განწყობის და ამ მიმართულებით
იდეების მიწოდების სტიმულირებისაკენ. აქ იგულისხმება ეკონომიკაში
სამეწარმეო აზროვნების ამაღლება, მომავალში რისკისადმი მზადყოფნის
მქონე ინდივიდთა რიცხოვნობის გაზრდა. განვითარებულმა ქვეყნებმა
სამეწარმეო აზროვნების ამაღლებით გაზარდეს ერთობლივი სამეწარმეო
საქმიანობა. აქედან გამომდინარე პოლიტიკის ეს მიმართულება მნიშვნე-
ლოვანია ეკონომიკის ზრდისთვის. ბოლო წლებში მიმდინარე ეკონომი-
კური რეფორმები მიმართულია ლიბერალიზაციასა და კერძო სექტორის
განვითარებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფი-
საკენ.

იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკა
იყოს ეფექტიანი, საჭიროა ითვალისწინებდეს შემდეგ მნიშვნელოვან პოს-
ტულატებს:

- ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იყოს გათვლილი გრძელვადიან
პერიოდზე;
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- ატარებდეს დარგობრივ ხასიათს;
- გათვალისწინებული იყოს კლასტერული განვითარება;
- ხელს უწყობდეს ჯანსაღ სავაჭრო ურთიერთობებს ქვეყნის ფარ-

გლებს გარეთ.
გრძლევადიანი ეკონომიკური პოლიტიკა არის ისეთი პოლიტიკა,

რომელიც მაქსიმალურად ეფექტიანია და მომგებიანია საზოგადოები-
სთვის და საერთო კეთილდღეობის ამაღლებისთვის. თუმცა, ასეთი
პოლიტიკის გატარება ასე თუ ისე რთულია, რადგან ქვეყნის სათავეში
მყოფი პირები, როგორც წესი, ცდილობენ მოკლევადიანი მიზნების
განხორციელებას და საზოგადოების დიდი ნაწილისგან გულის მოგებას.
ასეთი პოლიტიკა მართალია მოკლევადიან პერიოდში მომგებიანია,
თუმცა არ აქვს დიდი შედეგი გრძელვადიან პერიოდში.

დღეისათვის, ქვეყანას სჭირდება აღებული გეზის მნიშვნელოვნად
ცვლილება. ამისათვის კი საჭიროა გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო-
ებისთვის, განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებებისა, ერთი ძირი-
თადი სტრატეგია გახდეს მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ეკონომიკური
მშენებლობის პროცესში, ქვეყნის კურსი უნდა იყოს ორიენტირებული
გრძელვადიან განვითარებაზე. დარგობრივ ჭრილში მიზნებისა და
მიმართულებების ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია იქედან გამომდინარე,
რომ დარგის უპირატესობები ქმნიან სწორედ წარმატებას საერთაშორისო
ბაზარზე. ღია ეკონომიკის მომგებიანობა დარგობრივ დონეზე განი-
ხილება. ესტონეთის მაგალითის მიხედვით, ქვეყანამ უარი განაცხადა
დახმარებებზე და სანაცვლოდ, ითხოვდა მეტ საგარეო ვაჭრობას. ამ
შემთხვევაში ქვეყნის მთავრობამ იცოდა, რომ ესტონეთს ჰქონდა სხვა-
დასხვა დარგებში ისეთი პოტენციალი, რომ შეეძლო იგი გაეტანა ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ და მიეღო მნიშვნელოვანი მოცულობის მოგება. აღნიშ-
ნული უპირატესობა კი იყო ისეთი მასშტაბური, რომ ქვეყანა გამოეყვანა
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიღებული ეკონომიკური კრიზისი-
სგან. შესაბამისად, დარგებზე ორიენტირებულობა უნდა მოხდეს
ერთიანი მიდგომით.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით საფინანსო სექ-
ტორი ლიდერობს. ეს არცაა გასაკვირი, რადგან საფინანსო სექტორი
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დღეისათვის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული
სფეროა. შემდეგ მოდის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. ყველაზე
მცირე ზომის ინვესტიციები ფიქსირდება სოფლის მეურნეობასა და
ჯანდაცვაში. სექტორული ეკონომიკური პოლიტიკა გულისხმობს ეკო-
ნომიკის სხვადასხვა სექტორებში გარკვეული თანაფარდობით წახალი-
სებას, რათა აღნიშნულმა სექტორებმა ერთმანეთს შეუწყონ ხელი და
საბოლოოდ მივიღოთ გრძელვადიანი დადებითი ეფექტი. მაგალითად,
საფინანსო სექტორის წარმატების პარალელურად, ეკონომიკის სხვა
სექტორების ჩართულობა კიდევ უფრო გააძლიერებს და გაამყარებს
ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობას. აღნიშნული კი ქვეყანას მისცემს
კიდევ უფრო მეტ უკუგებას. მეწარმეობის წახალისება სწორედ რომ
უკავშირდება სექტორულ დივერსიფიკაციას. ბიზნესის ძალაუფლება
გადანაწილებული იქნება უამრავ მცირე საწარმოს შორის, რომელთა
ერთობლიობაც გააძლიერებს აღნიშნულ დარგებს.

სავაჭრო ურთიერთობების ფორმირება და აღმავლობა დამოკიდე-
ბულია ქვეყნების პროდუქციის ასორტიმენტსა და სავაჭრო უპირატე-
სობებზე. თითოეულ ქვეყანას აქვს თავისი უპირატესობა, რაც მას უნი-
კალურს ხდის საერთაშორისო ბაზარზე. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნე-
ლოვანი მომენტი. არსებობს რიგი დარგებისა, რომელშიც უპირატესობის
არსებობა არ არის მდგრადი განვითარების გარანტი. საქართველო მდი-
დარი ქვეყანაა ბუნებრივი რესურსებით, და ასევე გამორჩეულია კლი-
მატური პირობებით. თუმცა, საქართველოში არსებული წიაღისეული
რესურსების უპირატესობით სარგებლობა საერთაშორისო ბაზარზე, არ
გულისხმობს სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას და მეწარმეობის-
თვის ხელსაყრელ გარემო-პირობებს.

საქართველო იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანაა და იმისათვის,
რომ მეწარმეობამ ფეხი აიდგას, საჭიროა მივაღწიოთ ეკონომიკურ დამო-
უკიდებლობას და ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. ასევე მნიშვნელოვანი
პრიორიტეტია საგარეო ბაზარზე მაღალი ღირებულების მქონე პრო-
დუქტების გატანა, რაც მეტ სარგებელს მოუტანს ქვეყანას. ამიტომაც არის
მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი გეზის არსებობა, რაც უზრუნველყოფს
ბიზნეს სექტორის არსებული ბუნებრივი გადანაწილებიდან მივაღწიოთ
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ეფექტიან გადანაწილებას. ამისათვის კი საჭიროა ქვეყნის მტკიცე ეკო-
ნომიკური პრიორიტეტების ფორმირება. თუკი პარალელს გავავლებთ
ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, ვიპოვით ბევრ საერთო და ბევრ განმას-
ხვავებელ ნიშანს. პოსტ-საბჭოთა სივრცის ქვეყნებმა თითქმის ერთი და
იგივე გზა გაიარეს კომუნისტური წყობილებიდან საბაზრო ეკონომი-
კამდე. ესტონეთი დღეს ტექნოლოგიური ქვეყანაა და ბალტიისპირეთის
ქვეყნებს შორის ყველასე მაღალი მთლიანი შიდა პროდუქტი აქვს ერთ
სულ მოსახლეზე. მისგან განსხვავებით, საქართველო არ არის ტექნო-
ლოგიური ქვეყანა, თუმცა ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჩვენივე უპირატესობები
და საჭიროებები, რომლის გადაწყვეტასაც მოვახდენთ ტექნოლოგიური
გზით. აღნიშნული გზა უზრუნველყოფს სწორედ ეკონომიკურ განვითა-
რებას და გარდაქმნას, რასაც ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა
აქვს.

საქართველომ უნდა იპოვოს ის ძირითადი პრობლემები, რაც მას
აფერხებს, იყოს მოწინავე ევროპული ქვეყანა და აღნიშნული პრობ-
ლემატიკიდან გამომდინარე მოხდეს გადაწყვეტილების ფორმულირება,
რომელიც გადაიჭრება თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ეს არის სწორედ
მეწარმეობის განვითარების მთავარი პოსტულატი, რაც გრძელვადიან
პერიოდში წარმატების გარანტია.
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რეზიუმე
ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია მეწარმეობის განვი-

თარების მთავარ პოსტულატებზე, რაც გრძელვადიან პერიოდში არის
წარმატების გარანტია. იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მიერ შემუშავე-
ბული პოლიტიკა იყოს ეფექტიანი, საჭიროა ითვალისწინებდეს შემდეგ
მნიშვნელოვან პოსტულატებს: ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იყოს
გათვლილი გრძელვადიან პერიოდზე, ატარებდეს დარგობრივ ხასიათს,
გათვალისწინებული იყოს კლასტერული განვითარება, ხელს უწყობდეს
ჯანსაღ სავაჭრო ურთიერთობებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.

Резюме

В статье рассматриваются основные постулаты развития пред-
принимательства, которое является залогом успеха в долгосрочной пе-
рспективе. Чтобы политика, разработанная государством, была эффек-
тивной, необходимо учитывать следующие важные постулаты: экономи-
ческая политика должна быть нацелена на долгосрочную перспективу,
носить отраслевой характер, обеспечивать кластерное развитие и спо-
собствовать здоровым торговым отношениям за пределами страны.

Summary

The article examines the basic postulates of entrepreneurship
development, which is the key to success in the long term. In order for gove-
rnment policy to be effective, the following important postulates need to be
considered: economic policy should be aimed at a long-term perspective, be
sectoral in nature, ensure cluster development and promote healthy trade
relations outside the country.



25

დავით მარდალეიშვილი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის  პროფესორი

სამრეწველო საწარმოს პერსონალის
დაგეგმვის პრინციპები

დიდი ხნის განმავლობაში ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყ-
ნებში პერსონალის მართვაში ორიენტირებული იყვნენ ძირითადად ორ-
განიზაციის მიმდინარე მოთხოვნებზე: დამსაქმებელს გათვლილი ჰქონ-
და ნებისმიერ მომენტში საჭირო რაოდენობის მუშაკების მიღება, რომე-
ლთა გამოყენებისათვის არ მოეთხოვება ხანგრძლივი სპეციალური მომ-
ზადება. სამუშაო ძალის ნამეტი ბაზარი აძლევდა დამსაქმებლებს ასეთ
შესაძლებლობას, ხოლო ზედმეტი პერსონალის დათხოვნა არ იყო დაკავ-
შირებული დიდ ფინანსურ დანაკარგებთან. ორგანიზაციების საქმიანო-
ბის პირობების ცვლიბებებმა წამოაყენეს მოთხოვნები ორიენტარებისა-
თვის რესურსების ფორმირების დროს (მათ შორის ადამიანურის) არა
მხოლოდ მიმდინარე მოთხოვნებზე, არამედ გრძელვადიან პერსპექტი-
ვაზე.

ამჟამად პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში უარს ამბობენ საჭირო
სამუშაო ძალის მოზიდვას და ზედმეტის დათხოვნას მასების ხარისხის
მიმართ გაზრდილი მოთხოვნების გამო. თუ ადრე ითვლებოდა, რომ სა-
კადრო დაგეგმვა საჭიროა მხოლოდ სამუშაო ძალის დეფიციტის შემ-
თხვევაში, ამჟამად სჭარბობს სხვა მოსაზრება: დაგეგმვა აუცილებელია
უმუშევრობის დროსაც, ვინაიდან კვალიფიციური მუშაკების პოვნა რთუ-
ლია. გარდა ამისა, უნდა მოვერიდოთ სოციალურ სიძნელეებს, რომელიც
ხშირად წარმოიქმნება დათხოვის დროს.

XX საუკუნის 70–80 წლებში მართვის პრაქტიკაში ხშირად იყენებ-
დნენ ორგანიზაციის პერსპექტიული მოთხოვნილებების სისტემატურ
ანალიზს პერსონალის ცალკეულ კატეგორიაში. ამჟამად კომპანიების და
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ფირმების უფრო მეტი რაოდენობა გამოყოფს პერსონალის დაგეგმვას
საკადრო სამსახურის საქმიანობის დამოუკიდებელ სახედ. წარმოების
ორგანიზაციულ–ტექნიკური ცვლილებები აუცილებელს ხდის პერსონა-
ლის დროულ ნოძიებას და მომზადებას ახალი საწარმოო და მმართვე-
ლობითი ამოცანების გადაწყვეტას. ამ ამოცანების გადაწყვეტა შეუძ-
ლებელია მოკლე ვადაში. მაშასადამე, საკადრო დაგეგმვა წარმოადგენს
ორგანიზაციის მართვის პასუხისმგებლობის ნიშანს პერსონალის მი-
მართ. პერსონალის დაგეგმვის პროცესი ეფუძნება რიგ პრინციპებს,
რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია მისი განხორციელების პრო-
ცესში. უპირველეს ყოვლისა ეს ორგანიზაციის თანამშრომელთა ჩართვა
გეგმებზე მუშაობაში მისი შედგენის ადრეულ ეტაპებზე.პერსონალის
დაგეგმვის მეორე პრინციპია – უწყვეტობა, რომელიც განპირობებულია
ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის შესაბამისი ხასიათით და იმ
გარემოებით, რომ თვით პერსონალი იმყოფება მუდმივ მოძრაობაში.
ამასთან დაგეგმვა არა როგორც ერთჯერადი აქტი, არამედ როგორც მუ-
დმივად განმეორებადი პროცესი.

მოქნილობის პრინციპი გულისხმობს კორექტივების მუდმივად
შეტანის შესაძლებლობას ადრე მიღებულ საკადრო გადაწყვეტილებებში
გარემოებების ცვლილებებთან შესაბამისად. გეგმებში მოქნილობის უზ-
რუნველყოფისათვის უნდა იყოს ჩადებული მანევრირების  თავისუფ-
ლების შესაძლებლობა განსაზღვრულ საზღვრებში.

ორგანიზაციის ცალკეული ნაწილების საქმიანობის ერთიანობა და
ურთიერთკავშირი მოითხოვს დაგეგმვის ისეთი პრინციპის დაცვას რო-
გორიცაა პერსონალის გეგმების შეთანხმება კოორდინაციის და ინტეგ-
რაციის ფორმით. კოორდინაცია ხორციელდება „ჰორიზონტზე“ – ერთი
დონის განყოფილებებს შორის, ხოლო ინტეგრაცია – „ვერტიკალზე“, ზე-
მოთ და ქვეშემდგომებს შორის.

ეკონომიკურობის პრინციპი ნიშნავს, რომ დანახარჯები გეგმის
შედგენაზე უნდა იყოს მისი შესრულებით მოტანილი ეფექტზე ნაკლები.
როგორც დაგეგმვის პრინციპი შეიძლება ასევე განვიხილოთ საჭირო პი-
რობების შექმნა გეგმების შესრულებისათვის.
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განხილული პრინციპები არის უნივერსალური, ვარგისიანი მარ-
თვის სხვადასხვა დონეებისათვის, ამავდროულად ყოველ დონეზე შეიძ-
ლება გამოყენებული იქნას სპეციფიკური პრინციპებიც. მაგალიღთად,
განყოფილებაში დაგეგმვის დროს მნიშვნელოვან როლს ასრულებს
ვიწრო ადგილის პრინციპი: საერთო შედეგიანობას განსაზღვრავს მუშაკი
ყველაზე დაბალი შრომის ნაყოფიერებით. ამავდროულად ორგანიზაციის
დონეზე ეს პრინციპი, როგოც წესი, არ გამოიყენება, მაგრამ მნიშვნელოვან
სპეციფიკურ პრინციპს აქ წარმოადგენს დაგეგმვის მეცნიერულობა.

მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალის დაგეგმვას აქვს ბევრი საე-
რთო დაგეგმვის სხვა დარგებთან, მისი პროცესში შეიძლება წარმოიქმნეს
სპეციფიკური პრობლემები, რომლებიც განპირობებული:

– პერსონალის დაგეგმვის პროცესის სიძნელეებთან, რომლებიც
დაკავშირებულია შრომითი ქცევის პროგნოზირების სირთულესთან,
კონფლიქტების წარმოქმნის სესაძლებლობასთან და ა.შ. მომავალში პერ-
სონალის დამოკიდებულება სამუსაოს მიმართ პროგნოზირებულია
განუსაზღვრელობის მარალი დონით. ამასთან ორგანიზაციის მონაწი-
ლეები წინააღმდეგობას უწევენ იმას, რომ იყვნენ დაგეგმვის „ობიექტები“
შეიძლება არ დაეთანხმონ დაგეგმვის შედეგებს და მოახდინონ ამაზე
რეაგირება კონფლიქტის წარმოშობით:

– საკადრო პოლიტიკაში ეკონომიკური მიზნების სისტემის ორ-
პირობა. თუ დაგეგმვის დროს მარკეტინგის, ფინანსების დარგში და-
გეგმვის მიზნები ეხება ეკონომიკურ ასპექტებს, მაშინ პერსონალის
დაგეგმვის  დროს ემატება სოციალური ეფექტიანობის კომპონენტები.
თუ სხვა დარგებში  შესაძლებელია რაოდენობრივი სიდიდეებით ოპერი-
რება, კადრების დაგეგმვის დროს მონაცენები ატარებს ხარისხობრივ
ხასიათს (უნარები, ჩატარებული სამუშაოების შეფასება და ა.შ.).

როტუელი გამოყოფს  შემდეგ სიძნელეებს, რომლებიც განაპირო-
ბებენ გარკვეულ წყვეტას თეორიულ დებულებებს და მათი პრაქტიკული
რეალიზაციას შორის:

– ცლილებების გავლენა და მომავლის პროგნოზირების სიძნე-
ლეები;

– ორგანიზაციაში სტრატეგიების ცვალებადი პრიორიტეტები;
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– ზოგიერთი მენეჯერების დაუჯერებლობა თეორიაში ან დაგეგ-
მვაში, რომლებიც რომლებიც ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ თეორი-
ული მოდელების პრაქტიკულ ადაპტაციას.

ამასთან ტეილორი აღნიშნავს: „შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ დამ-
საქმებლები უბრალოდ  ცდილობენ დაელოდონ, სანამ მათი მოსაზრება
გარემოზე გაირკვევა იმდენად, რომ დაინახონ სრული სურათი, ვიდრე
მოახდენენ რესურსების მობილიზაციას მომავლის მოსავლის მომზა-
დების დროს“.

პერსონალის დაგეგმვის დროს გავრცელებული შეცდომებია აქცენ-
ტი მოკლევადიან მოთხოვნებზე  და კორდინაციის არარსებობა ორგანი-
ზაციის გრძელვადიან გეგმებთან, რაც კონცენტრირებს ყურადღებას
მხოლოდ პრობლემებზე და კრიზისებზე მოკლევადიან პერიოდში.

შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი ე.წ. „ხაფანგები“ წარმატებული და-
გეგმვის:

1.საკადრო დაგეგმვის სპეციალისტებს უწევს მუშაობა გარემოში,
რომელიც ხასიათდება არა მკაფიო ინსტრუქციებით, სხვადასხვა მიმარ-
თულებებით კომპანიის პოლიტიკაში, მართვის განსხვავებული სტი-
ლით;

2.პერსონალის დაგეგმვა უნდა იყოს მხარდაჭერილი უმაღლესი
ხელმძღვანელობის მიერ;

3.საკადრო დაგეგმვის მრავალი პროგრამა განიცდის მარცხს ზედ-
მეტი პირველადი „დაძაბულობის“ დროს; წარმატებული პროგრამები
„იწყება“ ნელა და ვითარდებიან თანდათან;

4.აუცილებელია პერსონალის მართვის და მთლიანად მართვის
კოორდინაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში პერსონალის მართვა შეიძლება
განხორციელდეს ფირმის საერთო მართვისაგან მოწყვეტით;

5.პერსონალის დაგეგმვა აუცილებლად უნდა იყოს ინტეგრირებუ-
ლი ორგანიზაციის საერთო გეგმებში. ამასთან მნიშვნელოვანია ურთიერ-
თობები დაგეგმვის განყოფილებებს და საკადრო სამსახურს შორის;

6.რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მიდგომების დაპირისპირებამ
შეიძლება იქამდე მიგვიყვანოს, რომ ზოგიერთი განიხილავს პერსონალის
დაგეგმვას როგორც განსაზღვრულ რიცხობრივ მეთოდიკას ადამიანების
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მოძრაობის ნაკადის ორგანიზაციისათვის საწარმოში. სხვები აფიქსირე-
ბენ თავის ყურადღებას განსაკუთრებით მუშაკების ინდივიდუალურ წინ
წაწევაზე და კარიერის განვითარებაზე, ე.ი. ხარისხობრივ მიდგომაზე.
ოპტიმალურ შედეგს იძლევა პირველის და მეორეს სინთეზი;

7.საკადრო დაგეგმვა არ წარმოადგენს განსაკუთრებით საკადრო
დაგეგმვის განყოფილების ფუნქციას. პერსონალის წარმატებული დაგეგ-
მვა დამოკიდებულია ამ პრიოცესში სხვა მენეჯერების მოზიდვაზე, რომ-
ლებიც უსალოდ მუშაობენ ადამიანებთან „ადგილებზე“;

8.რამდენადაც საკადრო დაგეგმვა ხდება უფრო მეტად პოპულარუ-
ლი, მისი პროცესში უფრო აქტიურად ჩართულია ახალოი ტექნოლო-
გიები. შესაძლებელია „ტექნიკურ ხაფანგში“ მოხვედრა – ტენდენციის
განვითარება ახლის გამოყენების აუცილებლობის მიზეზით კი არა, არა-
მედ მხოლოდ იმიტომ, რომ „ამას იყენებს ყველა“.
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2.შესტაკოვი ე.ვ. კადრების დაგეგმვა, ორენბურგი, 2013.
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რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ პერსონალში მოთხოვნის დაგეგმვის
წარმატებები ბევრად განისაზღვრება მუშაკების პროფესიონალიზმით,
რომლებიც ახორციელებენ დაგეგმვას, შემოქმედებითი უნარით და ამავ-
დროულად საკადრო დაგეგმვის ყველა ხელმისაწვდომი მეთოდების
ფლობით. ეკონომიკის არასტაბილურობის პირობებში პერსონალში მოთ-
ხოვნის დაგეგმვას უნდა მივუდგეთ სისტემატურობის პრინციპზე დაყ-
რდნობით.
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Резюме

В статье указывается, что успех планирования спроса на персонал во
многом определяется профессионализмом работников, которые осущес-
твляют планирование, творческими способностями и владениемкадрового
планирования всеми доступными методамиодновременно.В условиях
экономической нестабильности мы должны подходить к планированию
потребности в персонале, исходя из принципа системности.

Summary

The article indicates that the success of planning the demand for
personnel is largely determined by the professionalism of employees who carry
out the planning, creativity and mastery of personnel planning by all available
methods at the same time. In conditions of economic instability, we must
approach the planning of personnel needs based on the principle of consistency.

ბექა გოლეთიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის
ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ბიზნესის მხარდამჭერი რეფორმების გავლენა
Covid-19-ით გამოწვეულ შედეგებზე

ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ მნიშვნე-
ლოვანი რეფორმები განახორციელა, მათ შორის, ეკონომიკური რეფორ-
მები, რომელთა მთავარი მიზანი იყო ბიზნესის კეთების და პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, ეკონომი-
კის ლიბერალიზაციის, ადმინისტრაციული ბარიერებისა და საგადასა-
ხადო ტვირთის შემცირების, სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესების,
კორუფციასთან ბრძოლისა და სხვა გზებით. ამ რეფორმების შედეგად,
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საქართველომ ეკონომიკური ზრდის მაღალ მაჩვენებლებს მიაღწია. ამას-
თან, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვეს-
ტიციების ნაკადები. საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა დადე-
ბითად იქნა შეფასებული სხვადასხვა სარეიტინგო სააგენტოების და
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ და შესაბამისი შედეგები
აისახა იმ ინდექსებსა და რეიტინგებში, რომლებითაც ფასდება ქვეყნების
ეკონომიკური თავისუფლება.

ზოგადი ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესების მიუხედავად, მცირე და
საშუალო მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით საქართველოში
იგივე გამოწვევები დგას, რაც მრავალ განვითარებად ქვეყანაში. მიუხე-
დავად იმისა, რომ მცირე და საშუალო საწარმოებზე მოდის მოქმედი
საწარმოების უდიდესი ნაწილი, მათი წვლილი მშპ-ში კვლავ ძალიან
დაბალია. განვითარებულ ქვეყნებში, მცირე და საშუალო საწარმოებს
მოქმედ საწარმოებში დიდი წილი უკავია, ქმნის სამეწარმეო სექტორის
მთლიანი ბრუნვის 50%-ზე მეტს და ყოველი სამი სამუშაო ადგილიდან
ორს კერძო სექტორში. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარე-
ბის ორგანიზაციის (OECD) ქვეყნებში, კომპანიების უმეტეს  ნაწილს
მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენენ და  ქმნიან მთლიანი შიდა
პროდუქტის (მშპ) 2/3-ს. განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის
ქვეყნებში, მცირე და საშუალო საწარმოები საწარმოების მთლიანი რაო-
დენობის 90%-ზე მეტს წარმოადგენენ, თუმცა მათი წილი მშპ-ში ზო-
გადად საკმაოდ დაბალია – ხშირ შემთხვევაში 20%-ზე ნაკლებია.

დღევანდელი მონაცემებით, ბიზნეს სექტორის როგორც ბრუნვაში,
ისე გამოშვებაში ყველაზე მაღალი წილი მსხვილ წარმოებებს უკავიათ
(ბრუნვაში – 58.8%, გამოშვებაში – 43.7%), თუმცა, საბედნიეროდ, მიმ-
დინარე მონაცემები გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ, რომ საშუალო და
მცირე ბიზნესის უფრო დინამიური, სწრაფი განვითარების ხარჯზე
მსხვილი ბიზნესის წილი თანდათან კლებულობს და შესაბამისად, იზ-
რდება როგორ მცირე, ასევ საშუალო ბიზნესის წილი. კერძოდ, პროდუქ-
ციის მთლიან გამოშვებაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილად მოვიდა
მთელი მატების 82.2%, ხოლო მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ
გამოშვებული პროდუქციის მატების ტემპი 3.5-ჯერ აღემატებოდა
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მსხვილი ბიზნესის მიერ გამოშვებული პროდუქციის მატების ტემპს, მათ
შორის კი მხოლოდ მცირე ბიზნესისა (16.7%)– ანუ 4.5-ჯერ. ამასთანავე,
შრომის მწარმოებლურობის მაჩვენებელი (პროდუქციის გამოშვება ერთ
დასაქმებულზე) მსხვილ წარმოებაში 1.4-ჯერ აღემატება მცირე და
საშუალო საწარმოების ანალოგიურ მაჩვენებელს.

მცირე და საშუალო საწარმოების წილმა ბიზნეს-სექტორის ბრუნ-
ვაში შეადგინა დაახლოებით 59.1%, ხოლო მსხვილი ბიზნესის წილმა -
40.9%. დასაქმებულთა 64% მოდის მცირე და საშუალო ბიზნესზე და 36%
მსხვილ საწარმოებზე. მცირე ბიზნესის დომინირება ეკონომიკაში უნდა
აიხსნას იმით, რომ არ საჭიროებს დიდ კაპიტალსა და სხვა ეკონომიკურ
რესურსებს.

მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმიანობა განსაზღვრულ გარემოში
ხორციელდება, რაც უზრუნველყოფს მის ცივილიზებულ წარმატებულ
განვითარებას ან დაამუხრუჭებს მის განვითარებას. ამ თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანია მსოფლიო პანდემიის მოვლენა – COVID 19 სახით, რო-
მელმაც უდიდესი ზიანი მიაყენა არა მარტო საქართველოს, არამედ
მთელ მსოფლიოს. კვლევაში – „ქართული კომპანიები Covid-19-ის პან-
დემიის გამოწვევის წინაშე“ გაანალიზებულია პანდემიის გავლენა
საქართველოს ბიზნეს სექტორზე აქედან ჩვენთვის პრიორიტეტულია
მცირე და საშუალო ბიზნესი. დავდექით იმ მოცემულობის წინაშე, რომ
მცირე და საშუალო მეწარმეები  იძულებულნი გახდნენ  დაეთხოვათ თა-
ნამშრომელთა ნაწილი ან შეემცირებინათ ხელფასები, ნაწილმა კი არ-
სებული რეგულაციების პირობებში დროებით შეაჩერა საქმიანობა.
კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოცხადებულმა
ორთვიანმა საგანგებო მდგომარეობამ, რომელიც მოიცავდა კომენდანტის
საათს და ამასთანავე მას თან გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეზ-
ღუდვა ერთვოდა, მნიშვნელოვნად დააზარალა მცირე და საშუალო ბიზ-
ნესი.

კვლევა ცხადყოფს, რომ მოთხოვნის შემცირება არის COVID-19-ით
გამოწვეული ყველაზე გამოკვეთილი გვერდითი მოვლენა. მოთხოვნის
შემცირებამ გამოკითხული საწარმოების უმეტესობაში (65%) უკვე გამო-
იწვია 50%-ზე მეტით შემოსავლის შემცირება. ყველაზე მეტად დაზარალ-
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დნენ სასტუმროები და რესტორნები, რომელთა 75%-ზე მეტმა განიცადა
შემოსავლის მნიშვნელოვანი შემცირება. გამოკითხულთაგან დაახლო-
ებით ნახევარი ელოდება წინა პერიოდთან შედარებით შემოსავლების
50%-ზე მეტით ვარდნას. ამ შემთხვევაშიც ყველაზე ნეგატიური პროგ-
ნოზი სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესში იკვეთება.

მოთხოვნის შემცირებამ, კლიენტების მხრიდან დაგვიანებულმა
გადახდებმა და ზოგადად მომხმარებელთა ქცევის შეცვლამ, კომპანიების
ლიკვიდობის პრობლემა გამოიწვია. გამოკითხული კომპანიების 28%-ს
უკვე შეექმნა პრობლემები არსებული ვალდებულებების გასტუმრებას-
თან დაკავშირებით, დაახლოებით ნახევარს აღნიშნული გამოწვევები 1-6
თვის განმავლობაში შეექმნება, ხოლო გამოკითხულთა მხოლოდ 15%
გეგმავს შემცირებების გარეშე ლიკვიდობის შენარჩუნებას. მოთხოვნის
შემცირების და ლიკვიდობასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლე-
მების დროულად საპასუხოდ კომპანიებს თანამშრომლების რაოდენობის
შემცირება მოუხდათ. გამოკითხული საწარმოების 50%-ზე მეტმა
სხვადასხვა მასშტაბით უკვე შეამცირა დასაქმებულთა ოდენობა. მათ
შორის ყველაზე დიდი შემცირებები სასტუმრო და სარესტორნო ბიზ-
ნესში შეინიშნება – აღნიშნულ სექტორში კომპანიების 40%-ზე მეტმა
გაათავისუფლა ყველა დასაქმებული.

ამ თვალსაზრისით მთავრობამ უამრავი რეფორმა  განახორციელა
მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშესაწყობად. ერთ-ერთი ყველაზე
წარმატებული პროგრამა არის „აწარმოე საქართველოში“, რომელიც უამ-
რავ დამწყები მეწარმისთვის აღმოჩნდა შანსი ხორცი შეესხა  თავიანთი
ბიზნეს იდეებისთვის. საქართველოში მოქმედებს მცირე და საშუალო
მეწარმეობის მხარდამჭერის რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის: საქარ-
თველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საქართველოს დამსაქმებელთა
ასოციაცია, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია.

მეწარმეთა მხარდამჭერი პროგრამებიდან გამორჩეულია ყველას-
თვის კარგად ცნობილი პროგრამა - „აწარმოე საქართველოში“. პროგრამა
ითვალისწინებს ინდუსტრიული და სოფლის მეურნეობის მიმართუ-
ლებით მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერას, ახალი საწარმოების შექმნის,
არსებული საწარმოების გაფართოების ხელშეწყობას და კერძო სექტორის
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კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდას ფინა-
ნსებზე, უძრავ ქონებასა დატექნიკურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის
საშუალებით. 2015 წელს, „აწარმოე საქართველოში“ დაემატა ორი ახალი
მიმართულება: ა) სასტუმროების განვითარების ხელშეწყობა, რაც გუ-
ლისხმობს ფრანჩაიზის ხარჯების დაფინანსებას და ბ) კინო-ინდუს-
ტრიის ხელშეწყობა. 2015 წლიდან დაიწყო „აწარმოე საქართველოს“ მიკ-
რო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმართულება, რომლის
ძირითადი მიზანია საქართველოს რეგიონებში ეკონომიკური აქტივობის
ზრდის ხელშეწყობა. მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმარ-
თულება ითვალისწინებს ორ კომპონენტს: ფინანსურ და ტექნიკურ დახ-
მარებას [6].

პროგრამის ფარგლებში ბევრმა დამწყებმა მეწარმემ მიიღო მხარ-
დაჭერა სახელმწიფოსგან, კარგ მაგალითად გამოდგება Gulfood 2021 გა-
მოფენაში ქართული ფირმების მონაწილეობა სააგენტოს „აწარმოე საქარ-
თველოში“ ექსპორტის მიმართულების ორგანიზებით და USAID-ის
სოფლის მეურნეობის პროგრამის მხარდაჭერით.

ზოგადი ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესების მიუხედავად, მცირე და
საშუალო მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით საქართველოში
იგივე გამოწვევები დგას, რაც მრავალ განვითარებად ქვეყანაში. მიუხე-
დავად იმისა, რომ მცირე და საშუალო საწარმოებზე მოდის მოქმედი
საწარმოების უდიდესი ნაწილი, მათი წვლილი მშპ-ში კვლავ ძალიან და-
ბალია. საქართველოს მთავრობა ეკონომიკური განვითარების პროცესში
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მცირე და საშუალო მეწარმეობას
და მიზნად ისახავს სამეწარმეო გარემოს შემდგომ სრულყოფას, რაც ხელს
შეუწყობს მცირე და საშუალო საწარმოების ზრდას და განვითარებას.

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება დაეხმარება
მცირე და საშუალო ბიზნესს კრიზისული პერიოდის განმავლობაში შეძ-
ლონ სტაბილურობის შენარჩუნება და არ დაუშვან გაკოტრება, რომელიც
ნეგატიურ გავლენას მოახდენს ქართული ეკონომიკის განვითარებაზე,
რადგან მცირე და საშუალო ბიზნესი უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკური
სიძლიერის ქვაკუთხედი.
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გამოყენებული ლიტერატურა

1. საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრა-
ტეგია 2016-2020 წლებისთვის.
2. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - www. geostat.ge.
3.http://gov.ge/files/439_54422_706524_100-1.pdf.
4.https://openscience.ge/bitstream/1/798/1/samagistro%20pataraidze%20salome
.pdf.

რეზიუმე

სტატიაში განხილულია მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი ქვე-
ყნის ეკონომიკაში,  სტატისტიკური მონაცემები მსოფლიო პრაქტიკიდან.
მოცემულია  მცირე და საშუალო საწარმოთა სტატისტიკური მაჩვენე-
ბელთა დინამიკური ანალიზი საქართველოში.  სტატიის ძირითადი ნა-
წილი ეთმობა სახელმწიფოს დახმარების პროგრამებს მეწარმეებისთვის
კოვიდპანდემიის პირობებში, რადგან პანდემიამ ძალიან ბევრი მცირე და
საშუალო საწარმოები დააზარალა ფინანსურად.

Резюме

В статье рассматривается роль малого и среднего бизнеса в эконо-
мике страны, статистика из мировой практики. Дан динамический анализ
статистических показателей малых и средних предприятий Грузии. Ос-
новная часть статьи посвящена программам государственной помощи
предпринимателям в условиях ковидэпидемии, поскольку пандемия фи-
нансово затронула многие малые и средние предприятия.

Summary

The article examines the role of small and medium-sized businesses in
the country's economy, statistics from world practice.A dynamic analysis of the
statistical indicators of small and medium-sized enterprises in Georgia is given.
The main part of the article is devoted to programs of state assistance to
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entrepreneurs in the context of a covid-epidemic, since the pandemic has fi-
nancially affected many small and medium-sized enterprises.

მარიამ დოლიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის პროფესორი

ფარმაცევტული კომპანიების ორგანიზაციული კონტროლი

კონტროლის აუცილებლობა ნებისმიერ ორგანიზაციაში მენეჯმენ-
ტის საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია და მისი საჭიროება და მნიშვნე-
ლობა ეჭვს აღარ იწვევს. საკამათოა მხოლოდ კონტროლის არსის და მისი
ჩატარების პროცესის დაგეგმვა. კონტროლის განხორციელება ფარმაცე-
ვტულკომპანიებში ყოველთვის მენეჯერის მთავარი თავსატეხია. ხშირად
კონტროლი იძულებასთან ასოცირდება, რაც სწორი არ არის. ის არც მუ-
შაკთა შემოქმედებით თავისუფლებას ზღუდავს. კონტროლი ობიექტური
აუცილებლობაა. მისი მეშვეობით შეუძლია მენეჯერს აკონტროლოს
ფარმაცევტული კომპანიის საქმიანობის დადგენილ ნორმებთან და სტან-
დარტებთან შესაბამისობა და სამუშაოს დამთავრებისთანავე მიიღოს
ინფორმაცია საქმიანობის შედეგების გამომწვევი მიზეზების შესახებ.
ამრიგად, კონტროლს მართვის პროცესის განხორციელებაში საკმაოდ
დიდი მნიშვენელობა აქვს.

ორგანიზაციული კონტროლი გულისხმობს ორგანიზაციის საქმი-
ანობის გეგმის დადგენილი ნორმატივების შესაბამისად სისტემატიური
რეგულირების პროცესს. კონტროლის არსი საქმიანობის კორექტირების
მოქმედებებია. ნებისმიერი კონტროლი ემყარება მენეჯერის მიერ არსე-
ბულ ინფორმაციას. ამიტომ კონტროლის პროცესის ეფექტიანად განხო-
რციელებისათვის საჭიროა ინფორმაცია არა მარტო ნორმატიული მაჩვე-
ნებლების, არამედ რეალური მაჩვენებლების შესახებაც, ამასთან ერთად
ქმედება ნორმიდან ნებისმიერი გადახრის თავიდან აცილების მიზნით.
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ამიტომ მენეჯერმა უნდა განსაზღვროს როგორი ინფორმაცია სჭირდება,
როგორ მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია და როგორ მოახდინონ რეაგირება
სიტუაციის მიხედვით საქმიანობაზე.

ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის არსებობა უკიდურესად
საჭიროა კონტროლის განხორციელებისთვის. მენეჯერებმა ზუსტად უნ-
და განსაზღვრონ მონიტორინგის და კონტროლისთვის როგორი სტანდა-
რტები და შეფასების როგორი ხერხები უნდა გამოიყენონ. მათ უნდა
შეძლონ ორგანიზაციაში დანერგონ ინფორმაციის მოძიების და შეგრო-
ვების ეფექტიანი სისტემა. ყოველივე აღნიშნული განაპირობებს ფარმა-
ცევტულ კომპანიაში კონტროლის განხორციელების სირთულეს.

კონტროლი მართვის პროცესის ფუნდამენტური ელემენტია. მისი
მონაწილეობით არის შესაძლებელი მენეჯმენტის სხვა ფუნქციების შე-
სრულება. ამასთან კონტროლისადმი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა ყოვ-
ლისმომცველობა. კონტროლი არ არის ერთჯერადი აქტი, არც მხოლოდ
სპეციალურად დანიშნული მუშაკების საქმიანობაა, რომელთაც სხვა მუ-
შაკთა საქმიანობაზე კონტროლი ევალებათ. კონტროლი ყველა ხელმ-
ძღვანელის თანამდებობრივი მოვალეობის ნაწილია. კონტროლის პრო-
ცესი რამოდენიმე ეტაპს მოიცავს. ფარმაცევტულ კომპანიაში შესასრულე-
ბელი სამუშაოს მოცულობის განსაზღვრა და საჭირო კადრების შერჩევა
კონტროლის საწყისი ეტაპია. მუშაკთა მიერ დავალებათა შესრულებაზე
დაკვირვება და შემოწმება რა ხარისხით სრულდება სამუშაო არის მი-
მდინარე საქმიანობის კონტროლი, ხოლო საქმიანობის შედეგების დათ-
ვლისა და მისი გამომწვევი მიზეზების განსაზღვრა კი კონტროლის
ბოლო ეტაპია.

ფარმაცევტულ კომპანიაში ჩატარებული კონტროლი უნდა იყოს
გამორჩეულად მკაცრი და ზუსტი, რადგანაც წამალში შენარევის მიკ-
როსკოპულმა დოზამაც კი შეიძლება იმსხვერპლოს მომხმარებელი. ამ შე-
მთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს სისწრაფესაც, რომ წამალმა არ
მოასწროს მოხმარებაში გასვლა და მომხარებელთა ხელში მოხვედრა.
კონტროლის სიხშირეც უნდა იყოს ზომიერი, რადგანაც ხშირი კონტრო-
ლი მეტად ძვირი ჯდება და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ კონტროლზე
გაწეულმა ხარჯებმა გადაამეტოს კანონდარღვევით გამოწვეულ ზარალს.
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კონტროლის კრიტერიუმის ამოსარჩევად მენეჯერები იყენებენ სა-
უკეთესო პრაქტიკების ეტალონურ ტესტირებას. ეს პროცესი არის კონ-
კურენტი ფირმების და სხვა ფირმების მიერ გამოყენებული იმ სის-
ტემების და მეთოდების ძიება და გამოყენება, რომლებიც მათ საუკეთესო
შედეგებს აძლევს. თვით ეტალონი ეს არის ეფექტიანობის ნიმუში,
რომელსაც მენეჯერები თავისი ორგანიზაციის მაჩვენებლებს უდარებენ,
კონტროლის დროს სწორედ ეს ნიმუში უნდა გამოიყენებოდეს კრიტე-
რიუმად.

კონტროლი ობიექტური აუცილებლობაა. მისი მეშვეობით შეუძ-
ლია მენეჯერს აკონტროლოს ორგანიზაციის საქმიანობის დადგენილ
ნორმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობა და სამუშაოს დამთავ-
რებისთანავე მიიღოს ინფორმაცია საქმიანობის შედეგების გამომწვევი
მიზეზების შესახებ. კონტროლის მნიშვნელობა იმაშია, რომ იგი წარ-
მოადგენს მმართველობითი საქმიანობის დამამთავრებელ ეტაპს და
მხოლოდ მისი მეშვეობით გაიგება მიიღწევა თუ არა ორგანიზაციული
მიზნები და თუ არ მიიღწევა რა არის ამის მიზეზი.მაშასადამე, კონ-
ტროლს მართვის პროცესის განხორციელებაში საკმაოდ დიდი მნიშვენე-
ლობა აქვს.

მენეჯერებს ევალებათ თავისი ორგანიზაციის მუშაკთა, თვით ორ-
განიზაციის, მისი დოკუმენტაციის და ინფრასტრუქტურის დასაცავად
შეიმუშავონ კონკრეტული გეგმები. ეს გეგმები და მასში მოცემული ღო-
ნისძიებები უნდა დაეყრდნოს კარგად აწყობილ კონტროლის სისტემას.
კონტროლის ამოცანა არის ორგანიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების
მუშაობის შედეგების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი აღრიცხვა და
შეფასება. ყოველივე ეს წარმოუდგენელია აღრიცხვისა და კონტროლის
სათანადოდ ორგანიზებული სისტემის გარეშე. კონტროლის აუცილებ-
ლობას განაპირობებს შემდეგი მიზეზები: დროული რეაგირების აუცი-
ლებლობა გარემომცველ სამყაროში მომხდარ ცვლილებებზე; ორგანი-
ზაციის შიგნით ქვედანაყოფების შეთანხმებული და კოორდინირებული
მუშაობის უზრუნველყოფა; ორგანიზაციაში ადამიანთა მიერ შესრულე-
ბული სამუშაოს დადგენილი წესების მიხედვით შესრულების აუცი-
ლებლობა, რათა მიღწეულ იქნეს ორგანიზაციის მიზანი.
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დღესდღეობით ფარმაცევტულიკომპანიის მენეჯმენტის წინაშე
დგას ქსელური და ვირტუალური სტრუქტურების შექმნის აუცილებ-
ლობა. ქსელური ორგანიზაციების წარმოშობა უკავშირდება საბაზრო ურ-
თიერთობების გადატანას ორგანიზაციის შიგა გარემოში. ახალი საბაზრო
რეალობა - ბაზრების გლობალიზაცია, საქონლის სასიცოცხლო ციკლის
შემცირება, ახალი ელექტრონული ტექნოლოგიები და სხვ. აიძულებს
კომპანიებს გადავიდეს დეცენტრალიზებულ ორგანიზაციულ სტრუქ-
ტურებზე, სადაც იქმნება მართვის დონეების მინიმალური რაოდენობა.

კონტროლინგს განსაზღვრავენ, როგორც კონცეფციას და როგორც
ხელმძღვანელთა ინფორმაციულ-ანალიტიკური და მეთოდური დახმა-
რების ინტეგრირებულ სისტემას, რომელიც მიმართულია ორგანიზა-
ციული მიზნების განხორციელებისკენ.

კონტრლის სიტემაში მთავარი ელემენტი ადამიანია. ამიტომ კონ-
ტროლის სიტემის შერჩევისას გასათვალისწინებელია ადამიანთა ქცევა.
ასევე გათვალისწინებას საჭიროებს კონტორლის პროცესის განხორცი-
ელების პროგრამის შემუშავება და პროცესის მართვა. გასათვალისწი-
ნებელია ისიც, რომ მენეჯერები ხშირად ისე წარმართავენ კონტროლის
პროცესს, რომ აიძულებენ მუშაკებს იმოქმედონ ორგანიზაციის მიზნების
მიღწევის მიმართულებით. ამით ისინი უზრუნველყოფენ მათ საჭირო
ქცევას.

კონტროლინგის პროცედურების დანერგვაფარმაცევტულ კომპა-
ნიაში მოითხოვს განსაზღვრული ღონისძიებების გატარებას, პროცედუ-
რების დამუშავებას და მექანიზმების შემოღებას. პირველ ეტაპზე განი-
საზღვრება კონტროლის მიზნები. ასეთებად მიჩნეულია ორგანიზაციის
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, დასაბუთებული გადაწყვეტილე-
ბების მიღებისათვის საჭირო დროის შემცირება, მიღებული გადაწყვეტი-
ლებების ხარისხის ამაღლება, მატერიალურ-სასაქონლო მარაგების შე-
მცირება, ქვედანაყოფებისა და სპეციალისტების მუშაობის ეფექტიანობის
კრიტერიუმების დადგენა და სხვა.

მეორე ეტაპზე ხდება მმართველობითი აღრიცხვა-ანგარიშგების და
ანალიზის პროცედურების დანერგვა. კერძოდ, ორგანიზაციული სტრუქ-
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ტურის მოდელის დამუშავება, ინფორმაციული ნაკადების ორგანიზაცია,
მონაცემთა ანალიზის, ფორმებისა და მეთოდების დადგენა.

მესამე ეტაპზე ხორციელდება დაგეგმვის პროცედურების დანერ-
გვა თითოეული დონისთვის - გეგმა-დავალება. იგი მოიცავს ორგანიზა-
ციის საქმიანობის ყველა ძირითად მაჩვენებელს. მათ საფუძველზე დგება
მიზნობრივი, სტრატეგიული და ოპერატიული გეგმები, ასევე, საფინანსო
მაჩვენებლების გეგმა. მიზნობრივი გეგმები მოიცავს მატერიალურ-
საგნობრივ მიზნებს, ღირებულებით მიზნებს, სოციალურ მიზნებს.
მაგრამ კონტროლინგის წარმოშობასთან ერთად, რომელიც უდავოდ
დადებითი ფაქტია კონტროლის პროცესის გატარებაში, ამ უკანასკნელ
წლებში, ამ პროცესს შეექმნა პრობლემებიც. მათ კონტროლის თანა-
მედროვე პრობლემები ეწოდებათ და ისინი გლობალიზაციამ წარმოშვა.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.ალექსეევა ნ.ი., ლომაკინა ე.ა., სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მა-
რთვისადმი ახალი მიდგომების შესახებ ჯანდაცვის დაწესებულებებში, მ.
2011.
2.აკოპიანია.ს., მურაშოვი ვ.ა., ბოჩკარიოვი პ.ს., კონკურენციის თავისე-
ბურებები სამედიცინო მომსახურების და სამედიცინო დანიშნულების
საქონლის ბაზარზე, მ. 2011.
3.ავქსენიევა მ.ვ., მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება ჯან-
დაცვაში კლინიკურ-ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე, მ.2013.

რეზიუმე

სტატიაში აღნიშნულია, რომ კონტროლი ფარმაცევტული კომპანი-
ების საქმიანობის მნიშვნელოვანი ელემენტია. იგი წარმოადგენს მენეჯ-
მენტის ერთ-ერთ ფუნქციას, რომელზეც დამოკიდებულია გადაწყვეტი-
ლების მიღების პროცესი და საქმიანობის შემდგომი გაგრძელება. კონ-
ტროლის ამოცანა არის ორგანიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების მუშა-
ობის შედეგების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი აღრიცხვა და შე-
ფასება.



41

Резюме

В статье отмечено, что контроль является важным элементом дея-
тельности фармацевтических компаний. Это одна из функций управления,
от которой зависит процесс принятия решений и дальнейшее продолжение
деятельности.Задачей контроля является количественный и качественный
учет и оценка результатов работы организации и ее подразделений.

Summary

The article notes that control is an important element of the activities of
pharmaceutical companies.This is one of the management functions on which
the decision-making process and further continuation of activities depend. The
task of control is quantitative and qualitative accounting and evaluation of the
results of the work of the organization and its divisions.

ქრისტინე კირთაძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის

სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი

კონფლიქტის მართვა ჯანდაცვის დაწესებულებებში

კონფლიქტი წარმოადგენს ნებისმიერი ორგანიზაციის ფუნქციონი-
რების განუყოფელ ელემენტს, მათ შორის ჯანდაცვის სფეროშიც. მაგრამ
ჯანდაცვის დაწესებულების სპეციფიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება
სხვა დაწესებულებებიდან და სფეროებიდან, რაც იწვევს წარმოქმნილი
კონფლიქტების რეგულირების თავისებურებებს. ჯანდაცვის დაწესებუ-
ლებების მთელი საქმიანობა მკაცრად არის რეგლამენტირებული ნორმა-
ტიული დოკუმენტებით და აქტებით, რაც აიძულებს ხელმძღვანელობას
დაიცვას ისინი და დაუქვემდებაროს საქმიანობა განსაზღვრულ წესებს,
შეასრულონ თანამდებობრივი ინსტრუქციები.
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ჯანდაცვის დაწესებულებებში არსებობს სხვადასხვა დონის ქვედა-
ნაყოფები: უშუალოდ პაციენტების მკურნალობიდან დაწყებული მომ-
სახურების და უზრუნველყოფის ქვედანაყოფებამდე.

ასეთი სიტუაცია მოითხოვს მუშაკების არსებობას სხვადასხვა გა-
ნათლებით მაღალიდან დაბალ რგოლამდე და კვალიფიკაციის დონით.
ეს ხელს უწყობს განსხვავებული სოციალური ჯგუფების ფუნქციონირე-
ბას მატერიალური უზრუნველყოფის, განვითარების და ასაკობრივი
შემადგენლობის სხვადასხვა დონეს, მდედრობითი სქესის თანამშრომ-
ლების უმრავლესობით. ამ თავისებურებების ფონზე სხვადასხვა სახის
და დონის კონფლიქტების წარმოქმნა აშკარაა.

ჯანდაცვის დაწესებულების პრობლემური სიტუაცია მდგომარე-
ობს კონფლიქტების მართვის მეთოდების შერჩევის სირთულეში, მთელი
მრავალფეროვანი სტრუქტურის კოორდინაციაში. ნებისმიერი სახის კონ-
ფლიქტი გავლენას ახდენს გაწეული მომსახურების ხარისხზე, ცალ-
კეული პიროვნების და მთლიანად დაწესებულების პრესტიჟის შემცი-
რებამ შეიძლება გამოიწვიოს კადრების დენადობა, შრომისუნარიანობის
შემცირება. თავის სამუშაოს მიხედვით ყოველ თანამშრომელს უწევს ურ-
თიერთობა როგორც კოლეგებთან, ასევე პაციენტებთან.

ინდივიდუალურ–ქცევითი თავისებურებებზე, ისეთებზე როგო-
რიც არის ტემპერამენტი, კომუნიკაციური და ორგანიზაციული უნარები,
აგრესიულობის დონე ურთიერთობებში დამოკიდებულია ქცევის შერ-
ჩეული სტილი კონფლიქტურ სიტუაციებში.

ადამიანებს შორის კონფლიქტის წარმოშობის წყარო თვით ადა-
მიანები არიან, კერძოდ კი – მათი განსხვავებული შეხედულებები. დე-
მოკრატიის გაფართოება, ადამიანური ფაქტორის ამაღლება, ინიციატივი-
სა და უფლებების ფართო სპექტრი როგორც ეკონომიკაში, ასევე ყოფა–
ცხოვრებასა და პოლიტიკაშიც კი – ზრდის კონფლიქტური სიტუაციების
რიცხვს. ეს ცუდი არ არის, რაც მეტი და განსხვავებული ინტელექტუა-
ლური აზრი მოქმედებს, მით უფრო ხშირია მწვავე კონფლიქტები და შე-
საბამისად მეტია – საღი აზრის გამარჯვებაც.

საწარმოო კონფლიქტის შექმნისას პირველი, რაც შეიძლება გააკე-
თოს მენეჯერმა ის არის, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვას ორივე
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ოპონენტი და მიუხედავად მისი სიმპატია – ანტიპატიისა, დამოკიდე-
ბულება ორივე ოპონენტებისადმი უნდა შეინარჩუნოს პოზიტიური და
ყურადღება გაამახვილოს იმაზე, რაც საერთოა მათ შორის.

კონფლიქტი უნდა იქნას განხილული, როგორც ფირმის საერთო
პრობლემა. ეს მაშინვე განამტკიცებს თანამშრომლობას. ორივე მხარემ
უნდა გამოთქვას აზრი: რაში ხედავს კონფლიქტს, რა გრძნობებს იწვევს
ეს კონფლიქტი და განსაკუთრებით – თითოეული მხარე როგორ აფასებს
თავის როლს კონფლიქტური სიტუაციის გადაწყვეტაში. გარკვეული
უნდა იქნეს კონფლიქტის გადაწყვეტის ყველა შესაძლო ვარიანტი, რომ-
ლის ჩამოყალიბებაში მენეჯერმა უნდა იხელმძღვანელოს ურთიერთგა-
გებისა და სხვადასხვა პოზიციების დაახლოების პრინციპით.

გამოთქმული ვარიანტების შეფასების შემდეგ უნდა იქნას მიღებუ-
ლი ორივე მხარისათვის სასარგებლო წინადადება. ზოგჯერ ერთი შეხედ-
ვაც საკმარისია პრობლემების გადასაწყვეტად. შედარებით რთულ სიტუ-
აციებში კი, საჭირო ხდება მოსალაპარაკებლად რამდენჯერმე შეხვედრა,
კონფლიქტის გადასაწყვეტად ხშირად მიმართავენ კენჭისყრასაც, რომე-
ლიც შეიძლება ფარულიც იყოს, მაგრამ ის მაინც ასუსტებს განსჯის
შედეგის სამართლიანობას.

განსაზღვრულ სიტუაციებში კონფლიქტის წარმოშობის წყაროს
წარმოადგენს თვით ხელმძღვანელი. ბევრი არასასურველი კონფლიქტი
წარმოიშობა თვით მენეჯერის პიროვნებით და მოქმედებებით, განსაკუ-
თრებით თუ საჯაროდ ახდენს სიმპატიების და ანტიპატიების დემონ-
სტრიტებას. კონფლიქტის მიზეზი შეიძლება იყოს ხელმძღვანელთა უპ-
რინციპობა, თანამშრომლებთან ურთიერთობაში უხეშობა. ბევრი კოფნ-
ლიქტი წარმოიქმნება ისეთი ხელმძღვანელების მიზეზით, რომლებიც
ცდილობენ გვერდი აუარონ დირექტივებს და ნორმატიულ აქტებს, აგ-
რძელებენ შეუმჩნევლად ყველაფრისკეთებას თავისებურად. მენეჯერის
თავის შეუკავებლობა, სიტუაციის სწორი შეფასების უუნარობა, სხვა
ადამიანების აზრების გაგების და გათვალისწინების ვერ შეძლება წარ-
მოქმნიან კონფლიქტს.

განსაკუთრებულ სირთულეს მენეჯერებისათვის წარმოადგენს კო-
ნფლიქტის გადაწყვეტის ხერხების პოვნა. კონფლიქტის მართვა – ნიშნავს
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კონფლიქტური სიტუაციის კონტროლს, მისი გადაწყვეტის პროცესის
ორგანიზაციას.

ხელმძღვანელის პირადი გამოცდილების და ცოდნის საფუძველზე
შესაძლებელია კონფლიქტების მართვის სხვადასხვა მეთოდები, მათ
შორის:

1.კონფლიქტის მიჩუმათება. ხელმძღვანელის მხრიდან ასეთი პო-
ზიციის დროს კონფლიქტი წყდება მისი მონაწილეობის გარეშე ან გა-
დაიდება გარკვეული დროით. მიჩუმათება და კონფლიქტში მონაწილე-
ობიდან თავის არიდება არ აღმოფხვრის კონფლიქტის მიზეზებს და
ხელს არ უწყობს ურთიერთობების ნორმალიზაციას. კონფლიქტების
მართვის ასეთი გზა ნაკლებად შედეგიანია.

2.შერბილება. ეს სტილი ხასიათდება ქცევით, რომელიც ნაკარნახე-
ბია მოსაზრებით, რომ არ ღირს გაბრაზება, ვინაიდან „ჩვენ ერთი გუნდი
ვართ არ ღირს ნავის შერყევა“. შერბილების სტილმა საბოლოოდ შეიძ-
ლება მიგვიყვანოს სერიოზულ კონფლიქტამდე, ვინაიდან კონფლიქტის
საფუძველში არსებული პრობლემა არ გადაწყდება. „შემრიგებელი“ აღ-
წევს დროებით ჰარმონიას მუშაკებს შორის, მაგრამ უარყოფითი ემოცი-
ები ცხოვრობენ მათ შიგნით და გროვდება.

3.კონფლიქტის დათრგუნვა. კონფლიქტის დათრგუნვის დროს ძა-
ლდატანების ძალაუფლების გამოყენებით ჩვეულებრივ გათვალისწინე-
ბულია მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესები. ამასთან არ ხდება კონ-
ფლიქტის მიზეზების ანალიზი, არ ირკვევა ყველა დაინტერესებული მო-
ნაწილეების პოზიციები. კონფლიქტის დათრგუნვა ხელმძღვანელის ძა-
ლაუფლების ძალით შესაძლებელია ვერ იქნას აღმოფხვრილი კონფლიქ-
ტის მიზეზები, ანალოგიური სიტუაცია განმეორდება მომავალშიც.

4.პრობლემის ობიექტური გადაწყვეტა, წარმოქმნილი კონფლიქტის
პრობლემის გადაყვეტისათვოს ხელმძღვანელი ატარებს აქტიურ დია-
ლოგს ყველა მონაწილესათვის, არკვევს მათ ინტერესებს, აანალიზებს
თანამშრომლების აზრებს და წინადადებებს, იხილავს კონფლიქტური
სიტუაციებიდან გამოსვლის შესაძლებელ ვარიანტს. ეს მიდგომა უფრო
მისაღებია.
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5.კომპრომისის ძიება ყველაზე ეფექტური გზაა ნებისმიერი კონ-
ფლიქტური სიტუაციის გადაწყვეტისათვის, მაგრამ კონფლიქტის განვი-
თარების ბოლო სტადიებზე. ამ პერიოდში კონფლიქტის წარმოქმნის
მიზეზები და საფუძვლები უკვე ნათელია, მხარეთა ინტერესები განსაზ-
ღვრულია.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, კონფლიქტის სწორი რეგუ-
ლირება იწვევს ფუნქციონალურ შედეგებს, ხოლო თუ ვერ მოვიპოვებთ
კონფლიქტის მართვის ეფექტურ ხერხს, შეიძლება შეიქმნას დისფუნქცი-
ონალური შედეგები, ე.ი. პირობები, რომლებიც ხელს უშლიან მიზნების
მიღწევას.
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მოცემული ნაშრომის კვლევის ობიექტს წარმოადგენს კონფლიქ-
ტური სიტუაციების მართვა ჯანდაცვის დაწესებულებებში. ხელმძღვანე-
ლის პირადი გამოცდილების და ცოდნის საფუძველზე გამოიყენება კონ-
ფლიქტების მართვის სხვადასხვა მეთოდები. ჯანდაცვის დაწესებულე-
ბის პრობლემური სიტუაცია მდგომარეობს კონფლიქტების მართვის მე-
თოდების შერჩევის სირთულეში, მთელი მრავალფეროვანი სტრუქტუ-
რის კოორდინაციაში.
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Резюме

Объектом исследования данной статьи является управление кон-
фликтами в медицинских учреждениях. Используются разные методы
управления конфликтами, основанные на личном опыте и знаниях ме-
неджера.Проблемная ситуация учреждения здравоохранения заключается
в сложности выбора методов разрешения конфликтов, в координации всей
разнородной структуры.

Summary

The object of this article is conflict management in medical institutions.
Different methods of conflict management are used, based on the personal
experience and knowledge of the manager. The problematic situation of a
healthcare institution lies in the difficulty of choosing methods for resolving
conflicts, in coordinating the entire heterogeneous structure.

ზვიადი ქაშაკაშვილი

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

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ხათუნა კუპრაშვილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ფარმაცევტული კომპანიების იმიჯის ფორმირება

ფარმაცევტული კომპანიების იმიჯს განაპირობებს იმ დახასიათე-
ბის ერთობლიობა, რომელიც მომხმარებელს საერთო წარმოდგენას აძ-
ლევს ფირმის საქმიანობის შესახებ. არსებობს საბაზო თვისებები, რომ-
ლებიც დამახასიათებელია კომერციული ორგანიზაციის ნებისმიერი სა-
ხისათვის და მათი ინტერპრეტირება აუდიტორიის სპეციფიკაზეა დამო-
კიდებული. იმიჯის ამოცანაა ამ თვისებების სწორი გაშუქება და, გარკვე-
ული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ამ თვისებებზე ადექვატური წარ-
მოდგენის შექმნა აუდიტორიის სხვადასხვა ჯგუფისთვის.

ბაზარზე არსებული ფარმაცევტული კომპანიის კარგი სახელი თა-
ვისთავად დიდ კაპიტალს წარმოადგენს.ფირმის კარგი სახელი და კარგი
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რეპუტაცია მისი იმიჯის შემადგენელი ნაწილებია.დღესდღეობით კი
ფირმის დადებითი იმიჯი კონკურენტთან ბრძოლის უმძლავრესი ია-
რაღია. უყურადღებობა იმიჯის მიმართ, ჩვეულებრივ,ფირმის გაკოტრე-
ბით მთავრდება.

როცა ახლადდაარსებული ფარმაცევტული კომპანია გამოდის ასპა-
რეზზე, მას, რა თქმა უნდა, სჭირდება გარკვეული პოზიციების დაკავება.
ახალი ორგანიზაციის იმიჯის შექმნანში ემბლემას, სახელწოდებასა და
სლოგანს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა აკისრია.სიმბოლიკა ქმნის
პირველ წარმოდგენას კომპანიაზე და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.შემდგომში,ფარმაცევტული კომპა-
ნიის წარმატება თუ წარუმატებლობა ბევრად დამოკიდებულია სიმბო-
ლიკაზე. სიმბოლიკა ფირმის სახეს წარმოადგენს და ეს სახე უნაკლო უნ-
და იყოს.სიმბოლიკის ამოცანაა ქვეცნობიერ დონეზე იმოქმედოს ადამი-
ანზე.

ფარმაცევტული კომპანიების იმიჯში გონივრულად უნდა იყოს
შერწყმული კონსერვატიული და ნოვატორული მიმართულებები. 21-ე
საუკუნეში ეს მეტად მნიშვნელოვანია,რადგან თანამედროვე ადამიანი-
სათვის ხშირად ძნელია სწრაფ ცვლილებებს მიეჩვიოს. ამავდროულად
21-ე საუკუნემ შექმნა ე.წ. “ადამიანი მომთხოვნი”,რომლის გულის მოგება
უკიდურესად ძნელია. PR-ის სპეციალისტი კარგად უნდა განასხვავებდეს
ტრადიციულ და მოძველებულ მეთოდებს. მომხმარებელმა უნდა
იგრძნოს, რომ ახლად შემოღებული ტექნოლოგიები მიმართულია არა
მის დასაბნევად, არამედ მისთვის კომფორტის შესაქმნელად.

ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის აუცილებელია ყურადღების ცენ-
ტრში იმყოფებოდეს. საზოგადოების ინტერესი მის მიმართ არავითარ
შემთხვევაში არ უნდა ჩაცხრეს.ამისთვის კომპანიის PR-განყოფილებამ
თვალსაჩინო აქციები უნდა მოაწყოს.

მომხმარებლის თვალში ფარმაცევტული კომპანია წარმატებულად
უნდა გამოიყურებოდეს.ამიტომ კომპანიის ოფისს პრესტიჯული სახე
უნდა ჰქონდეს,იგი კარგად უნდა იყოს გაფორმებული.ახლად გარემო-
ნტებული,მყუდროდ მოწყობილი ოფისი კლიენტზე გაცილებით უფრო
კარგ შთაბეჭდილებას მოახდენს, ვიდრე ჩვეულებრივი არაფრით გა-
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მორჩეული სადგომი.პირველ რიგში, ოთახი რაც შეიძლება კარგად განა-
თებული უნდა იყოს.კარგი განათება არა მარტო პოზიტიურად მოქ-
მედებს ადამიანის განწყობაზე და იწვევს მასში სიხარულისა და დღესას-
წაულის განხდას,არამედ ქმნის გულახდილობისა და გახსნილების შეგ-
რძნებასაც. ადამიანი არაცნობიერად გრძნობს, რომ კომპანიასარაფერი
დასამალი არა აქვს, იგი გულწრფელია მასთან.ცუდი განათება, პირიქით,
თრგუნავს,ღლის და აღიზიანებს ადამიანის ფსიქიკას. ოთახი ნათელ
ფერებში უნდა იყოს გაფორმებული. მეცნიერულად დამტკიცებულია,
რომ ფერს ძალიან დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ადამიანის ფსი-
ქიკაზე.

ოფისის გაფორმებასთან ერთად ფარმაცევტული კომპანიის ინი-
ჯის შექმნაში დიდი წვლილი მიუძღვის პერსონალს. ფირმის პერსონა-
ლის თითოეული წარმომადგენელი ხალხის თვალში ფირმის სახეს
წარმოადგენს. რა თქმა უნდა,ნებისმიერ ადამიანს სიამოვნებს მის მიმართ
გამოჩენილი ყურადღება. მომხმარებელს უნდა შეექმნას მკვეთრი შთა-
ბეჭდილება, რომ მთელი სისტემა მხოლოდ მისთვისაა აწყობილიდა ეს,
რა თქმა უნდა, მხოლოდ გარეგნულ მხარეზე და რწმენებზე არ უნდა
იყოს დამოკიდებული. საოფისე მუშაკის მთავარი თვისებებია: შემწყნა-
რებლობა, კომუნიკაბელურობა, გულითადობა. საქართველოსთვის ეს
მეტად აქტუალური საკითხია.მომსახურების დონის ამაღლება
ნამდვილადაა საჭირო.ფარმაცევტული კომპანია და მისი პერსონალი
ერთ მთლიანობად უნდა აღიქმებოდეს.

იმიჯი - პიროვნების შეჯამებული პორტრეტია, რომელიც იქმნება
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთა შეხედულებით და ფორმირდება სა-
ზოგადოებრივ ან ინდივიდუალურ ცნობიერებაში, გარკვეული ემოციუ-
რი დამოკიდებულებებით, იმის საფუძველზე, თუ რას ამბობს და აკე-
თებს პიროვნება. ხოლო იმიჯმეკინგი ტექნოლოგია კომპანიის ან პიროვ-
ნების დადებითი სახის-იმიჯის შექმნის შესახებ. იმიჯმეიკინგი არის
სტრუქტურა, რომელიც ქმნის, მართავს და ანხორცილებს შექმნილ
იმიჯს. მართებულად შექმნილი იმიჯი დადებითად მოქმედებს ადამი-
ანების განწყობაზე, დამოკიდებულებაზე, დარწმუნებაზე და ქცევაზე.
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როგორი იმიჯი გაქვთ და როგორ აღგიქვამენ გარშემომყოფები
თქვენ!? ჩვენ ოცდაათ წამში აღვიქვავთ ერთმანეთის იმიჯს და ეს აღქმა
განსაზღვრავს ჩვენს შემდგომ დამოკიდებულებებს. იმიჯი ხომ პიროვ-
ნების შეჯამებული პორტრეტია, რომელიც იქმნება საზოგადოების სხვა-
დასხვა ჯგუფთა შეხედულებით და ფორმირდება საზოგადოებრივ ან
ინდივიდუალურ ცნობიერებაში, გარკვეული ემოციური დამოკიდებუ-
ლებებით, იმის საფუძველზე, თუ რას ამბობს და აკეთებს პიროვნება.

ფარმაცევტული კომპანიის იმიჯის შექმნის პირველი ნაბიჯი სა-
კუთარი თავის შეფასებით იწყება. სრულ სურათს ჩვენი იმიჯის შესახებ
მოგვცემს შემდეგ კითხვებზე პასუხები: როგორია ჩემი ხასითი? რა
მომწონს და რა არა? რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები მაქვს? რა
შესაძლებლობებს ან უნარებს ვფლობ? როგორი გარეგნობა მაქვს? იყავით
გულწრფელი, ჩაიხედეთ სარკეში და ზუსტად ისეთი დაინახეთ თქვენი
თავი, როგორიც რეალურად ხართ.

იმიჯის შექმნის მეორე საფეხური, გარე და შიდა ჯგუფებს მოი-
ცავს, რომლებიც ჩვენი იმიჯის დიაგნოსტირებისათვის უნდა გამოვ-
კითხოთ. შიდა ჯგუფი: ოჯახის წევრები, ახლო მეგობრები, ნათესავები
და ა.შ. გარე ჯგუფი: კოლეგები, ახლობლები, თანამშრომლები, მეზობლე-
ბი და ა.შ. როგორ აღგიქვამენ გარშემომყოფები?.

ფარმაცევტული კომპანიის იმიჯის შექმნის მესამე საფეხური მო-
იცავს იმის განსაზღვრას, თუ რა ინფორმაციის მიწოდება ან რისი თქმა
გსურთ გარშემომყოფებისათვის? ვინ ხართ და ვინ ან როგორი გინდათ
რომ იყოთ? როგორი იმიჯი გინდათ გქონდეთ: საქმიანი, მეგობრული,
გულუბრყვილო თუ კრეატიული? მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ
შერჩეული იმიჯი ემთხვეოდეს თქვენს ხასიათს და ღირებულებებს, თუ-
მცა ბევრი მაგალითია, როდესაც იმიჯი არ ემთხვევა პიროვნების ხასიათს
და ღირებულებებს. ამ შემთხვევაში იმიჯი დიდხანს ვერ იმუშავებს და არ
იქნება შედეგიანი.

მეოთხე საფეხური დაგეგმარების პროცესია. გაეცით კითხვაზე
პასუხი: როგორი იმიჯი მინდა? რისთვის გჭირდებათ იმიჯი?

მეხუთე ნაბიჯის მთავარი კომპონეტი განხორცილების გზების
იდენთიფიცერებაა. შერჩეული იმიჯი რამდენად აისახება თქვენს
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ყოველდღიურ საქმიანობაზე, ხასიათზე და ქცევაზე, ასევე რა არხებს
იყენებთ საკომუნიკაციოდ და რამდენად ახდენთ თქვენს მიერ შერჩეული
ღირებულების პოზიციონირებას და მის მესიჯად გავრცელებას. მაგა-
ლითად თუ თქვენ თვლით, რომ ხართ მეგობრული და მეგობრულობა
თქვენი იმიჯის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შესაბამისად ის თქვენ
ყოველთვის თან უნდა გახლდეთ, როგორც თქვენი სახე.

მექვსე ნაბიჯი მოიცავს მესიჯების განსაზღვრას, მოკლე ლაკონური
სიტყვების კომბინაცია, რომელიც წარმოაჩენს თქვენს მთავრ ღირებულე-
ბას. მესიჯი უნდა ფიგურირებდეს ყველა სახის კომუნიკაციაში, რომელ-
საც თქვენ ახორციელებთ ფარმაცევტული კომპანიის იმიჯის ფორმირე-
ბის პროცესში, იქნება ეს უბრალო შეხვერდა თუ პროექტის პრეზენტაცია.
იმიჯის ფორმირების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმიჯის
გარეგნულ მხარეს, გარეგნული მხარე კომბინაციაში უნდა იყოს იმიჯის
მთავარ ღირებულებასთან.

ფარმაცევტული კომპანიის იმიჯის შექმნის მერვე საფეხური რესუ-
რსების გამოყოფას და მართვას მოითხოვს. რადგან იმიჯის შექმნაში ჩვენ
ვმუშაობთ კომუნიკაციის და გარეგნული მხარის გაუმჯობესებაზე და
ახალი ღირებულებების მორგებაზე. მიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ,
რომ უფრო მეტი ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური რესურსები
დაგვჭირდება იმიჯის ფორმირებისთვის და მზად უნდა ვიყოთ ამ
რესურსების ეფექტურად გამოყენებისთვის, რომ საფრთხე არ შეექმნას
ჩვენს იმიჯს.

კომპანიის იმიჯის შექმნის მეცხრე საფეხური მოიცავს შეფასებით
ნაწილს, რომელიც ძირითადად შემდეგ კითხვებზე პასუხობს: რამდენად
კარგად მუშაობს თქვენი იმიჯი? ზუსტად ისე აღგიქვამენ ზემოთ მოყ-
ვანილი ჯგუფები თქვენ, როგორც ჩაიფიქრეთ თუ არა? რომელმა თქვენმა
არხმა იმუშავა? რა შთაბეჭდილება დატოვეთ ახალი იმიჯით და როგორ
იმოქმედა იმიჯმა თქვენზე და თქვენს საქმიანობაზე?

ფარმაცევტული კომპანიის იმიჯის შექმნის ბოლო საფეხური კონ-
ტროლის და გადამოწმების კომპონენტებს მოიცავს. კითხვებზე პასუხი
მოგცემთ შესაძლებლობას გაანალიზოთ და შეაფასოთ თქვენი იმიჯი. რა
კითხვებიც გქონდათ დასმული იმიჯის შექმნის პირველ საფეხურზე
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იგივე უნდა გავიმეოროთ, რომ დავინახოთ გვაქვს თუ არა ცვლილებები
და როგორია ცვლილებები დადებითი თუ უარყოფითი, რა თქმა უნდა,
იმიჯის შექმნის შემდეგ.გარკვული დრო უნდა გავიდეს მანამ სანამ შევა-
ფასებთ ჩვენს ახალ იმიჯს.
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რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ მიმზიდველი გამოსახულების შექმნა
და შენარჩუნება გულისხმობს კლიენტის ან პარტნიორის თვალსაზრი-
სით შექმნილ სურათს.ეს არის მუდმივი საქმიანობა, რომელიც მიზნად
ისახავს კომპანიებისგან კონკურენტული განსხვავებების განვითარებასა
და ფორმირებას. კომპანიის დადებითი იმიჯის ჩამოყალიბება საკმარი-
სად ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესია, რომელიც მოითხოვს დი-
დი შრომითი ხარჯებს და ინვესტიციებს.

Резюме
В работе отмечено, что создание и поддержание привлекательного

имиджа означает создание образа, созданного с точки зрения клиента или
партнера. Это постоянная деятельность, направленная на развитие и фор-
мирование конкурентных отличий от компаний.Формирование положи-
тельного имиджа компании - достаточно длительный и трудоемкий про-
цесс, требующий больших трудовых затрат и инвестиций.
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Summary

The paper notes that creating and maintaining an attractive image means
creating an image created from the point of view of a client or partner.This is
an ongoing activity aimed at developing and creating competitive differences
from companies. Formation of a positive image of a company is a rather lengthy
and laborious process that requires large labor costs and investments.

მარიამ ბუსკივაძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტისმე-3 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ ხელმძღვანელი - მანანა ბექაური

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა

სამედიცინო მომსახურების ხარისხი გულისხმობს სამედიცინო მე-
ცნიერებისმიღწევების და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას
ისე, რომ პაციენტისჯანმრთელობისთვის სარგებელი მაქსიმალურად გა-
იზარდოს რისკის მატებისგარეშე. სამედიცინო მომსახურების ხარისხი
არის სამედიცინო დახმარება, რომლის პროცესში მოსალოდნელია რის-
კისა და სარგებლის ყველაზეხელსაყრელი ბალანსის მიღწევა.

ნებისმიერი სახელმწიფო იქმნება ადამიანის მიერ, ადამიანისთვის
და მისძირითად სიმდიდრესაც ადამიანი წარმოადგენს. ადამიანის სიცო-
ცხლის ჯანსაღისაწყისი, მისი ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და გან-
მტკიცების ამოცანებისგადაწყვეტა განსაკუთრებულ მოთხოვნას უყენებს
საზოგადოებას და განსაზღვრავსმისი განვითარების დონეს. ქვეყნის
უმთავრესიფასეულობაა ადამიანების ჯანმრთელობა, მათი კეთილდღე-
ობა, პირადიუსაფრთხოება, სოციალური მხარდაჭერა, საზოგადოებრივ
ცხოვრებაშიმონაწილეობის უფლება და სხვ. ამ ფაქტორებს შორის არსე-
ბული კავშირები ძალიანრთულია და მათ უდიდესი გავლენის მოხდენა
შეუძლიათ მოსახლეობისჯანმრთელობაზე.
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ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკა ეფუძ-
ნება ისეთძირითად ფასეულობებს, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა
დაცვა დასამართლიანობა, რაც, სხვა მიმართულებებთან ერთად, მოიცავს
სამედიცინომომსახურების თანაბარი ხელმისაწვდომობის კუთხით უთა-
ნასწორობისაღმოფხვრას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონა-
წილეობის უფლებას. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველ-
ყოფა გულისხმობს ქვეყნისჯანდაცვის სექტორის განვითარების ისეთ
ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა უნივერსალიზმი, მდგრადობა, ხელ-
მისაწვდომობა, თანასწორუფლებიანობა, ხარჯთეფექტური და გამჭვი-
რვალე მმართველობა და ჯანდაცვის მიზნებისათვის უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის გაძლიერება.

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა, მართვა
დაგაუმჯობესება მრავალმხრივი და კომპლექსური პროცესია, რომელიც
სამედიცინო დაწესებულების გახსნასთან ერთად იწყება, გრძელდება და
არმთავრდება, ვინაიდან სამედიცინო სერვისები, როგორც პაციენტის მო-
თხოვნებზე ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა შესაბამისი და დრო-
ით ნაკარნახევი პასუხი, მუდმივად სრულყოფას, დახვეწას და განვი-
თარებას საჭიროებს. სამედიცინო ბაზარზე არსებული კონკურენცია, სა-
მედიცინო სერვისებისდამფინანსებელთა და პაციენტთა მზარდი მოთ-
ხოვნები სამედიცინოდაწესებულებებს „აიძულებს“, სისტემატურად და
უწყვეტად იზრუნონხარისხზე.

ხარისხის მართვის სისტემის მეშვეობით ორგანიზაცია აკონტრო-
ლებს და მართავს საქმიანობებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად დაკავ-
შირებულია მომხმარებლის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან.
ხარისხის მართვის სისტემა საშუალებას იძლევა ორგანიზაციას ჰქონდეს
სისტემური მიდგომა თავისი მიზნების მისაღწევად, ხელი შეუწყოს
სერვისების ხარისხის ამაღლებას და გაუმჯობესებას.

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა, თანამედროვე პრო-
ფესიული ცოდნის საშუალებით, ზრდის ჯანდაცვის სერვისების სასურ-
ველი შედეგების მიღწევის ალბათობას. სამედიცინო დაწესებულებაში
ხარისხის მართვის გამართული სისტემა გულისხმობს უსაფრთხო, ეფექ-
ტურ, პაციენტზე ორიენტირებულ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც
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პასუხობს პაციენტის მოთხოვნილებებს. მაღალი ხარისხის სამედიცინო
მომსახურებისთვის საჭიროა სწორი ქმედებები, სწორ პიროვნებებზე,
სწორ დროს და სწორი ქმედებები პირველივე ჩარევისას. ამ ყველაფერს
კი უზრუნველყოფს გამართული ხარისხის მართვის სისტემა. იგი წარ-
მოადგენს ორგანიზაციის მიზნებისადმი უფრო სისტემური მიდგომის სა-
შუალებას.

მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის პოლიტიკის საფუძვლებია:
- პაციენტზე ორიენტირებული მომსახურება;
- ადეკვატური ხელმისაწვდომობა;
- ადეკვატური სამეცნიერო ცოდნა;
- კომპეტენტური ჯანდაცვის მიმწოდებლები;
- სამედიცინო და ფინანსური გადაწყვეტილებების გამიჯვნა;
- ჯანდაცვის სისტემის სწორი ორგანიზაცია (ეფექტურობა, ეფექ-

ტიანობა, სწორი საკანონმდებლო უზრუნველყოფა).
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება მიიღწევა მუ-

დმივი მონიტორინგითა და სხვადასხვა პროგრამების უწყვეტი მიმდი-
ნარეობით. თავისთავად ცხადია, ყველა ეს მოქმედება უნდა ეფუძნებოდ-
ნენ ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობას და ჯანდაცვის პოლიტიკას,
ეთიკის ნორმებსა და სამედიცინო დეონტოლოგიის პრინციპებს.

ჯანდაცვის სისტემაში მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც უზ-
რუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლს, არის
„სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“. საქა-
რთველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
მიერ გამოიცა ბრძანება №01-63/ნ - სტაციონარულ სამედიცინო დაწე-
სებულებაში სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების და
პაციენტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შეფასების შიდა სისტემის
ფუნქციონირების შესახებ, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო დაწესე-
ბულებებში სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის პროცესს.
ასევე, უზრუნველყოფს პაციენტთა უსაფრთხოებასა და მათ მოთხოვნებ-
თან სამედიცინო მომსახურების ხარისხის თანხვედრას და შედეგების
გაუმჯობესებას.
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განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სამედიცინო მომსახუ-
რების ხარისხისუზრუნველყოფის ის პროექტები, სადაც ჩატარებულია
სამედიცინო მომსახურების არსებული სიტუაციის კვლევა. მსგავსი ინ-
ფორმაცია ჯანდაცვის პროფესიონალებს და სამედიცინო დაწესებულე-
ბების მენეჯერებს ეხმარება ხარისხის უზრუნველყოფის დაგაუმჯობე-
სების მეთოდოლოგიის შემუშავებაში.

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სამედიცინო დაწესებულებებში
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მხრივ არსებუ-
ლი პრობლემების გამოვლენა და მათი ანალიზი. კვლევის თეორიულ
საფუძველს წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებულების ხარისის შეფა-
სებასა და უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ქართული და უცხოუ-
რი ლიტერატურის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი-
ალური დაცვის სამინისტროს მეთოდური და ნორმატიული მასალების,
სამედიცინო სტატისტიკისა და ავადობის კონტროლის ეროვნული ცენ-
ტრის, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალების
გაცნობა.

კვლევა მოიცავდა თვისებრივ კომპონენტს. თვისებრივი კვლევა
გულისხმობდა სამედიცინო დაწესებულების ხარისის შეფასებასა და უზ-
რუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ექსპერტების მოსაზრებე-
ბის იდენტიფიცირებას. თვისებრივი კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა
ფოკუსური ჯგუფის დისკუსიები და ჩაღრმავებული ინტერვიუ სამედი-
ცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან თვისებრივი კომპონენტის
ფარგლებში.

სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტე-
მის შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა შემდეგი კრიტერიუმები:

- ჰოსპიტლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მდგომარეობა;
- ხარისხის მართვის სისტემის არსებობა (ხარისხის კომიტეტი);
- შიდაჰოსპიტალური ინფექციები და გართულებები;
- სიკვდილიანობის მაჩვენებელი;
- პაციენტებისა და პერსონალის კმაყოფილება;
- სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია;
- მოცდის დრო, დროული ადექვატური ჩარევა;
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- შესყიდვების პროცედურები;
- საზოგადოებასთან ურთიერთობა;
- სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ნორმები;
- ლაბორატორიის მართვის სტანდარტები;
- ხარისხობრივი სტატისტიკური მაჩვენებლები,ინდიკატორები.
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა ჯანდაცვის

სისტემის ყველადონისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველადი ჯან-
დაცვის დაწესებულებებშისამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნ-
ველყოფა განსაკუთრებითაქტუალურია.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მი-
ნისტრის ბრძანება
№01-38/ნ 2015 წლის 7 სექტემბერი ქ. თბილისი ნოზოკომიური ინფექ-
ციების
ეპიდზედამხედველობის, პრევენციისა და კონტროლის წესების დამტკი-
ცების შესახებ.
2. სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში ინფექციების კონტრო-
ლის სისტემისშეფასებისკითხვარის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობის დასოციალური დაცვისმინისტრის ბრძანება
N01-9/ო 2016 წლის 18 იანვარი.
3. საქართველოს კანონი „პაციენტის უფლებების შესახებ“. კონსოლი-
დირებული ვერსია (საბოლოო) 2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით.

რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის
უზრუნველყოფის, მართვის დაგაუმჯობესების საკითხებზე მუშაობისას
პრიორიტეტი ინფორმაციისმოპოვების ეკონომიურ მეთოდებს და სამე-
დიცინო სერვისების მიწოდებისსტანდარტული ოპერაციული პროცედუ-
რების არსებობას ენიჭება. ასევე მნიშვნელოვანია სამედიცინო მომსახუ-
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რების მიმწოდებელი სამედიცინოდაწესებულებების მუშაობის სტანდარ-
ტების განსაზღვრა და საქმიანობისშეფასების ინდიკატორების დადგენა.

Резюме

В труде отмечается, что при работе над обеспечением качества,
управлением и улучшением медицинских услуг приоритет отдается
экономичным методам получения информации и наличию стандартных
операционных процедур для оказания медицинских услуг.Также важно
определить стандарты работы медицинских учреждений, оказывающих
медицинские услуги, и установить индикаторы оценки деятельности.

Summary

The work notes that when working to ensure the quality, management
and improvement of health services, priority is given to cost-effective methods
of obtaining information and the availability of standard operating procedures
for the provision of health services.It is also important to define the
performance standards of health care providers and establish performance
indicators.

გოგა ჟორჟოლიანი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
IV კურსის სტუდენტი

მეცნიერ ხელმძღვანელი-ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

იტალიური ბანკების და ბანკირების საქმიანობა შუა საუკუნეებში

რომის იმპერიის დაშლის შემდეგ საბანკო საქმე განვითარებას
კვლავაც აგრძელებდა, თუმცა, მხოლოდ მის აღმოსავლეთ ნაწილში. ეს
სფერო სრულად არც დასავლეთში მომკვდარა, თუმცა, იგი მნიშვნელოვ-
ნად 11-14 საუკუნეებში, წარმოების, ვაჭრობისა და მოსახლეობის
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მატების შემდეგ გამოცოცხლდა. უფრო მეტიც, მან საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულებაც დაიწყო.

შუა საუკუნეებში ბანკირების არსებობის შესახებ ყველაზე ადრე-
ული წყაროები მე-12 საუკუნით დათარიღებულ წერილობით წყაროებშია
შემორჩენილი, თავად ეს წყაროები კი იტალიურ ქალაქებშია აღმოჩე-
ნილი. ბანკირების საქმიანობას შუა საუკუნეებმა ახალი ფუნქციები, შე-
საძლებლობები და პრობლემები მოუტანა, რაშიც განსაკუთრებული რო-
ლი იტალიელები ბანკებმა შეასრულეს. საქმე ის არის, რომ ბანკირების
წრე აღნიშნულ პერიოდში ეთნიკურად მრავალფეროვანი ნამდვილად არ
ყოფილა. ამ სფეროში, ძირითადად, იტალიერები და ებრაელები მოღ-
ვაწეობდნენ, თუმცა მათ საკუთარი საქმიანობის გამო ბევრი სირთულის
გადატანაც უხდებოდათ. შუა საუკუნეებში კათოლიკური ეკლესია პრო-
ცენტების აღებას კრძალავდა, ბანკირებს არც მეფეები სწყალობდნენ და
სიმდიდრის მიტაცების მიზნით ხშირად დევნიდნენ. საფრანგეთში ფი-
ლიპე ლამაზისა და წმინდა ლუის მმართველობისას იტალიელ ბაკირებს
ქვეყნიდანაც აძევებდნენ, იგივე ხდებოდა ინგლისში, ჰენრიხ III–ის
დროს. საინტერესო კი ისაა, რომ გაძევებული ბანკირები ქვეყანაში მა-
ლევე ბრუნდებოდნენ, ოღონდ მანამდე ამ დაბრუნების უფლებას ბილე-
თივით ყიდულობდნენ და ფულს პირდაპირ მეფეს უხდიდნენ მოკლედ,
მაშინდელი მონარქებისთვის ეს სქემა შემოსავლის მომგებიანი წყარო
იყო.

როგორც წესი, ბანკირების ძირითად ფუნქციას იმ პერიოდში ფუ-
ლის გაცვლა წარმოადგენდა, 1200-იანი წლებისთვის ისინი უკვე შენატა-
ნებს იღებდნენ და ამისთვის პროცენტებსაც იხდიდნენ. ამას გარდა, შუა
საუკუნეების ბანკირები სავაჭრო საქმის წარმოებასაც ავითარებდნენ.

იტალიელ ბანკირებს 1460–იანი წლებიდან კონკურენციას უკვე ე.წ.
მონტეს პივტატის–ები უწევდნენ. ეს იყო განსაკუთრებული ბანკები, რო-
მლებიც ასევე იტალიის სხვადასხვა ქალაქში ჩამოყალიბდა. მონტეს პი-
ეტატის–ები მსურველებს იაფიან, მცირე კრედიტებს სთავაზობდნენ, ისი-
ნი სესხებზე პროცენტს მხოლოდ საკუთარი ხარჯების დასაფარად არ-
თმედნენ, კაპიტალს კი კერძო ან საზოგადოებრივი შემოწირებულო-
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ბებისგან ქმნიდნენ. პირველი ასეთი ორგანიზაცია ორვიეტოში – 1463
წელს, მეორე კი პერუჯაში 1467 წელს შეიქმნა.

იტალიაში ჩამოყალიბდა პირველი სახელმწიფო ბანკიც 1584 წელს
ვენეციის რესპუბლიკის სენატის გადაწყვეტილებით Banco della piaza de
Rialto შეიქმნა. სხვა შორის, იმ პერიოდში საბანკო საქმე სახელმწიფოს
მონოპოლიად გამოცხადდა და კერძო პირებს ამ სფეროში საქმიანობა
აეკრძალათ, თუმცა, აკრძალვა მალევე მოიხსნა.

ერთ–ერთ პირველ ბანკად ითვლება გენუის რესპუბკილაში ჩამო-
ყალიბებული ამხანგობაც. მასში ის ერედიტორები იყვნენ გაერთიანებუ-
ლები, რომლებიც მთავრობას ალჟირსა და ტუნისში ომების წარმოებუ-
ლებისათვის კრედიტებს აძლევდნენ. სხვათა შორის, ხელისუფლებამ ამ
ამხანაგობას ვალის დაფარვის მიზნით გარკვეული გადასახადების აკ-
რეფის უფლებამოსილებაც გადასცა. მოგვიანებით ეს ხერხი მთავრობამ
სხვა მევალეებთანაც გამოიყენა, რამაც ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა
განაპირობა. ასე გაჩნდნენ compere–ები, რომლებსაც ზოგჯერ scritte –
ებსაც უწოდებდნენ. საბოლოდ, ყველა მათგანი გაერთიანდა და ქალაქის
მფარველის, წმინდა გიორგის პატივისსაცემად compere di san Goirgio
ეწოდა. ბანკს კერძო შენატანების მიღების უფლებაც ჰქონდა. აღსანიშ-
ნავია, რომ compere di san Goirgio–მ 1805 წლამდე იარსება.მე–14 საუ-
კუნეში ბანკირებს ნებისმიერ ევროპულ სავაჭრო ცენტრში შეხვდებო-
დით. უმეტესობის საქმიანობა წინასწარ განსაზღვრული გეოგრაფიული
რეგიონის საზღვრებს არ სცდებოდა. მათ სხვა ქვეყანაში მცხოვრებ ბან-
კირებთან ურთიერთობა ნაკლებად ჰქონდათ და ფულის შორ მანძილზე
გადატანასაც იშვიათად თანხმდებოდნენ. სამაგიეროდ, ამ ფუნქციას სი-
ამოვნებით ასრულებდნენ მსხვილი ვაჭრები, რომლებსაც შეეძლოთ, სეს-
ხები კლიენტებისთვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მიეცათ და ამისთვის
საუკეთესო შესაძლებლობებიც ჰქონდათ.მსხვილი ვაჭრები მონეტების
გადატანის ძვირად ღირებულ და სახიფათო პროცესს სპეციალური ვექ-
სილების დახმარებით ახერხებდნენ. ეს იმ დროისთვის მათ მიერ შე-
თავაზებული ყველაზე ფასეული საბანკო სერვისი იყო. სხვათა შორის,
ვექსილების დახმარებით ვაჭრობა საკმაოდ რთული იყო, თუმცა, ის
იმდენად ფართოდ გავრცელებული საქმიანობა აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ
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დიდხანს გაგრძელდა, მე–17-18 საუკუნეებშიც ბანკირი იმ ვექსილურ
დილერთან ასოცირდებოდა, რომელიც უცხოელ ქვეყნებში არსებული
კორესპოდენტების ქსელით ოპერირებდა.მე–14-15 საუკუნეებში ბანკი-
რებმა აგენტების ქსელის გაფართოება დაიწყეს. მათ წარმომადგენლები
უკვე ლონდონში, პარიზსა და ბარსელონაში ჰყავდათ და თავიანთ საქმი-
ანობას სწორედ ამ ადამიანების დახმარებით ახორციელებდნენ. მოგ-
ვიანებით, 1609 წელს, ამსტერდამის ბანკი გაიხსნა. სწორედ მან შემოიღო
ფულის ერთეული, რომელიც გარკვეული წონის სუფთა ვერცხლს უტო-
ლდებოდა და მასზე მიმოქცევაში არსებული ყველა მონეტა იცვლებოდა.
იმ ბანკებს შორის, რომლებიც XV-XVII საუკუნეებში შეიქმნა, არსებობენ
ისეთებიც, რომლებიც საქმიანობას ახლაც აგრძელებენ. მათ შორისაა 1472
წელს დაარსებული სიენის Monte dei Paschi di Siena. ჰამბურგისBerenberg
Bank (1590). შვედური Sveriges Ris bank (1668). ინგლისური C. Hoare & Co
(1672) იაპონური Sumitomo Mitsul (1683) და ინგლისური Barclays Bank
(1690).

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ნ. გოგუაძე – საბანკო სისტემის წარმოშობის ისტორია. 2019წ.
2. დ. ზაქარაია – მსოფლიოს უძველესი ბანკი, 2016წ.
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4. intermedia.ge – როდის გაჩნდა ყველაზე პირველი ბანკი მსოფლიოში.

რეზიუმე

სტატიაში წარმოდგენილია ბანკებისა და ბანკირების როლი და
მნიშვნელობა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობის ფონზე, ბან-
კირების საქმიანობას შუა საუკუნეებმა ახალი ფუნქციები, შესაძლებლო-
ბები და პრობლემები მოუტანა, რაშიც განსაკუთრებული როლი იტალი-
ურმა ბანკებმა შეასრულეს.
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Summary

In this article is shown the role and importance of banks and bankers
according to political and social background,The Middle Ages brought new
functions, possibilities  and problems to the activities of bankers, in which
Italian bankers played a vital role.

Резюме

В статье представлена роль  и значение банков и банкиров на фоне
политического и социального положения. Деятельности банкиров средние
века  принесли новые функции, возможности и проблемы, в чем
итальянские банки выполнили особенную роль.

გოგა ჟორჟოლიანი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მათემატიკის IV კურსის სტუდენტი
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

აქცია და ფასიანი ქაღალდების როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში

ფასიანი ქაღალდები თავისუფალი კონკურენციის ეპოქის პირმშოა და
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეროვნული ეკონომიკის აღორძინებაში.
იგი დადგენილი ფორმის საფინანსო დოკუმენტია, რომელიც ადასტუ-
რებს საკუთრებრივ უფლებას, ან სასესხო დამოკიდებულებას გამომშვებ
პირს და მის მფლობელს შორის. ფასიანი ქაღალდები ყიდვა-გაყიდვის
ობიექტია, კაპიტალის ნაირსახეობაა და შეიძლება იყოს როგორც
მუდმივი, ისე ერთჯერადი შემოსავლის წყარო. ფასიანი ქაღალდების ძი-
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რითადი ფუნქციაა-ფულადი რესურსების გადანაწილება ინვესტირების
მიზნით, დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრების აკუმულირება და
მათი განთავსება ფასიანი ქაღალდების ემისიით. ფასიანი ქაღალდის
თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ ის არის სტანდარტული, სე-
რიული ფინანსური საქონელი, რომელიც კრედიტისგან განსხვავებით
შედარებით მარტივად ბრუნავს და ლიკვიდურია.

ფასიანი ქაღალდები წარმოადგენს დაკვირვების ერთ-ერთ ყვე-
ლაზე რთულ და მნიშვნელოვან ობიექტს, რომელიც მოიცავს მასშტაბურ
ფულად ნაკადებს, როგორც მიკრო ისე მაკრო დონეზე, მრავალი სახის
საფონდო ინსტრუმენტებს და ბაზრის პროფესიონალ მონაწილეებს.

ფასიანი ქაღალდები სხვადასხვა სახისაა. ფასიან ქაღალდებს მიე-
კუთვნება: კორპორაციის აქციები და ობლიგაციები, სახელმწიფო და
მუნიციპალური სასესხო ვალდებულებები, დეპოზიტური სერთიფი-
კატები, თამასუქები, ჩეკები, ფასიანი ქაღალდების წარმოებულები- ოფ-
ციონები, ფიუჩერსები და სხვა.

ფასიანი ქაღალდები ეკონომიკაში დაკვირვების ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე რთული და მნიშვნელოვანი ობიექტია, რაც გამოწვეულია ფასიან
ქაღალდებზე ინფორმაციის მოთხოვნის მაღალი დონით, საფონდო ბაზ-
რების განვითარების დიდი პერსპექტივით და მათი არსებობის ხან-
გრძლივი და მდიდარი ისტორიით.

აქცია ფასიანი ქაღალდია, რომელიც ადასტურებს მისი მფლობე-
ლის უფლებას სააქციო საზოგადოების ქონების წილზე, მისი სამეურნეო
საქმიანობიდან შემოსავლის მიღებაზე და, როგორც წესი, ამ საზოგადო-
ების მართვაში მონაწილეობაზე. აქციონერს უფლება აქვს მიიღოს სა-
აქციო საზოგადოებიდან წილი დივიდენთის სახით, ან გაყიდოს იგი სა-
ფონდო ბირჟაზე, შესაბამისი სააქციო კურსის მიხედვით.

განკარგულების ხასიათის მიხედვით აქცია შეიძლება იყოს სახელობი-
თი დაწარმომდგენზე. შემოსავლის ოდენობის მხრივ კი- ჩვეულებრივი
და პრივილეგირებული.

ჩვეულებრივი აქცია-იძლევა ხმის უფლებას აქციონერთა კრება-
ზე, ხოლო მისაღები შემოსავლის სიდიდე უშუალოდ არის დამოკიდე-
ბული კორპორაციის მუშაობის შედეგებზე წლის განმავლობაშ. დივიდე-
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ნთის სიდიდე წინასწარ არ არის ცნობილი იგი განისაზღვრება საზოგა-
დოების ხელმძღვანელთა მიერ და მტკიცდება აქციონერთა საერთო
კრებაზე. ჩვეულებრივი აქცია სინამდვილეში არც თუ ჩვეულებრივი რამ
არის. ხდებით რა აქციის მფლობელი, თვენ ამავე დროს ნაწილობრივ
ხდებით კომპანიის მფლობელიც. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თქვენ
და აქციების სხვა მფლობელები ერთიანად ფლობთ კომპანიას. კომპანიის
საქმიანობაზე ზედამხედველობის მიზნით აქციის მფლობელები ირჩევენ
დირექტორთა საბჭოს ან გამგეობას კენჭისყრით და იმ აქციების რაო-
დენობის შესაბამისად, რომლებიც შეიძინა თითოეულმა აქციონერმა.
თავის მხრივ, დირექტორთა საბჭო ირჩევს პრეზიდენტს და კისრულობს
პასუხისმგებლობას კომპანიის საქმიანობაზე.

პრივილეგირებული აქცია არ აძლევს მფლობელს აქციონერთა კრე-
ბაზე ხმის უფლებას და შესაბამისად მართვაში მონაწილეობის უფლებას.
მისი პრივილეგიები გამოიხატება გარანტირებული დივიდენდების მი-
ღებაში, გარდა ამისა, კომპანიის ლიკვიდაციის შემთხვევაში ობლიგაციის
მფლობელთა პირველ რიგში დაკმაყოფილების შემდეგ, სწორედ პრივი-
ლეგირებული აქციის მფლობელები იღებენ ჯერ ქონების წილს და შემ-
დეგ ჩვეულებრივი აქციის მფლობელები. დივიდენდები პრივილეგი-
რებულ აქციებზე გაიცემაუფრო ადრე, ვიდრე ჩვეულებრივ აქციებზე.

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები წარმოადგენს მთავარ ინსტრუ-
მენტს, რომლითაც ფედერალური სარეზერვო სისტემა არეგულირებს
ფულის მასას მიმოქცევაში ღია ბაზარზე ოპერაციების მეშვეობით.

მუნიციპალურ ფასიან ქაღალდებს უშვებენ საქალაქო მუნიციპა-
ლიტეტები და თვითმმართველობის ადგილობრივი ორგანოები.

ნებისმიერი სახელმწიფო თავიისი საჭიროებისათვის,კერძოდ
ბიუჯეტის დეფიციტის შესამცირებლად და სახელმწიფო პროგრამების
რეალიზაციისათვის, ხშირად მიმართავს ფასიანი ქაღალდების გამოშ-
ვებას.

ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და გაყიდვა საშუალებას იძლევა
ქვეყნის ეკონომიკის საჭიროებისათვის მობილიზებული იქნეს მოსახლე-
ობისა და კერძო კომპანიების განკარგულებაში არსებული თავისუფალი
ფულადი სახსრები და გამოვიყენოთ ის ქვეყნის აღმშენებლობის სქემაში.
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რეზიუმე

ნაშრომში წარმოდგენილია ფასიანი ქაღალდების როლი, მნიშ-
ვნელობა და გამოყენება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ასევე საუბა-
რია, როგორც ფასიანი ქაღალდის ცალკეულ სახეზე.

Summary

The role, importance and use of securities presented in the paper in a
market economy. There is also about the stock as a separate form of securities.

Резюме

Акция и роль ценных бумаг в условиях рыночной экономики
В работе представлены роль, значение и использование ценных

бумаг в условиях рыночной экономики. Также говорится об акции, как об
отдельном виде ценных бумаг.
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ლანა ჟორჟოლიანი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ქართული ენისა და ლიტერატურის II კურსის სტუდენტი

მეცნიერ ხელმძღვანელი -ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

„ძაფი ნერვის არ არის ჩემში არაპოეტის“
(გალაკტიონი)

გალაკტიონი, ჩვენი საუკუნის საოცრება, საკვირველება... ავტორი
ამ სტრიქონებისა, რომლებმაც პირველი ბავშვური ტოკვა გამოიწვიეს
ჩვენს ჯერაც ყმაწვილურ გულებში. კაცი, რომელიც ამაყად თავაღერილი
ამცნობდა ყველას თავის დიდებულებასა და არაჩვეულებრიობას.

მაღალი, ახოვანი-ნერვული ნაბიჯებით დადიოდა საყვარელ
თბილისში. იცინოდა ყველას ესალმებოდა და, რაც მთავარია ყველა და
ყველაფერი უყვარდა- ქუჩაში გავლილი აშოლტილი, მ

შვენიერი ქალი, ტანის ლამაზი რხევით რომ ჩაუვლიდა გვერდით
და შეიძლება ყურადღებაც არ მიექცია იმ პოეტისათვის, რომლის
ლექსების კითხვაში ათენებდა, ცრემლებს ღვრიდა მისი უსაშველოდ
ლამაზი და სევდიანი სტრიქონების გამო. უშნოდ აწოწილი სტუდენტი
ჭაბუკი, თანაკურსელ გოგონაზე უიმედოდ შეყვარებული „მერითა“ და
„მესაფლავეთი“ რომ იქარვებდა ნაღველს. ძლივს მოკუსკუსე მოცუხი და
პატარა უთუოდ ლამაზი ბავშვი, „ქუჩაში, მტვერში“ რომ წაიქცა. მას ის
ქუჩაც უყვარდა რომელზეც ცხოვრობდა, ის ხეც-მისი სახლის წინ რომ
იდგა, რადგან თავისი ქვეყნის ღვიძლი შვილი იყო და, რაც მთავარია,
ნამდვილი პოეტი.

ხალხი გალაკტიონს ცოტა შერეკილადაც კი თვლიდა. გაუბამ-
დნენ საუბარს, მაგრამ შემდეგ, მართალია, სიყვარულით, მაგრამ მაინც
ოდნავ დაცინვით გააყოლებდნენ თვალს. მერე შინ მივიდოდნენ, მისივე
წიგნს აიღებდნენ ხელში და ხარბად ნთქავდნენ სტრიქონებს:

„მზეო თიბათვისა, მზეო თიბათვისა,
ლოცვად მუხლმოყრილი გრაალს შევედრები...“
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ან:
„შემოიჭრება სიონში სხივი
და თეთრ ოლარებს ააელვარებს.“

ალბათ, მართლაც უცნაური იყო გალაკტიონი, მაგრამ სად თქმუ-
ლა გასამართველა ღმერთკაცისა? იმ კაცისა, რომელმაც თვით ირწმუნა
თავისი არამიწიერება, იმ კაცისა, რომლის ყოველი ნერვი, თმის ყოველი
ბეწვიც კი პოეზიის მადლით თრთოდა! გალაკტიონიც არად აგდებდა
მრავალ შურიან, დამცინავ თვალს („ო, რამდენი დაცხრება შურიანი
თვალები...“), რადგან თვითონაც კარგად ესმოდა, რომ პოეტი იყო იგი,
ნამდვილი პოეტი, შვილი იმ საოცრად მადლიანი მიწისა, რომელმაც
მრავალი ჭეშმარიტი შემოქმედიშობა და აღზარდა.

საერთოდ, საკუთარი თავისა და ნიჭის რწმენა საკმაოდ ძნელია.
ყოველ ადამიანს მუდამ ეჭვი ეპარება თავის შესაძლებლობებში: შემიძ-
ლია კი? შემწევს ძალა? მაქვს კი ღონე? - უსვამს თავს კითხვებს, მაგრამ
უკეთუ ირწმუნა თავისი, დაუოკებელია მისი შესაძლებლობანი მაშინ.
გენიოსი იყო გალაკტიონი, უცილობლად გენიოსნი კი ფლობენ ამ საოცარ
უნარს.

პოეტი დარწმუნებულია, რომ „ქვეყნად ერთია გალაკტიონი“,-
და პირდაპირ, ერთგვარი სიამაყითაც კი ხმამაღლა აცხადებს ამას.

მას კი დიახაც რომ აქვს ამის უფლება, რადგან ერთია მზე, მთვარე, დედა,
მამული, ბავშვობის ქუჩა, პირველი გრძნობა - „ქარიშხლიანი“, „უმიზნო
ვნებებით“ შემკული. ასევე ერთია „სილაჟვარდის“ ავტორი, რამეთუ არა-
ვის შესწევს ძალა, შექმნას მასზედ ფაქიზი და მშვენიერი ლექსები. მხო-
ლოდ ისინი აატოკებენ ადამიანის გულის უსათუთეს სიმებს.

ზოგჯერ გამძვინვარებულ ზღვასავით მღელვარე და ქარიშხლიანია
ტაბიძის სტრიქონები, ხანაც სანთელივით რბილი, მოღვენთილი.

ლექსი „პოეზია უპირველეს ყოვლისა“ გალაკტიონი მთელი სიგ-
რძე-სიგანით წარმოგვიდგენს პოეზიის მნიშვნელობას თავის ცხოვრება-
ში. თუნდაც თვითონ სათაურის მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ, პოეზია
მისთვის უწმინდესი და უპირველესია იმ გრძნობათა შორის, რაც მას
გააჩნია. თავი და თავი სწორედ ეს არის. პოეზიით სუნთქავდა და
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სულდგმულობდა მთასავით ბუმბერაზი კაცი, რადგან პოეზია იყო მის-
თვის ყოველთა შორის „უპირველეს ყოვლისა“.

პოეტი იყო და პოეტის სიკვდილს ნატრობდა:
„მე მოვკვდები, როგორც პოეტს შეჰფერის“, - წერდა იგი, რადგან

ღრმად სწამდა, რომ
„სიკვდილის გზა არა არის ვარდისფერ გზის გარდა,
რომ ამ გზაზე ზღაპარია მგოსანთ სითამამე“...
ერთ დღეს მთაწმინდას აკითხავს ჩაფიქრებული გალაკტიონი.

„მშვიდი, ნაზი“ მთვარე, როგორც ყოველთვის, მასთან არის. გრძნობამო-
რეული პოეტი წერს ლექსს, რომელიც უკვდავი და ავტორივით გაუხუნა-
რია მარად - „შემოღამება მთაწმინდაზე“.

"ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი!
მდუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი
ქროლვით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს...
ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერ ცა მე არ მახსოვს!“
არგანცდილი გრძნობა დაეუფლა მას. ჯერ „მოხუცის ლანდს“ გადა-

ხედა, „მეფურად“ ჩაძინებულს, შემდეგ ბარათაშვილი გაიხსენა, მასავით
მარტოსული და უცებ, თითქოს ერთადერთმა მეგობარმა, ღამემ უკარ-
ნახა, ინატრა სიკვდილი, ოღონდ სიმღერებში, „ტბის სევდიან გედად“,
რათაეთქვა, „თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა“, როგორ გაშალა ოცნებამ
„ლურჯი იალქნები“ და საბოლოოდ ირწმუნა, „რომ წაჰყვება საუკუნეს“
მისი ქნარი, სამარადჟამოდ უკვდავი, ბოლოს კი აღმოხდა:

„...მეფე ვარ და მგოსანი, და სიმღერით ვკვდები,“ - და, ალბათ,
გულზე მოეშვა. თვით ირწმუნა გალაკტიონის „მეფობა“, „მგოსნობა“ და
მომაკვდავ გედს შეადარა თავი.

ძნელი იყო იმ აზრამდე მისვლა, რომ
„ქვეყნად ერთია გალაკტიონი“.

მაგრამ აბა სად ვნახოთ ისეთი ადამიანი, რომლის „ცხოვრების გზა
სიზმარია (როგორც ნაწვიმარ სილაში ვარდი) და შორეული ცის სი-
ლაჟვარდე“, რომელსაც შეუძლია ატირდეს სულით ობლობის გამო „ვით
მეფე ლირი, ლირი ყველასგან მიტოვებული“, რომელიც უკანასკნელ
სიყვარულს ამჯობინებს პირველს?
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შეიძლება დიდ მკრეხელობას ჩავდივარ, მაგრამ მე ასე მჯერა:
ირწმუნა გალაკტიონმა თავისი განუმეორებლობა, არაამქვეყნიურობა და
ინატრა ფრთები გასაფრენად:

„ფრთები, ფრთები გვინდა, კიდევ ფრთები გვინდა.“
ვინ იცის, სწორედ ამ მიზეზით აიხსნას მისი სასიკვდილო ნახტო-

მი? ვინ იცის, იქნებ იმედიც კი ჰქონდა, რომ მოხდებოდა სასწაული,
„მეფესა“ და „მგოსანს“ შეესხმებოდა ფრთები და ძირს კი არა, ზევით აი-
ჭრებოდა, გააპობდა ლაჟვარდ სივრცეებს. შეუძლებელია? დიახ, მაგრამ
გალაკტიონის არსებობა კი ნაკლები სასწაული იყო? ვინ იცის?.. მაშ,
დიდება იმ პოეტს, რომელსაც ამაყად შეუძლია თქვას: „ძაფი ნერვის არ
არის ჩემში არაპოეტის.“

გამოყენებული ლიტერატურა
ვაჟა შუბითიძე- ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი. თბ.2011წ.
ვახტანგ ჯავახაძე- „უცნობი“. თბ. 1984წ.
გურამ ასათიანი - სათავეებთან. თბ. 1982წ.
გალაკტიონ ტაბიძე - თხზულებათა კრებული. თბ. 1982წ.

რეზიუმე
გალაკტიონი როგორც პოეტი და პიროვნება ამოუწურავი თემაა

ქართულ პოეზიაში. მისი განუმეორებელი შემოქმედება ქართველი კაცის
თანამგზავრი იქნება ჭირშიც და ლხინშიც.

Summary
Galaktion as a poet and a person is an exhaustive topic in Georgian

poetry. His unique creations will be the companion of a Georgian man in both
plague and famine.

Резюме
Галактион как поэт и личность неисчерпаемая тема в грузинской

поэзии. Его неповторимое творчество будет спутником грузинского
человека в горе и радости.
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ლანა ჟორჟოლიანი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ქართული ენისა და ლიტერატურის II კურსის სტუდენტი

ლიტერატურული მოგზაურობა კავკასიაში

მოგზაურობა, როგორც ჟანრი XVII_XIX საუკუნეების ქართულ ლი-
ტერატურაში ჩამოყალიბდა. მისი წარმომადგენლები ცნობილი ქართვე-
ლი ლიტერატორები იყვნენ; ეს არა მხოლოდ მოვლენათა და გეოგრაფი-
ულ ადგილთა მხატვრული აღქმაა, არამედ შემოქმედებით ანტურაჟში
წარმოდგენილი საინფორმაციო დისკუსი რეალური სივრცისა, კონკრე-
ტული გეოგრაფიული ადგილის ისტორიული, რელიგიური პოლიტიკუ-
რი და კულტურული ყოფის შესახებ. ბუნებრივია, ეს ინფორმაციები არ-
სით პროპაგანდისტული ხასიათის იყო და საზოგადოებას-მკითხველს
მოგზაურობისთვისაც უცილობლად განაწყობდა.

თანამედროვე პოზიციიდან, ინფორმაციული მრავალფეროვნების
პირობებში ტურისტული ბიზნესის რეკლამირება და პროპაგანდა პრო-
ფესიული ფორმირების და შეხედულებების შესაძლებლობებზეცაა და-
ფუძვნებული. პროცესში ჩართულია „გამოწვევის თეორიაც“, რაც გულის-
ხმობს გეოგრაფიული გარემოს აქტუალობას მისი სხვადასხვა მნიშვნე-
ლობით, ანუ იმას, თუ რა მიზნით ხორციელდება ტურიზმი: კულტუ-
რული, სამრეწველო-ეკონომიკური, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო,
გასართობი და ა.შ.

ქართულ ლიტერატორთა მოგზაურობას ჰქონდა მიზანმიმართუ-
ლი და არა არჩევითი საფუძველი და ის განპირობებული იყო პოლიტი-
კური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი მიზეზებით. ამდენად, ისევე,
როგორც მრავალი სხვა სიახლე, მოგზაურობის აქტუალობა, არსი და მნი-
შვნელობა ჩვენს ისტორიაში ლიტერატურამ წარმოაჩინა, რისი
კონკრეტიზაციაც მოგზაურობის ჟანრის ჩამოყალიბებაში წარმოჩნდა.

1932 წელს გერმანიაში გამოიცა გრიგოლ რობაქიძის „კავკასიური
ნოველები“ „ლაიფციგი“. მართალია, წიგნს თავად ავტორი „რომანს“ უწო-
დებდა, მაგრამ იგი ნოველათა კრებულია კავკასიის ისტორიის, მითოსისა
და ეთნოსის თემაზე. ცნობილი ფაქტია, რომ მწერალმა 1931 წელს და-
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ტოვა საქართველო და ამდენად, აღნიშნული კრებული მისი ემიგრანტუ-
ლი შემოქმედების ერთ-ერთ პირველ ნიმუშად უნდა მივიჩნიოთ. რო-
გორც ჩანს, გრიგოლ რობაქიძეს ემიგრაციის პირველივე ხანიდან გან-
საკუთრებული მიზანი ჰქონდა: ევროპული აუდიტორიისათვის გაეცნო
თავისი მშობლიური მხარე, კავკასიური რეგიონალური გარემო და ისტო-
რია. ამავე პერიოდში, 1932 წელს შეიქმნა რომანი „ჩაკლული სული“, რო-
მელიც შტეფან ცვაიგის ცნობით ამავე წელს იენაში გამოიცა, ხოლო მე-
ორედ „კავკასიური ნოველების“ მსგავსად 1979 წელს დასავლეთ გერ-
მანიაში. ეს რომანი ერთ-ერთი პირველი მცდელობა იყო ავტორის, რომ
ევროპური საზოგადოების წინაშე წარმოეჩინა საბჭოთა პოლიტიკის
ნამდვილი არსი, რეპრესიულ-სადამსჯელო სისტემების უმძიმესი შედე-
გებით, დანახული უშუალოდ იმ ადამიანების მიერ, რომელმაც ეს ყოვე-
ლივე საკუტარ თავზე იწვნია. 30-იანი წლების დასაწყისში გრიგოლ
რობაქიძემ ერთგვარად იწინასწარმეტყველა ის ტრაგიკული მოვლენები
და სისხლიანი რეპრესიები, რომლებიც 30- იანი წლების შუახანებში და-
ატყდა თავს ქართველ ინტელიგენციას.

საბჭოური რეჟიმისაგან იძულებით ემიგრირებული მწერლის
პოზიცია ერთგვარი ახსნა-განმარტებაც იყო საზოგადოების წინაშე, თუ
რატომ იყო მწერალი ამჟამად ევროპაში და რა იყო - წითელი იდეო-
ლოგიის მიერ ე.წ. „რკინის ფარდით“ იზოლირების ერთ - ერთი მიზეზი
დანარჩენი მსოფლიოსაგან. როგორც ავტორი მიანიშნებდა, ის „მდინარის
მესამე ნაპირზე მდგომი“ შემოქმედის პოზიციას აცხადებდა.

ამ მხატვრული დოკუმენტური ლიტერატურული ქმნილებისაგან
ერთგვარად განსხვავებული მიზანი გააჩნდა „კავკასიურ ნოველებს“.

„კავკასიურ ნოველებს“ არა მხოლოდ მხატვრულ-შემოქმედებითი,
არამედ ინფორმაციულ-შემეცნებითი დანიშნულებაც გააჩნდათ. მწერ-
ლის, რეკლამატორის, ინფორმატორის და ეთნოგრაფიის ფუნქცია აქ ერ-
თთავად იტვირთა ავტორმა. სწორედ ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ
მისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა ხევსურეთის ყოფის ისტორიული და
ყოფითი რეალიები. კავკასიური მენტალობის პერსონიფიცირებული
სიმბოლოს შამილის ცხოვრების ერთი ეპიზოდის ამსახველი ნოველაა
„იმამ შამილი“, მთის მითოლოგიური არქეტიპის დალის სახის
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მხატვრული ტრანსფორმაციის ნიმუშები-ნოველები“:ორი ფოთოლი“ და
„დიდი დედა“, ხალხური მუსიკალური ტრადიციის ოდა-ნოველა „ლი-
ლე“. კავკასიური თემატიკის ამსახველია 1934 წელს გამოცემული რო-
მანიც „დალი“.

კავკასიურმა ისტორიებმა თავისი მისია მაშინვე შეასრულეს.
„კავკასიურ ნოველებს“ შესავალი სიტყვა დაურთო შტეფან ცვაიგმა.
ნოველებს წინ უძღვოდა თვით ავტორის წინათქმაც, რომელშიც კიდევ
უფრო ხაზგასმული და გამძააფრებული იყო ჩვენს მიერ აღნიშნული
მწერლისეული პოზიცია-ერთხელ კიდევ გაესვა ხაზი საქართველოს,
ქართველის, ქართულის და აქედან გამომდინარე, კავკასიურისა და
კავკასიელის ფენომენისათვის.

განსაკუთრებული პოპულარობის გამო ნაწილებს „კავკასიური ნო-
ველებიდან“ ავტორი ვენის, ლაიფციგისა და კელნის რადიოგადაცემებ-
შიც კითხულობდა, ხოლო 1979 წელს დასავლეთ გერმანიაში „კავკასიური
ნოველები“ კიდევ ერთხელ გამოიცა, ავტორისეული წინათქმით, რომე-
ლშიც კვლავ გაცხადდა პირუთვნელი მიზანი - ევროპასა არა მხოლოდ
გაეცნო კავკასია, არამედ ეცნო ის, ვითარცა ოაზისი კულტურისა და ტრა-
დიციისა, ეს ყოველივე კი ქცეულიყო სათავედ „კავკასიური მოგზაუ-
რობებისა“. ნოველა „ენგანდი“ პირველ პირშია დაწერილი, მთავარი
გმირი, გიორგი ვალუვი რუსული საფილმო საზოგადოების შეთავაზე-
ბით, როგორც ქართულის კარგი მცოდნე, ხევსურეთის ექსპედიციაში მო-
ნაწილეობს. იმთავითვე ჩნდება მწერლის მიზანი სტუმრებს, უცხოელებს,
რომლებიც ქართული მთის სოფლების და ტრადიციების გაცნობა სურთ
და გაცნობილის სხვებისათვის გაზიარებაც, მთავარი გმირი ერთგვარად
თანხმლებად, კომპანიონად და ექსკურსიამძღოლადაც კი ევლინებოდა,
თუმცა თვითონაც პირველად ხდება იქ. გიორგი ვალუევი - როგორც ცანს
ქართველი არ უნდა იყოს, ანუ როგორც ავტორი თავადვე ამბობს, სანა-
ხევროდაა ქართველი, მაგრამ მის პიროვნებაში უფრო ქართული იყო,
ვიდრე რუსული. „ხევსურეთში მოგზაურობა მისთვის ფაქტიურად ეროვ-
ნული წიაღის რომანტიკულ საიდუმლოსთან ზიარება გამოდგა. მწერლი
გატაცებით აღწერს ხევსურთა „ეთნოგრაფიულ თავისებურებებს,
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რელიგიურ რიტუალებს, ადათ-წესებს“ და მათ უშუალო მონაწილეც
ხდება.

ამ ციკლის ნაწილია ასევე კავკასიური მენტალობის პესრონიფიცი-
რებული სიმბოლოს შამილის ცხოვრების ერთი ეპიზოდის ამსახველი
ნოველა „იმამ შამილი“. ნოველა შამილის ლეგენდადქცეულ პიროვნულ
და ადამიანურ ბუნებას კიდევ ერთხელ ააშკარავებს, მისი უძლიერესი
შინაგაი სამყარო, რწმენა ტრადიციის და სიტყვის ერთუგულება და
გამძაფრებული პასუხისმგებლობის შეგრძნება საზოგადოების წინაშე-
ესეც კავკასიური ფენომენია.

მთის მითოლოგიურ არქეტიპის დალის სახის მხატვრულ ტრან-
სფორმაციას წარმოადგენდნენ ნოველები: „ორი ფოთოლი“ და „დიდი
დედა“ ეს ნოველები გარკვეულ შემეცნებით ინფორმაციულ ელემენტებს
შეიცავს მთის ხალხთა რიტუალების, სულიერი ღირებულებებისა და
შემეცნებითი სამყაროს შესახებ. ხალხური კულტურულ-მუსიკალური
ტრადიციის ოდაა ნოველა „ლილე“, კავკასიური მითო-თემატიკის ამსახ-
ველია მოგვიანებით, 1934 წელს გამოცემული რომანიც „დალი“ სწორედ
ამ რომანის ადრეული ლიტერატურული ესკიზებია, თვით დალის ფენო-
მენი გრიგოლ რობაქიძის კომენტარით, ქართული მსოფლმხედველობის
ე.წ. ქალური საწყისის სახეა.

ევროპისათვის კავკასიის ისტორიულ და სულიერ ფასეულობას-
თან ზიარებით ავტორი იმ ფაქტის წარმოჩენას ცდილობდა, რომ საბ-
ჭოური „რკინის ფარდის“ მიღმა „ქალდეას სამშობლოში“ „წარმოუდგენ-
ლად სუბსტანციური მსოფლიო სიბრძნე ირეკლებოდა“. XX საუკუნის
ოციანი წლებისათვის, მაშინ როცა მსოფლიოს რიგ ქვეყნებში ცივილიზა-
ციის სტერეოტიპულმა მდინარებამ წაშალა ტრადიცია და ინდივიდუა-
ლიზმი, კავკასიაში ძალაში რჩებოდა და შენახული იყო არაერთი წესი და
ტრადიცია არქაული, გნებავთ, პატრიარქალური ყოფისა, რაც უძველესი
კულტურისა და ცივილიზაციის ენაა და მსოფლიო საზოგადოებაც
მასთან შეხვედრას უნდა ისწრაფვოდეს.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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რეზიუმე

მოგზაურობა, როგორც ჟანრი XVII_XIX საუკუნეების ქართულ ლი-
ტერატურაში ჩამოყალიბდა. მოგზაურობის აქტუალობა, არსი და მნიშ-
ვნელობა ჩვენს ისტორიაში ლიტერატურამ წარმოაჩინა. ნაშრომში განხი-
ლულია გრიგოლ რობაქიძის ემიგრანტული შემოქმედების თვალსაჩინო
ნიმუშები. მისი მიზანი იყო ევროპული აუდიტორიისათვის გაეცნო თა-
ვისი მშობლიური მხარე, კავკასიელ ხალხთა ისტორია და ტრადიციები.

Резюме
Путешетвие как жанр сформировалось в грузинской литературе

XYII-XIX века. Актуальность, сущность и значение путешествия в нашей
истории показала литература. В работе рассмотрены наглядные образцы
эмигрантской деятельности Григола Робакидзе. Его целью было
ознакомить европейскую аудиторию со своим родным краем, историей и
традициями кавказского народа.

Summary
Travel as a genre was established in Georgian literature of the 17th-19th
centuries. Georgian literature has shown the essence and importance of the
urgency of travel in our history. The paper discusses visible samples of Grigol
Robakidze's emigrant works. Its aim was to acquaint the European audience
with its native land, the history and traditions of the Caucasian people.
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ლიზი ფარცხალაძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის ფარმაციის
ფაკულტეტის II კურსის სტუდენტი

საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები
სამკურნალო ტურიზმში

თანამედროვე მსოფლიოსთვის ნათელია ის დიდი და განსაკუთრე-
ბული მნიშვნელობა, რომელსაც ტურიზმი იძენს ადამიანთა ჯანმრთე-
ლობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაში. იგი ხელს უწყობს კეთილ-
მეზობლური პოლიტიკის განმტკიცებასა და სოციალურ–ეკონომიკურ
თანამშრომლობას სახელმწიფოთა შორის.

საქართველოს კურორტები და ტურისტული ბაზები, კავკასიონის
მთები და შავიზღვისპირეთის განუმეორებელი პანორამა და მრავალნა-
ირი სამკურნალო ფაქტორები არის მიზეზი საქართველოს ზღვისპირა და
მთის კურორტებზე მკურნალობისა და დასვენების მსურველთა სწრაფი
ზრდისათვის.

სასურველი ჰავა, მინერალური წყლები, სამკურნალო ტალახები
საქართველოში იდენტიფიცირებულია 340-მდე სამკურნალო ზონა, რო-
მელიც გამოიყენება ჯანმრთელობის განმტკიცების, დაავადებათა მკურ-
ნალობისა და პრევენციისათვის.

ქვეყანაში კურორტების განვითარება 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე
იწყება. ამ პერიოდში დაიწყო ტურიზმის აღმშენებლობის პროცესი ბორ-
ჯომსა და აბასთუმანში, ხოლო მოგვიანებით მე–19 საუკუნის ბოლოს შა-
ვი ზღვის სანაპიროზე. ქართული კურორტები აღიარებული იყო როგორც
ერთ–ერთი საუკეთესო სამედიცინო დანიშნულების ადგილები. საქარ-
თველოში წლების განმავლობაში მილიონობით ადამიანი ისვენებდა,
რასაც 500-ზე მეტი საკურორტო–ტურისტული დაწესებულება ემსახუ-
რებოდა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენს სანატორიუმებში, პანსიონატებში,
დასასვენებელ სახლებში, ტურისტულ ბანაკებსა და სხვა რეკრეაციული
მნიშვნელობის დაწესებულებებში ერთდროულად 120 ათასზე მეტ კაცს
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შეეძლო დაესვენა. ამჟამად, ტურიზმის ინდუსტრია ხელახლა ვითარდე-
ბა, ასე რომ, ტურიზმი (განსაკუთრებით, ეგზოტიკური და სამთო ტუ-
რიზმი) კვლავ გადაიქცა საქართველოს ეკონომიკის ერთ–ერთ ძირითად
დარგად.ჩვენს ქვეყანაში სამკურნალო მნიშვნელობის კურორტები არის
როგორც ბარში, ისე მთაში. საკურორტო ფაქტორები, რომლებიც გამო-
იყენება სამკურნალო–პროფილაქტიკური მიზნებისათვის, კომპლექსურ
ზემოქმედებას ახდენენ ადამიანის ორგანიზმზე. ეს ფაქტორები ძირითა-
დად გამოიყენება ფიზიოთერაპიის, დიეტოთერაპიის და მკურნალობის
სხვა მეთოდებთან ერთად სხვადასხვა სამკურნალო კურორტებზე. კურო-
რტოლოგია ფუფუნება კი არა, რეაბილიტაციის, ჯანმრთელობის აღდგე-
ნის ერთადერთი საშუალებაა, რეაბილიტაცია კი მსოფლიოში მედიცინის
ერთ–ერთი წამყვანი მეთოდია. საქართველოს კლიმატი შეზავებულია
ჯანსაღი ჟანგბადით, ოზონით და რადიოაქტიური ისეთი ელემენტებით,
რომლებიც დადებით გავლენას ახდენენ სასუნთქი ორგანოების ბრონ-
ქული და მწვავე რესპირატორული დაავადებების საწინაარმდეგოდ. ამის
მიხედვით, საქართველოში კლიმატური სამკურნალო პროფილაქტიკური
მკურნალობა ხორციელდება წლის სხვადასხვა პერიოდებში. აღსანიშნა-
ვია, რომ მზის სხივების განაწილების მიხედვით კლიმატური კურორ-
ტები შეიძლება დაიყოს მთისა და ბარის (ზღვის) კლიმატურ კურორტე-
ბად. მთის კლიმატისათვის დამახასიათებელია დაბალი ატმოსფერული
წნევა, ჰაერის ტემპერატურის და ტენიანობის შედარებით დაბალი
მაჩვენებლები, სუფთა ჰაერი, უტრაიისფერი სხივების და აეროიონების
მაღალი კონცენტრაცია. მაღალმთიანი ადგილები ძირითადად სასარგებ-
ლოა სასუნთქი ორგანოების მძიმე დაავადებების, პრევრიტების, პნევ-
რიტის შემდგომი ნარჩენი მოვლენების, გახანგრძლივებული პნევმონი-
ების, სუნთქვის უკმარისობის სხვადასხვა ხარისხის წინააღმდეგ სამკურ-
ნალოდ. ამ მიმართულებით საინტერესოა საქართველოს კურორტები:
ბორჯომი, ბაკურიანი, ბახმარო, აბასთუმანი, ლიბანი, ცემი, წაღვერი, მან-
გლისი, ლებარდე, შოვი, უწერა, ჯავა, გუდაური, საირმე, სურამი, ბაზა-
ლეთი და სხვ.ბარის კლიმატური კურორტებისათვის დამახასიათებელია
მაღალი ატმოსფერული წნევა, ჰაერის ტემპერატურის და ტენიანობის
შედარებით მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც არ შეიცავს პათოგენურ მიკ-
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რობებს, მაგრამ გაჯერებულია უარყოფითი აეროიონებით, ზღვის მარი-
ლების კრისტალებით და ფიტოციდებით, მზის ინტენსიური და ულტრა-
იისფერი რადიაციით. შავი ზღვის სანაპიროს კურორტების პირობებში
კლიმატოთერაპია ხორციელდება გულ–სისხლძარღვთა სისტემის დაავა-
დებების (ათეროსკლეროზული, სტენოკარდიული იშვიათი და მსუბუქი
შეტევების, გულის რითმის და დარღვევების, თანდაყოლილი მანკის და
სხვ.) პროფილაქტიკურ–სამკურნალო პროცედურები. შავი ზღვის მიმდე-
ბარე ტერიტორიებზე მოიპოვება მაგნიტური რკინის შემცველი სილები,
რომლებიც განსაკუთრებით დიდ დახმარებას უწევს ძვალსახსროვანი
სისტემის სხვადასხვა დაავადებების მქონე დამსვენებელს, განსაკუთრე-
ბით, რაქიტითა და ცერებლარული დამბლით დაავადებულებს, ბარის
სამკურნალო კურორტებს მიეკუთვნება: ბათუმი, გრიგოლეთი, მწვანე
კონცხი, ციხისძირი, ქობულეთი, ანაკლია, კვარიათი, სარფი, ურეკი და
სხვ.მინერალური წყლები დიდი რაოდენობით შეიცავს ბიოლოგიურად
აქტიურ მინერალებს კომპონენტებს და აქვს განსაკუთრებული ფიზი-
კურ–ქიმიური თვისებები. მინერალური წყლების თვისებები ადამიანის
ორგანიზმზე სამკურნალო გავლენას ახდენს, რის გამოც მათ სამკურნალო
საშუალებად იყენებენ. სამკურნალო წყლებში ყველაზე მეტი მნიშვნელო-
ბა ეძლევა ნახშირორჟანგს და გოგირდწყალბადის აირს, რომლებიც
სპეციფიკური სამკურნალო თვისებებისაა. მინერალურ წყლები შეიცავს
მთელ რიგ ძვირფას გაზებს, რომელთა შორის აღსანიშნავია რადიუმის
ემანაცია, ჰელიუმი, რომელიც რადიოაქტიურ ნივთიერებათა დაშლის შე-
დეგია. მისი რაოდენობა ზოგიერთ წყალში საკმაოდ დიდია, ამიტომ თუ
ასეთი გაზის რაოდენობა 1/10–ზე მეტს აღწევს, მას ეძლევა პრაქტიკული
მნიშვნელობა.დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მინერალური წყლების
გამოყენებას სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ. ამის მიხედვით,
მინერალური წყლები იყოფა სასმელ და ბალნეოთერაპიული გამოყენე-
ბისათვის. სასმელი მინერალური წყლებით მკურნალობენ ქრონიკულ
გასტრიტებს, კოლიტებს, სანაღვლე გზებისა და ღვიძლის დაავადებებს,
კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვან დაავადებებს. საქართვე-
ლოში აღმოჩენილია და შესწავლილია 2000-დე სხვადასხვა მინერალიზა-
ციის შემცველობის მინერალური სასმელი წყაროები: "ვაჟას წყარო",
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"ლუგელა", "სქური", "უწერა", "ბორჯომი", "ნაბეღლავი", "საირმე", "ზვარე",
"ლაშიჭალა", "ლიკანი" და სხვ. რომლებიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან
რესურსს წარმოადგენს ტურისტების მოსაზიდად და ჯანმრთელობის
აღსადგენად. თუმცა, სამწუხაროდ, ამ ძვირფასი რესურსის მხოლოდ
10%–ია გამოყენებული, როგორც ტურისტულ, ისე ჯანდაცვის სფეროში.

ბალნეოთერაპია ეწოდება მინერალური წყლების გამოყენებას სხვა-
დასხვა დაავადების სამკურნალოდ. იგი გულისხმობს პროფილაქტიკისა
და მკურნალობის მიზნით ბუნებრივი მინერალური წყაროების და მათი
ხელოვნურად დამზადებული ანალოგების გამოყენებას. ბალნეოთერაპი-
ას მიეკუთვნება ზოგადი და ადგილობრივი აბაზანები, მინერალური
წყლებით შინაგანი ორგანოების პროცედურები (ინჰალაციები, სხვადას-
ხვა ტიპის გამორეცხვები).საქართველო მდიდარია ბალნეოლოგიური კუ-
რორტებით თავისი წყლების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე. ერთ–
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია თბილისში არსებული ბალნეოლოგიუ-
რი ცენტრი, რომელიც არის სამედიცინო გამაჯანსაღებელი, სარეაბილი-
ტაციო ობიექტი, რომლის მინერალური წყლები დადებითად მოქმედებენ
ძვალსახსართა, კუჭნაწლავთა, პერიფერიული ნერვული და გინეკოლო-
ტიური სისტემის დაავადებებზე. ასევე, იგი გამოიყენება ბავშვთა სხვადა-
სხვა დაავადებების სამკურნალოდ: სქოლიოზები, ტრავმის შემდგომი რე-
აბილიტაცია, კუჭ–ნაწლავის და ყელ–ყურ–ცხვირის დაავადებები. გარდა
გოგირდოვანი წყლებისა, აქ არის უნიკალური მიკროკლიმატი, რომე-
ლსაც ქმნის სუბტროპიკული ჰავა, ბოტანიკური ბაღი, მიწისქვეშა თერმუ-
ლი წყლების დინება, მტკვარი და მთლიანად თელეთის ხეობა ერთ კომ-
პლექსურად აღებული. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი მთელი
წლის განმავლობაში ემსახურება ავადმყოფებს. ისტორია ინახავს ფაქ-
ტებს, როდესაც ამ კურორტზე აბაზანებს იღებდნენ ცნობილი ადამიანე-
ბი. ტურისტებისათვის მიმზიდველია საქართველო ასევე სხვა ბალნეო-
ლოგიური კურორტებით: წყალტუბო, აბასთუმანი, ნაბეღლავი, უწერა,
მენჯი, სქური, საირმე და სხვ.მსოფლიოში გაახალგაზრდავდა ოსტეოქონ-
დროზი, ოსტეოპოროზი, ართრიტები, ართროზები და მრავალი სხვა და-
ავადება, რომელთა სამკურნალოდ გამოიყენება ტალახები – პელოიდები.
ისინი წარმოადგენს ბუნებრივ ერთგვაროვან, წვრილდისპერსულ მასას,
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რომელიც წარმოიქმნება გეოქიმიური, კლიმატური, ბიოლგიური და სხვა
ბუნებრივი პროცესების შედეგად. სამკურნალო ტალახები შეიცავს და
მდიდარია წყალში ხსნადი ნივთიერებებით, რომლებიც აქტიურად მოქ-
მედებენ ქრონიკულად მიმდინარე ანთებითი ხასიათის დაავადებების
სამკურნალოდ. საქართველოს ტერიტორიაზე მრავლად არის სამკურნა-
ლო ტალახები – პელოიდები და მინერალები, რომლებიც გამოიყენება
ძვალსახსროვანი სისტემების დაავადებების საწინააღმდეგოდ (ახტალა,
მენჯი, წყალტუბო, უჯარმა, თბილისის ბალნეოლოგიური ტალახები და
სხვ.).

საქართველოში შემოსული ვიზიტორების ანალიზი გვიჩვენებს,
რომ ევროპიდან ჩამოსულთა უმრავლესობა მოდის თურქეთზე, რუსეთ-
ზე, უკრაინაზე, ისრაელზე, გერმანიაზე, საბერძნეთსა და დიდ ბრიტა-
ნეთზე. ჩამოსული ტურისტების ინტერესის სფეროს წარმოადგენს კულ-
ტურული და სათავგადასავლო ტურიზმი, ეკოტურიზმი, სამთო–სათხი-
ლამურო, აგრო, სამკურნალო და სპეციალიზირებული ტურიზმი. საქარ-
თველოს სამკურნალო–სამედიცინო ტურიზმს განვითარება სჭირდება.
ქვეყანაში 103 კლიმატური და სამკურნალო კურორტია, რომლებიც მსოფ-
ლიოში არსებული ყველა სამედიცინო პროფილის კურორტების ანა-
ლოგებს წარმოადგენენ. ამავე დროს, ეს დიდი შესაძლებლობაა ინვესტი-
რებისათვის. ქართული ტურისტული სააგენტოების უმრავლესობა, მიუ-
ხედავად ქვეყნის დიდი პოტენციალისა, ტურისტებს სამედიცინო ტუ-
რებს არ სთავაზობს მოუწესრიგებელი ეკოლოგიური სერვისისა და
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მატერიალურ–ტექნოლო-
გიური ბაზების არ არსებობის გამო.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გამოყენებულილიტერატურა
1. მ. მეტრეველი – ტურიზმის ბიზნესი. თბ. 2011
2. მ. ნადია – საქართველოს კურორტები დ საკურორტო

რესურსები, თბ. 1976
3. ლ. ერისთავი – სამკურნალო მცენარეები, 2000წ.
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რეზიუმე
თანამედროვე მსოფლიოსთვის ნათელია ის დიდი და განსაკუთ-

რებული მნიშვნელობა, რომელსაც ტურიზმი იძენს ადამიანთა ჯანმრთე-
ლობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაში. სასურველი ჰავა, მინერა-
ლური წყლები, სამკურნალო ტალახები საქართველოში იდენტიფიცირე-
ბულია 340-მდე სამკურნალო ზონა,რომელიც გამოიყენება ჯანმრთელო-
ბის განმტკიცების, დაავადებათა მკურნალობისა და პრევენციისათვის.

საქართველოში აღმოჩენილია და შესწავლილია 2000-დე სხვა-
დასხვა მინერალიზაციის შემცველობის მინერალური სასმელი წყაროები:
"ვაჟას წყარო", "ლუგელა", "სქური", "უწერა", "ბორჯომი", "ნაბეღლავი",
"საირმე", "ზვარე", "ლაშიჭალა", "ლიკანი" და სხვ. რომლებიც ქვეყნისთვის
მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს ტურისტების მოსაზიდად და
ჯანმრთელობის აღსადგენად.

SUMMARY

The modern world acknowledges the huge importance of tourism in the
maintenance and improvement of humans' health. Tourism supports the
neighbourship policy and social - economical parthership among states.

In Georgia over 340 medical zones are identified with desired climate,
mineral waters and therapeutic muds, These are used for maintenance of
health, treatment of diseases and prevention. In Georgia over 2000 mineral
waters are identified and studied with different mineralization.

Резюме
Для современного мира понятно то большое и особенное значение,

которое приобретает туризм в сохранении и улучшении здоровья людей.
Он способствует укреплению добрососедской политики и социально-
экономическому сотрудничеству между государствами.

Желаемый воздух, минеральные воды, лечебные грязи в Грузии
идентифицированы до 340 лечебных зон, которые используются для
укрепления здоровья, лечения и превенции заболеваний.
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ანა კანკია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის
III კურსის სტუდენტი

მოგზაურობის დროს ტურისტების სამედიცინო
რისკებისაგან დაცვა

ტურისტების ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილებას, მათ
მიერ მსოფლიოს განსაზღვრული რეგიონების მონახულებისას, სანი-
ტარული ფორმალობის დაცვას, ტურისტულ ცენტრებში კვების ჰიგიენის
წესების დაცვას, ტრავმის საშიშროების შემცირებას და ა.შ. დიდი მნიშ-
ვნელობა აქვს ტურისტული ბიზნესის წარმატებით გავითარებისათვის.
სამხრეთ–აღმოსავლეთის, აზიის, აფრიკის და ლათინური ამერიკის ქვეყ-
ნებში გამგზავრებისას, საპასპორტო–სავიზო წესების დაცვის გარდა,
ყოველი ტურისტი ვალდებულია დაიცვას სანიტარული ფორმალობები.
სანიტარული ფორმალობების ქვეშ იგულისხმება პროცედურები და-
კავშირებული საზღვრის გადამკვეთთა მიერ დადგენილ, აუცილებელ
ვაქცინაციასთან. საშიში დაავადებების(კოვიდის, შავი ჭირის, ქოლერის,
ციების, ყვავილი და სხვ.) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით
ჯანდაცვის ორგანოების მიერ შესაძლებელია შემოღებული იქნეს სანიტა-
რული კონტროლის საგანგებო ზომები.ტურისტული ფირმა ვალდებუ-
ლია ტურისტებს მიაწოდოს ინფორმაცია უცხო, მიუჩვეველი ან ეგზოტი-
კური პროდუქტებისა და კერძების შესახებ. დაავადებათა დიდი რაოდე-
ნობა უკავშირდება საკვებს, მაგალითად, ჩინეთში ე.წ. "მთვრალი" კი-
ბორჩხალის მირთმევისას ღირს დაფიქრება და ჩვენი შესაძლებლობების
შეფასება (თუ ღვინოში ჩადებული უმი კიბორჩხალა ადგილობრივი მაც-
ხოვრებლებისათვის ჩვეულებრივი საკვებია, ევროპელისათვის ეს დელი-
კატესი შეიძლება სავალალო აღმოჩნდეს).სამწუხაროდ, მრავალი ტურის-
ტული ფირმა ეგზოტიკურ ქვეყნებში გამგზავრებისას არ აწვდის თავის
კლიენტებს საჭირო ინფორმაციას, საუკეთესო შემთხვევაში მათი დაზ-
ღვევით შემოიფარგლება. თუ ტურისტი მიემგზავრება ცხოველებთან



81

ერთად (ძაღლი, კატა, თუთიყუში, მაიმუნი და ა.შ.) საჭიროა ჰქონდეს
ვეტერინარის ცნობა აუცილებელი აცრების შესახებ. სანიტარულ–ეპი-
დემიოლგიური კონტროლი სასაზღვრო პუნქტებში ხორციელდება სპე-
ციალური სანიტარული სამსახურების მიერ. მოგზაურობისას, არსებობს
რისკის სხვა ფაქტორებიც – ტრავმული საშიშროება, ადამიანის ორგანიზ-
მზე გარემოს ზემოქმედება, ბიოლოგიური და ფსიქოფიზიოლოგიური.
ტრავმის მიღების საშიშროება შეიძლება შეიქმნას საგნებისა და მექანიზ-
მების გადაადგილებისას, ადგილმდებარეობის რთული რელიეფის, მთის
ქანების გადაადგილების (ქვისცვენის, მეწყერის, ზვავის), მოუხერხებელი
ტურისტული ინვენტარისა და აღჭურვილობის გამო (მაგალითად, უხერ-
ხული ფეხსაცმელი, რომელიც იწვევს ტურისტებში ფეხების გახეხვა –
გადაყვლეფას და ა.შ.).ტურისტული მარშრუტის რთული მონაკვეთების
გადალახვისას უნდა გამოვიყენოთ ინდივიდუალური დამცავი საშუალე-
ბები (დამცავი თოკები, ჩაფხუტები, მუზარადები, წერაყინები, კაუჭები
და სხვა აღჭურვილობანი.გარემოს ზემოქმედების საშიშროება შეიძლება
გამოწვეული იქნეს ტემპერატურის ზედმეტად მომატებით ან შემცირე-
ბით, ჰაერის ტენიანობით, ატმოსფერული წნევის მკვეთრი ცვალებადო-
ბით ტურისტების მომსახურების ზონაში. ტურისტების მომსახურები-
სთვის განკუთვნილ შენობაში, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებში მიკ-
რიკლიმატის მაჩვენებლები უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სანიტა-
რულ–ჰიგიენურ მოთხოვნილებებს. რისკის ამ ფაქტორის თავიდან აცი-
ლება შესაძლებელია:

– მოგზაურობისათვის ხელსაყრელი წელიწადის დროის შერჩევით.
– ამინდის თავისებურებების გათვალისწინებით.
– მარშრუტის ტრასებზე უამინდობის შემთხვევაში თავშესაფრის

გათვალისწინებით.
– შენობებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ჰაერის

გამწმედებით და კონდიციონერებით, გათბობით, ავტომატური
კონტროლითა და სიგნალიზაციით;

– ტურისტების შესაბამისი ეკიპირებით.
რისკის ბიოლოგიური ფაქტორებია: პათოგენური მიკროორგა-

ნიზმები, პროდუქტები და მათი ცხოველმოქმედება; შხამიანი მცენა-
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რეები, რომლებიც იწვევენ ალერგიას, დამწვრობას და სხვა ტოქსიკურ
რეაქციებს; ქვეწარმავლები, მწერები და ცხოველები, რომლებიც წარმო-
ადგენენ ინფექციური დაავადებების გადამტანებს. მოცემული რისკის
ფაქტორების ზემოქმედების ტურისტებისაგან თავიდან აცილების
საშუალებებია:– დადგენილი სანიტარული ნორმებისა და წესების დაც-
ვა;– სადეზინფექციო, სასტერილიზაციო აღჭურვილობისა და პრეპარა-
ტების გამოყენება.– მომსახურე პერსონალის პერიოდული სამედიცინო
შემოწმება.– გამაფრთხილებელი ინფორმაცია – საშიში ცხოველების, თევ-
ზების, ქვეწარმავლების, მცენარეების შესახებ, რომლებიც ტურისტების
მარშრუტის ზონაში გვხვდება; როგორ ავარიდოთ მათ თავი და რომელი
სასწრაფო ზომების მიღება გვმართებს ტრავმის შემთხვევაში. ტურის-
ტული მომსახურების ზონაში მავნე ნივთიერებათა, მტვრისა და გამონა-
ბოლქვის მომატებული დონე ჰაერში, ნაგებობები და სატრანსპორტო
საშუალებები არ უნდა აჭარბებდნენ სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმებით
დაშვებულ ზღვარს. უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია ჰაერის გამ-
წმენდი სავენტილაციო დანადგარების არსებობა. მსოფლიო ტურისტუ-
ლი ორგანიზაცია UNWTO უსაფრთხოების ტურიზმში ანიჭებს უდიდეს
მნიშვნელობას. ამიტომ იქმნება გარემოს შემსწავლელი მეტეოროლო-
გიური და მონიტორინგული ფედერალური სამსახურები, განსაკუთრე-
ბით საშიშ რაიონებში – ზვავსაწინააღმდეგო ცენტრები, მუშაობენ
სამძებრო – სამაშველო სამსახურები და ა.შ. მათ ამოცანას წარმოადგენს
კვლევა, პროგნოზირება და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის უსაფ-
რთხოების აუცილებელ ზომებზე ინფორმაციის დროულად მიწოდება.
ტურისტების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მიზნით
დაცული უნდა იქნეს ნორმატიული დოკუმენტებით დადგენილი
მოთხოვნები საკვები პროდუქტების შენახვის, ტრანსპორტირების და
მომზადების შესახებ. აუცილებელია ტურისტებისათვის მოსალოდნელი
რისკების გათვალისწინება და დროულად მათი ინფორმირება

.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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გამოყენებული ლიტერატურა
1. მ. მეტრეველი – გარემო და ეკოტურიზმის საფუძველები. თბ.

2008წ.
2. მ. მეტრეველი – ტურიზმის ბიზნესი, თბ. 2011წ.
3. მ. მეტრეველი – ტურიზმი და გარემოს დაცვა. თბ. 2008

რეზიუმე
ტურისტული მომსახურების ერთ–ერთ ძირითად კრიტერიუმს

ტურისტის უსაფრთხოება წარმოადგენს. მოგზაურობის დაწყებამდე
ტურის სწორად ორგანიზებისათვის საჭიროა ტურისტთა მომზადება –
ინსტრუქტაჟი, რომელიც მოიცავს ტურისტების ეპიდემიოლოგიური,
ბაქტერიოლოგიური და სხვა სამედიცინო რისკებისაგან თავის არიდებას
და სათანადო ფორმალობების დაცვას.

Summary
One of the main criteria in tourism service is safety of the tourist. To

organise a tour correctly before travelling, it is necessary to provide instructions
for tourists, which involves preventing tourists from epidemiological;,
bacteriological or other medical risk factors and maintaining appropriate
formalities.

Резюме
Одним из основных критериев туристического обслуживания

является безопасность туристов. До начала путешествия для правильной
организации тура необходима подготовка туристов – инструктаж, который
содержит защиту туристов от эпидемиологических, бактериологических и
других медицинских рисков и соблюдение соответствующих форма-
льностей.
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სპარტაკი ტყეშელაშვილი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის 1 კურსის სტუდენტი

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ვანის რაიონის ტურისტული პოტენციალი

ვანის მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოში, იმერეთის
მხარეში მდებარეობს. ანტიკურ ხანაში მის ტერიტორიაზე უძველეს და-
სახლებათა საფუძველზე, ძველი კოლხეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ქალაქი განვითარდა, რომელმაც აყვავებას ძვ. წ. III-I სს-ში მიაღწია. ვანის
ნაქალაქარზე მოპოვებული უძველესი არქეოლოგიური მასალა ძვ. წ. VIII-
VI საუკუნეებით თარიღდება და კერამიკული ფრაგმენტებითაა წარ-
მოდგენილი. ნაქალაქარი ქალაქ ვანის მიმდებარედ, ბორცვზეა განლაგე-
ბული, საიდანაც რიონის დაბლობის, ქალაქი ქუთაისისა და კავკასიონის
მთების მშვენიერი ხედები იშლება. ვანში შუასაუკუნეების ციხე-სიმაგ-
რეებისა და ტაძრების მონახულებასაც შეძლებთ, როგორიცაა თამარის
ციხე, გორმაღალის ციხე, შუამთის წმ.გიორგის ეკლესია და სხვა. რაიონის
ღირსშესანიშნაობებიდან ასევე აღსანიშნავია ბზვანის კარსტული მღვიმე
და დიხაშხოს გოგირდის გეიზერები. უძველესი კულტურის მქონე ვანში
დაიბადნენ xx საუკუნის უდიდესი ქართველი პოეტები გალაკტიონ ტა-
ბიძე და ტიციან ტაბიძე, რომელთა სახელობის მუზეუმი სოფელ ჭყვიშში
მდებარეობს. ანტიკური ნაქალაქარის ტერიტორიაზე მოქმედებს ვანის
არქეოლოგიური მუზეუმი, ქალაქ ვანში კი სახვითი ხელოვნების მუზე-
უმი და სახალხო თეატრი. წლის 2 ივნისს ვანში ტრადიციულად აღინიშ-
ნება სახალხო დღესასწაული „ვანელობა“, ამ დღეს სხვადასხვა სფეროში
მოღვაწე ადამიანებს ენიჭებათ საპატიო ვანელის წოდება.

უძველესი ისტორიისა და კულტურის მქონე ვანში ტურიზმს მნი-
შვნელოვანი ადგილი უჭირავს. აქ აღსანიშნავია შუასაუკუნეების ეკლე-
სიები და ციხე-სიმაგრეები, გოგირდის გეიზერები და კარსტული მღვი-
მეები. თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას უდიდესი კულტურული და
ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ვანის ნაქალაქარი იპყრობს. ეს მას-
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შტაბური არქეოლოგიური ძეგლი საკულტო და საზოგადოებრივი ნაგე-
ბობებით უდიდეს შთაბეჭდილებას ახდენს.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის სა-
ხელობის ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი - კავკასიის რეგიონში ერთ-
ერთი პირველი მუზეუმია ნაქალაქარზე, რომელიც 1985 წელს შეიქმნა
არქიტექტორ გიორგი ლეჟავას პროექტით. არქეოლოგიურ მუზეუმში
განთავსებულია სარესტავრაციო და ფონდების განყოფილებები, ბავშვთა
საგანმანათლებლო ცენტრი, ბიბლიოთეკა, ეწყობა თანამედროვე ტქნო-
ლოგიებით აღჭურვილი საგამოფენო და საკონფერენციო დარბაზები. მუ-
ზეუმში დაცულია მოპოვებული არქეოლოგიური მასალები, წარმოდ-
გენილია არქიტექტურა, ოქრომჭედლობა, ბრინჯაოს ქანდაკებები. მუ-
ზეუმი, რომელიც თავისი დამაარსებლის სახელს ატარებს, 2020 წლიდან
სრულიად განახლებული სახით ახალ სიცოცხლეს იწყებს.

ვანის ნაქალაქარი, რომლის ისტორია თითქმის მთლიანად მოიცავს
ძვ.წ. I ათასწლეულს, მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლია.
ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეებიდან მოყოლებული ძვ.წ. I საუკუნემდე ვანი
კოლხეთის – ოქროს საწმისის ქვეყნის – რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენ-
და. მუზეუმის კოლექციებში დაცულია ვანის ნაქალაქარზე აღმოჩენილი
და მისი შემოგარენის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც
მოიცავს პერიოდს ძვ.წ. VIII-დან I საუკუნის ჩათვლით. ვანის ნაქალა-
ქარზე მოპოვებულ მასალას დიდი მნიშვნელობა აქვს ანტიკური სამყა-
როს შესწავლისათვის.

ვანის ახალ მუზეუმში მუდმივმოქმედ გამოფენაზე, თანამედროვე
ტექნოლოგიების და ინსტალაციების გამოყენებით წარმოდგენილია ვა-
ნის მდიდრულ სამარხებში აღმოჩენილი კოლხური ოქრომჭედლობის ნი-
მუშები, რომლებიც „ოქრომრავალი კოლხეთის“ რეალობის ნათელი დას-
ტურია. ამასთანავე, პირველად იქნება ნაჩვენები მათი დამზადების ტექ-
ნოლოგიის ამსახველი მასალა და ძველი კოლხების ცოდნა ოქროს მოპო-
ვებისა და დამუშავების შესახებ.

ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში აღმოჩენილ ბრინჯაოს ქანდაკებების
ნიმუშებთან ერთად, მუზეუმში პირველად იქნება წარმოდგენილი გადა-
მალული განძის სახით აღმოჩენილი ელინისტური ეპოქის ბრინჯაოს
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ლამპების უნიკალური ნიმუშები, რომლებიც სატაძრო ინვენტარს წარ-
მოადგენდა და კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ძვ. წ. II-I საუკუნეებში ვანის,
როგორც სატაძრო ქალაქის მნიშვნელობას.

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სამუზეუმო შენობაში
წარმოდგენილია მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია და ასევე, დროებითი სა-
გამოფენო სივრცე. თანამედროვე ინფრასტრუქტურის დახმარებით, უახ-
ლესი სტანდარტების დაცვით მოეწყო ფონდები, სამეცნიერო ლაბორატო-
რიები, აუდიტორია, ბიბლიოთეკა-მედიათეკა და საზოგადოებრივი
სივრცეები - კაფე, მუზეუმის მაღაზია, ღია ვერანდები.

განახლებული მუზეუმის აუდიტორიაში, რომელიც მუზეუმსა და
საზოგადოებას შორის მჭიდრო კავშირის დამყარებასა და საზოგადოების
განათლებას ემსახურება, განახლდება „ვანის საერთაშორისო სიმპოზიუ-
მები” მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერების მონაწილეობით. სიმპოზიუმები
მუზეუმის დაარსებიდან რეგულარულად მიმდინარეობდა და ანტიკური
ხანის შავიზღვისპირეთის ქვეყნების ისტორიისა და არქეოლოგიის პრობ-
ლემებს ეძღვნებოდა. განახლებული მუზეუმი მნიშვნელოვან როლს შე-
ასრულებს როგორც ქვეყნის და კულტურის იდენტობისა და თვითშე-
მეცნების საქმეში, ასევე რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითა-
რებაში.მუზეუმის რეაბილიტაცია განახორციელა საქართველოს
მთავრობამ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის პარტნიორია თიბისი, რომლის-
თვისაც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ხელოვნებასთან, განათლებას-
თან და ისტორიულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ინიციატივე-
ბისა და პროექტების ხელშეწყობაა. თიბისისა და ეროვნულ მუზეუმს
შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში,
არაერთი პროექტი ხორციელდება, რომელთა მიზანია მუზეუმის საცა-
ვებში დაცული განძი, მრავალფეროვანი და თანამედროვე ფორმატების
დახმარებით, ფართო აუდიტორიამ გაიცნოს.

ვანის მუზეუმის პარტნიორები არიან შელბი ვაითის და ლეონ ლე-
ვის ფონდი. მუზეუმის არქიტექტურული პროექტი და გამოფენის
დიზაინი შემუშავდა გერმანული კომპანიის „Ellis Williams Architects“,
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სცენოგრაფის ლინა ლოპესის და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
თანამშრომლობის ფარგლებში.

მსოფლიოში ,,ოქრომრავალი კოლხეთი“-ს სახელით ცნობილი გა-
მოფენის ყველა ექსპონატი მოპოვებულია ვანის ანტიკური ნაქალაქარის
გათხრების შედეგად, რომლის დიდი ნაწილი დაბრუნდება მუზეუმში.
მუზეუმ-ნაკრძალის კომპლექსის შემადგენელი კომპონენტებია - ვანის
ნაქალაქარი, ექსპედიციის ბაზა და თავად მუზეუმი. ნაკრძალის ტერი-
ტორიაზე არის მრავალფეროვანი სარეკრეაციო ზონა. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიზე არის ბალნეოლოგიური კურორტი სულორი, რომელიც
განთქმულია თავისი თერმული და მინერალური წყლებით.

ვანის ტერიტორიაზე მდებარეობს ისტორიული ძეგლები: შუამ-
თის წმინდა გიორგის ეკლესია; მელოურის ციხე და XIV ს მელოურის
ეკლესია სოფ. ძულუხში; XII-XIIIსს მთავარანგელოზის ეკლესია; თამარის
ციხე სოფ. ინაშაურში; ბზვანის მღვიმე; გორმაღალის ციხე სოფ. სუ-
ლორში; ნათლისღების სახელობის ეკლესია სოფ. შუამთაში; XVIIIს სამე-
ბის ეკლესია სოფ. დიხაშხოში; XIს ეკლესია სოფ. გადიდი; XVIს ეკლესია
სოფ. სალომინაოში; ფეოდალური ხანის ორი ციხესიმაგრე და XIXს ეკ-
ლესია სოფ. ზედა ბზვანში; 1619 წლის მაცხოვრის ეკლესია სოფ. ამაღ-
ლებაში; შუა საუკუნეების ციხე, ეკლესია და კოშკი სოფ. ისრითში; მთავა-
რანგელოზის სახელობის ეკლესია სოფ. ქვედა მუქედში; ციხესიმაგრე
სოფელი მაისაოურში; ლეგენდის თანახმად, ვანის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე დგას ჯვარი, რომელიც ანდრიაპირველწოდებულმა აღ-
მართა.

ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშში, კოლხეთის ცის ქვეშ,
,,მოღალულ სულს რომ ასე ენათესავება“, სად ,,ცა, მიწა სავსეა მარადი
ლირიკით“, მე-19 საუკუნის მიწურულს დაიბადა ,,ბედნიერი ორი გენია“,
სამშობლოსთვის გულმხურვალე ორი მლოცველი, ორი შეუდარებელი
პოეტი - გალაკტიონი და ტიციანი. გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების
ისტორიული სახლ-მუზეუმების ახლოს მოქმედებს მათივე სახელობის
მუზეუმი, რომელიც არის ძლიერი კულტურულ - საგანმანათლებლო
კერა. სოფელ ტობანიერში ფუნქციონირებს კორნელი კეკელიძის სახლ-
მუზეუმი.



88

გამოყენებული ლიტერატურა
1.https://georgiantravelguide.com/ka/vani
2.https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C

%E1%83%98
3.http://imereti.gov.ge/geo/static/63/

რეზიუმე

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ვანის ნაქალაქარზე მოპოვებული უძ-
ველესი არქეოლოგიური მასალა ძვ. წ. VIII-VI საუკუნეებით თარიღდება
და კერამიკული ფრაგმენტებითაა წარმოდგენილი.ვანში განლაგებულია
შუასაუკუნეების ციხე-სიმაგრეები და ტაძრები, როგორიცაა თამარის
ციხე, გორმაღალის ციხე, შუამთის წმ.გიორგის ეკლესია და სხვა. რაიონის
ღირსშესანიშნაობებიდან ასევე აღსანიშნავია ბზვანის კარსტული მღვიმე
და დიხაშხოს გოგირდის გეიზერები.

Резюме
В статьеуказывается, что древний археологический материал,

добытый в городе Вани, датируется периодом  VIII-VI веками до нашей
эры и представлен фрагментами керамики.Средневековые замки и храмы
расположены в Вани, такие как Замок Тамар, Замок Гормагали, Церковь
Святого Георгия в Шуамте и другие. Среди достопримечательностей
района также можно выделить карстовую пещеру Бзвани и серные гейзеры
Дихашхо.

Summary
The work indicates that the ancient archaeological material mined in the

city of Vani dates back to the period VIII-VI centuries BC and is represented by
fragments of ceramics. Medieval castles and temples are located in Vani, such as
Tamar Castle, Gormagali Castle, Church of St. George in Shuamta and others.
Among the attractions of the region, one can also highlight the Bzvani karst
cave and the Dikhashkho sulfur geysers.
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მეცნიერ ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი- დარია ჯუსუპოვა

აგროტურიზმი როგორც ეკოტურიზმის პერსპექტიული
მიმართულება

რეზიუმე
სტატიაში განხილულია აგროტურიზმის როლი სოფლის მეურნე-

ობის წარმოებისა და სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, კულ-
ტურული და ისტორიული ღირსშესანიშნაობების, ბუნებრივი ძეგლების,
სოფლის ტრადიციების, ხელნაკეთობების აღორძინებასა და შენარჩუნე-
ბაში ყაზახეთში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში.

Aнотация.
В статье рассмотрена роль агротуризма вразвитии сельскохозяй-

ственного производства и сельской инфраструктуры, возрождении и
сохранении культурно-исторических достопримечательностей, памят-
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ников природы, сельских традиций, промыслов в Казахстане и других
странах мира.

Abstract.The article discusses the role of agrotourism in the development
of agricultural production and rural infrastructure, the revival and preservation
of cultural and historical attractions, natural monuments, rural traditions, crafts
in Kazakhstan and other countries of the world.

По оценкам Всемирной туристкой организации сельский туризм
(агротуризм), являясь одним из направлений экологического туризма,
объединяет широкий спектр различных видов отдыха и развивается быс-
трыми темпами в зарубежных странах, а также входит в пятерку основных
стратегических направлений развития туризма в мире.

В Казахстане агротуризму также отводится определенная  роль в ре-
шении экономических и социальных проблем в сельской местности.  В пе-
рспективе, активная деятельность агротуризма будет обеспечивать рост
занятости и получение стабильных и весомых доходов населения, раз-
витие сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры,
возрождение и сохранение культурно-исторических достопримечательно-
стей, памятников природы, сельских традиций, промыслов [1]. Следует
отметить, что  ресурсный потенциал агротуризма в Казахстане включает-
обширные сельскохозяйственные территории иблагополучноеэкологи-

ческое состояние ряда из них, высокое этническое и природное раз-
нообразие страны, сохранность традиционной культуры в ряде регионов,
богатый историко-культурный потенциал.Агротуризм рассматривается
как набор разнообразных услуг для туристов: проживание их в сельском
доме, организацию зеленых походов и участия в сельских культурно-
развлекательных мероприятиях, приобщение к секретам местной кухни,
ремеслам, сельским обрядам и обычаям.В этом аспекте,  проведение  Все-
мирной выставки «ЭКСПО 2017» способствует росту въездного и внутрен-
него туризма в Казахстане.
Экологический туризм (экотуризм) включает в себя любые виды туризма и
рекреации в природе, которые не наносят ущерба природным комплексам,
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содействуют охране окружающей среды, способствуют улучшению благо-
состояния местного населения. Этот вид туризма предполагает организа-
цию отдыха, обеспечения проживания в экологически благоприятных
условиях с максимальным уровнем комфорта.

Такой отдых подразумевает отрыв от стрессовых факторов совре-
менной цивилизации, достигаемый как длительным пребыванием в окру-
жении нетронутой человеком естественной среды, так и кратковременным
глубоким погружением в атмосферу первозданной природы и сельского
хозяйства.

Одно из перспективных направлений экотуризма – агротуризм, пре-
дусматривающий отдых людей на базе фермерского или приусадебного
хозяйства [2].Агротуризм включает в себя: расширение сфер деятельности
населения, включая народный промысел, охоту, рыболовство и т.п.; охрану
окружающей среды; ориентацию туристов на потребление экологических
ресурсов; сохранение естественной природной среды; поддержание тради-
ционного уклада жизни населения периферийных регионов; заботу о со-
хранении местной социокультурной сферы.Сельские территории как со-
циально-территориальный комплекс выполняют многообразные народно-
хозяйственные функции: производственную, демографическую, культур-
ную, природоохранную, рекреационную. Агротуризм, в настоящее время
может представлять собой доминирующую отрасль в сельской местности,
До 30% от 700 млн. туристов ежегодно предпочитаю агротуризм. Основ-
ные направления агротуризма: Европа, США, КНР [3].

Агротуризм стал частью политики государств Европейского союза
(ЕС) в 80-е гг. прошлого столетия, когда стремительно сокращались объе-
мы сельскохозяйственного производства и встала проблема создания новых
рабочих мест в сельской местности. Популярность агротуризма растет.

Список литературы
1.Бельский В.И. и др.. - Агроэкотуризм: опыт, проблемы, рекомендации
Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси, 2008. - 123 с.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУ-
РИЗМА В УКРАИНЕ

HEALTHY FUNCTION OF CHILDREN AND YOUTH TOURISM IN
UKRAINE

Школьный возраст является наиболее важным и одновременно
наиболее уязвимым для здоровья периодом развития человека. На период
интенсивного роста и полового созревания приходится плохо сплани-
рованный перегруженный учебно-воспитательный процесс, который на
фоне низкого уровня двигательной активности современных детей при-
водит к ухудшению адаптационных резервов нервной, эндокринной, им-
мунной и других систем растущего организма, формированию у детей
функциональных расстройств и хронической патологии. Так же ухуд-
шение здоровья детей обусловлено растущими масштабами загрязнения
окружающей среды, широким распространением вредных социальных
привычек и болезней, слабым внедрением здорового образа жизни, и ря-
дом других причин.

Туризм является не только прекрасным средством физического
воспитания, но и незаменимым средством подготовки школьников к жиз-
ни. Как и многие виды спорта, туризм взаимосвязан с различными компо-
нентами физической культуры.

Влияние туризма на детский организм изучалось многими иссле-
дователями. Установлено улучшение функционального состояния кардио-
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респираторной системы, что проявляется в увеличении ударного объема
крови, увеличение мощности вдоха, выдоха, улучшение силовых показате-
лей, выносливости школьников под влиянием даже одноразовых многод-
невных походов. Физиологи считают, что эстетическое наслаждение, по-
лучаемое от созерцания красот природы, приводит к снятию устойчивых
очагов возбуждения в коре головного мозга, имеет большое оздоровитель-
ное значение.

Спортивный туризм это специализированный вид спортивно-физ-
культурной деятельности в период подготовки и проведения путешествий
различной сложности или соревнований по технике туризма. При этом,
существующие различия в специфических особенностях походной и со-
ревновательной деятельности в спортивном туризме определяют различ-
ные формы и методы подготовки туристов к конкретным видам деятель-
ности.

Говоря о массовом сегменте походного туризма, который включает
в себя походы выходного дня, многодневные некатегорийные путешествия
и походы 1-2 категории сложности, необходимо учитывать, что данные
путешествия являются в большей мере формой активного отдыха, чем
спортом и выполняют рекреационную и оздоровительную функцию.В ука-
занных путешествиях как правило отсутствуют серьезные нагрузки, и они
доступны для большинства здоровых людей, ведущих активный образ
жизни. В классификации спортивного туризма этот сегмент позициониру-
ется как спортивно-оздоровительный.

Рассматривая детско-юношеский туризм в Украине, мы можем
констатировать, что его организованная часть в значительной мере входит
в сферу деятельности областных и районных Центров туризма, краеве-
дения, спорта и экскурсий учащейся молодежи. При этом, походное
направление туристской деятельности в этих центрах соответствует сег-
менту спортивно-оздоровительного туризма. В отличие от «взрослого» ту-
ризма, здесь основу классифицированных походов составляют степенные
путешествия, а походы 1-й и особенно 2-й категории сложности проводят-
ся достаточно редко.
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Развитие детско-юношеского туризма в Украине осуществляется
такими ведомственными структурами, как Министерство образования и
науки, Министерство молодежи и спорта Украины и их областными
управлениями, а также комплексными внешкольными учреждениями в
соответствии с нормативно-правовыми актами законодательства Украины в
этой сфере (Семейный Кодекс, Закона Украины «О внешкольном образо-
вании», «Об охране детства», «О туризме» и др.). Кроме того, важную роль,
играют украинские и международные общественные организации (по дан-
ным Министерства по делам семьи, молодежи и спорта в Украине их ко-
личество составляет около 40).

В Украине действует 104 Центра туризма и краеведения учащейся
молодежи и станций юных туристов, которые являются базовыми орга-
низационно-методическими центрами развития детско-юношеского ту-
ризма. Среди них: Украинский государственный центр туризма и краеве-
дения учащейся молодежи, 22 областных, 48 городских, 32 районных. Сле-
дует отметить, что в последнее время среди внешкольных учебных заведе-
ний растет именно сеть заведений туристско-краеведческого профиля.
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კოლეგაევი მიხეილ.
კლასიკური პრივატული უნივერსიტეტი (ქ.ზაპოროჟიე, უკრაინა)

მაგისტრანტი

ბავშვთა და მოზარდთა ტურიზმის გამაჯანსაღებელი
ფუნქცია უკრაინაში

რეზიუმე
თანამედროვე მოსწავლეების უმრავლესობის ჯანმრთელობის

დაბალი დონე გამოწვეულია უარყოფითი ფაქტორების რთული ზე-
მოქმედებით, რომელთა შორის შეიძლება აღინიშნოს სასწავლო პროცესის
გადატვირთვა, მჯდომარე ცხოვრების წესი, გარემოს დაბინძურება, მავნე
სოციალური ჩვევებისა და დაავადებების ფართოდ გავრცელება სკოლის
მოსწავლეებს შორის. ბავშვთა და ახალგაზრდული ტურიზმი ეფექტური
საშუალებაა სკოლის მოსწავლეების გაუმჯობესებისა და აღზრდისთვის.
წერილში განხილულია უკრაინაში ახალგაზრდული ტურიზმის
ორგანიზაციული რესურსები.

АННОТАЦИЯ
Коллегаев Михаил Юрьевич.

Низкий уровень здоровья большинства современных школьников
обусловлен комплексным воздействием негативных факторов, среди
которых можно выделить перегруженность учебного процесса, малопод-
вижный образ жизни, загрязнение окружающей среды, широкое распрос-
транение вредных социальных привычек и болезней среди школьников.
Детско-юношеский туризм является эффективным средством оздоровлен-
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ия и воспитания школьников. Рассмотрены организационные ресурсы дет-
ско-юношеского туризма в Украине.

ANNOTATION
Kollehaiev Mykhailo Yurievich.

The low level of health of the majority of modern schoolchildren is due
to the complex impact of negative factors, among which one can single out the
congestion of the educational process, a sedentary lifestyle, environmental pol-
lution, the wide spread of harmful social habits and diseases among schoolchil-
dren. Children and youth tourism is an effective means of improving and edu-
cating schoolchildren. The organizational resources of youth tourism in
Ukraine are considered.

ბიძინა კვერნაძე
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბიზნეს–ადმინისტირების ფაკულტეტის
IV კურსის სტუდენტი

მეცნიერ–ხელმძღვანელი ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტურიზმში რეალობისა
და ირეალობის ზღვარზე

ტურიზმი არის ინფორმაციულად ნაჯერი საქმიანობა, საინფორმა-
ციო ტექნოლოგიების ფართოდ გამოყენება წარმოადგენს ერთ–ერთ აქ-
ტუალურ ამოცანას ტურიზმის დარგში. მომსახურეობა ტურიზმში არ
შეიძლება იყოს წარმოდგენილი და განხილული გაყიდვის პუნქტში, რო-
გორც სამომხმარებლო ან სამეწარმეო საქონელი. მას, როგორც წესი ყი-
დულობენ წინასწარ და მომხმარებლის ადგილიდან დაშორებით. ასეთი
სახით, ტურიზმი ბაზარზე თითქმის სრულად არის დამოკიდებული
კომუნიკაციის საშუალებებზე და ინფორმაციის გადაცემაზე.

ტურიზმში გამოყენებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების სის-
ტემა შედგება რეზერვირების კომპიუტერული სისტემებისაგან, ავიახა-
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ზების ელექტრონული, ფულის ელექტრონული გადარიცხვის, სატელე-
ფონო ქსელების, კავშირგაბმულობის, მოძრავი საშუალებების საინფორ-
მაციო სისტემისაგან და ა.შ. ტექნოლოგიური პროგრესი დღესდღეობით
წარმოადგენს არა მარტო ქვეყნის კეთილდღეობის უზრუნველყოფის
მთავარ ფაქტორს, არამედ მისი მდგრადი განვითარების პროცესის
მნიშვნელოვან პირობას.თანამედროვე საყოველთაო კომპიუტერიზაციის
პირობებში მომხმარებელს ინტერნეტის მეშვეობით საშუალება ეძლევა
დაათვალიეროს მისთვის საინტერესო ვებგვერდი, ნახოს ინფორმაცია
დასვენების პირობებზე, ფასებზე, ტურიზმში საინფორმაციო ტექნილო-
გიების ფართოდ დანერგვას შეუძლია დიდი გავლენა მოახდინოს
ტურისტული დარგის განვითარებაზე და ხელი შეუწყოს მოგზაურობე-
ბის გაზრდას.

ტექნოლოგიების განვითარებამ ადამიანს საშუალება მისცა ფრთე-
ბი შეესხა ყველაზე თამამი იდეებისთვისაც კი და აეხდინა ათასწლეუ-
ლების მანძილზე დაგროვილი ოცნებები.ის, რაც მხოლოდ მითოლო-
გიურ გმირებს შეეძლოთ. თანამედროვე ადამიანისთვის ხელმისაწვდო-
მია. დაუჯერებელი ამბები, რომლებსაც ლეგენდები და ზღაპრები აღწე-
რენ, თანამედროვე ცხოვრების ნაწილად იქცა. გუშინდელი ფანტასტიკა,
მეცნიერებისა და ტექნოლოების საშუალებით დღეს რეალობაა. დედა-
ლოსისა და იკაროსის ცვილისა და ბუმბულისგან დამზადებული
ფრთებით ჰაერში აფრენის ამბავი ახდა და ახლა, ყოველდღურად, მი-
ლიონობით ადამიანი მგზავრობს თვითმფრინავით. ხალხი, რომელიც
ალექსანდრე ბელს ღიმილით უსმენდა და მის ტელეფონს ირონიულად
უყურებდა, ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ გავიდოდა დრო და ადამიანი
ერთი კონტინეტიდან მეორე კონტინენტზე არა მხოლოდ საუბარს,
არამედ skype-ს გამოყენებით ვიზუალური გამოსახულების მიღებასაც
შეძლებდა. ჯადოსნური სარკე, რომელიც ყველა კითხვაზე პასუხს იძ-
ლევა, შეიძლება ითქვას საბავშო ზღაპრებიდან პირდაპირ რეალობაში
გადმოვიდა სმარტფონებისა და სხვადასხვა "პლამშეტური" კომპიუტერის
სახით, რომლებსაც ინტერნეტთან უკაბელო წვდომა აქვთ და მომ-
ხმარებელი, სადაც არ უნდა იყოს, მისთვის საინტერესო ინფორმაციას
უსწრაფესად იღებს.
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დღეს, ოთახიდან გაუსვლელად შეგვიძლია "ვიმოგზაუროთ" მსოფ-
ლიოს ნებისმიერ ქვეყანასა თუ ქალაქში, დავალთვალიეროთ ღირსშესა-
ნიშნაობები და ქუჩებშიც კი ვისეირნოთ. მაგალითისათვის, თუ ადამიანს
აინტერესებს როგორი ხედი იშლება ეიფელის კოშკიდან, ამისათვის არ
არის აუცილებელი პარიზში ჩასვლა, საკმარისია Google Earth გამოიყენოს
და რამდენიმე წამში მონიტორზე დაინახავს იგივე პეიზაჟს, რასაც რეა-
ლურად, ეიფელის კოშკზე ყოფნისას იხილავდა. 2011 წელს.კომპანიამ
Google ახალი შესაძლებლობები გაუხსნა მომხმარებელს ქუჩიდან უკვე
შენობებში შესვლის საშუალება მისცა. Art Project ადამიანებს ქუჩებში
ვირტუალურად სეირნობისა და შენობების დათვალიერების გარდა,
მსოფლიოს სახელგანთქმული მუზეუმების მონახულების საშუალებასაც
აძლევს. ტექნოლოგიების განვითარებამ ადამიანს საშუალება მისცა
შეექმნა რეალობასთან მიმსგავსებული, ვირტუალური სამყარო, რომე-
ლიც ძალზედ მიახლოებული, თუმცა საკმაოდ გამიჯნულია ორიგინა-
ლურისაგან. პროგრესის შემდგომმა ტალღამ რეალურსა და ვირტუ-
ალურს შორის ეს საზღვრებიც მოშალა და მიიყვანა შუალედურ – ე.წ.
"გაფართოებულ რეალობასთან" რომლის მიზანი რეალური ობიექტების
შესახებ მომხმარებლისთვის დამატებითი, საჭირო ინფორმაციის მიწო-
დებაა; "გაფართოებულმა რეალობამ" მობილური ტელეფონების, სმა-
რტფონების განვითარების პირობებში განსაკუთრებული პოპულარობა
მოიპოვა. მაგ:სამოგზაუროდ იმყოფებით იაპონიაში ან კორეაში და გადა-
უღეთ ფოტო სარეკლამო ბილბორდს, რომელზეც ტექსტი მხოლოდ
იეროგლიფებით არის დაწერილი და სმარტფონი შესაბამისი ლექსიკონის
გამოყენებით უმალ გადაგითარგმნით სასურველ ენაზე. ეს ყველაფერი
"გაფართოებული რეალობის" მხოლოდ მცირე, უმარტივესი ილუს-
ტრაციაა. ტერმინი "გაფართოებული რეალობა" პირველად 1992 წელს
კომპანია "ბოინგში" დაინერგა. ამ კომპანიის მეცნიერ–მკლევარმა ტომ კო-
დელიმ თანამშრომლებისათვის სამუშაო პროცესის გასამარტივებლად
შექმნა სპეციალური მოწყობილობა. ის სურათებსა და სხვადასხვა სქემას
რეალურ გამოსახულებებთან სინთეზში უჩვენებდა თვითმფრინავის
ელექტრო გაყვანილობებზე მომუშავე ინჟინრებს. ტექნოლოგიების გან-
ვითარებამ მოიტაცა მცირე ზომის სმარტფონები და ტელეფონები, რომ-
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ლებიც ხელმისაწვდომია რიგითი მომხმარებლებისთვის და ზომით იმ-
დენად პატარა და კომფორტულია, რომ შესაძლებელია მათი ჯიბით ტა-
რება. ისინი თავის თავში მოიცავენ ყველა საჭირო ფუნქციას: კამერის სა-
შუალებით რეალური გამოსახულების მიღებას, ამოცნობას, გაანალი-
ზებას, მფლობელისთვის სასურველი ინფორმაციის მოძიებასა და მისი
ვიზუალური, თუ აუდიო ფორმატით გადმოცემას. გაფართოებულ რეა-
ლობას" უდიდესი გამოყენება მოუძებნა ტურიზმის სფერომ. Wikitude და
Layar მოგზაურობის მოყვარულებს სთავაზობენ აპლიკაციებს, რომელთა
ჩატვირთვა შესაძლებელია Iphone, Android ან Symbian პლატფორმის
ტელეფონებზე. აპლიკაციები იყენებენ GPS–ის, კომპასის, ვირტუალური
რუკების მონაცემებს და მოგზაურობა სრულიად ახალი სახით წარმოგი-
დგებათ: მობილურის კამერა მოაბრუნეთ თქვენთვის უცნობი შენობის,
სკვერის ან ხიდისკენ და სმარტონი დაიანგარიშებს მანძილს ამ ობიექტე-
ბამდე, მოგიძებნით ინფორმაციას მათი ისტორიის, არქიტექტურის, თუ
სხვა მახასიათებლების შესახებ. შეხედეთ რეალურ ადგილებს თქვენი
სმარტფონის მონიტორიდან და იგი გეტყვით რომელ ქუჩაზე იმყოფებით,
სად არის კვების ობიექტები, ავტობუსის გაჩერებები და ა.შ. "გაფართო-
ებული რეალობა" შეეხო არა მხოლოდ აწმყოს, არამედ წარსულსაც. თუ
გაინტერესებთ, როგორ გამოიყურებოდა მელბურნის ქუჩები 100 წლის
წინ, როგორი იყო ლონდონში, ტრაფალგერის მოედანი ედუარდ მეშვი-
დეს მეფობის დროს ან ოტო ბისმარკის პერიოდში ბერლინის ბრანდერ-
ბურგის კარიბჭე, როგორი იყო პარიზის ქუჩები, როდეაც იქ პოლ სეზანი
დადიოდა, არ არის აუცილებელი დროში მოგზაურობა. საკმარისია ამ
ადგილებზე მიხვიდეთ, ჩართოთ აპლიკაცია და ტელეფონის ეკრანზე
წარსულში "გადაიხედოთ" – თქვენ იხილავთ ძველ შენობა–ნაგებობებს,
გზებსა და ქუჩებს.

"გაფართოებული რეალობის" გამოყენებით, არცთუ შორეულ მო-
მავალში, სხვადასხვა აპლიკაცია სრულფასოვნად ჩაანაცვლებს ტურის-
ტულ ბუკლეტებსა და გზამკვლევებს. ტექნოლოგიების განვითარებამ
ადამიანებს არნახული შესაძლებლობები მისცა. ის, რაც ადრე მხოლოდ
ფანტასტიკა იყო, დღეს უკვე რეალობა. მობილური ტელეფონი დიდი ხა-
ნია აღარ არის მხოლოდ დარეკვისა და ტექსტური შეტყობინებების
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გაგზავნის საშუალება. მან ნელ–ნელა შეითავსა ვიდეო–კამერის, კომპი-
უტერის, გზამკვლევის და სხვა უამრავი ფუნქცია. მომავალში იგი სრულ-
ყოფილად შეასრულებს თარჯიმნის, გიდის და მრავალ სხვა ფუნქციას.
"გაფართოებული რეალობა" დაეხმარება ადამიანებს უფრო სწრაფად,
ეფექტურად და მოხერხებულად მიიღონ ინფორმაცია, გაიმარტივონ კო-
მუნიკაცია ერთმანეთთან და შეივსონ ფიზიკური სამყარო ვირტუალური
ინფორმაციით.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. მ. მეტრეველი – ტურიზმის ბიზნესი. თბ. 2011
2. გ. შუბლაძე, ლ. დოლიკაშვილი – ტურიზმის მარკეტინგი. თბ. 2007
3. www.top.ge
4. Гуляев В.Г.Новые информационные технологии в туризмею М.2003г.

რეზიუმე

ტექნოლოგიების განვითარებამ ადამიანს არნახული შესაძლებლო-
ბები მისცა. ის, რაც ადრე მხოლოდ ფანტასტიკა იყო, დღეს უკვე რეა-
ლობაა. ტურიზმში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვას
შეუძლია დიდი გავლენა მოახდინოს ტურისტული დარგის განვითარე-
ბაზე და ხელი შეუწყოს ტურიზმისა და მოგზაურობების მიმზიდველო-
ბის გაზრდას.

Summary
The advance of technologies ushered in a new era of unique

opportunities. What was once possible only in science fiction stories is now an
everyday occurrence.

The tourism in the introduction of information technology can be wide-
ly influenced the development of the tourism sector to promote travel and tour-
ism to increase attractiveness.
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Резюме
Развитие технологий дало человеку невидимые возможности, то что

раньше была лишь фантастика, сегодня уже реальность. Широкое внедре-
ние информационных технологий в туризме может оказать большое влия-
ние на развитие туристической отрасли и способствовать росту привлека-
тельности туризма и путешествий.

გიორგი ფესტვენიძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური

ფაკულტეტის ელექტრული ინჟინერიის 1 კურსის სტუდენტი
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნატო ჟორჟოლიანი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ელექტრონული მედიცინის გამოყენება ჯანდაცვის
დაწესებულებების მართვაში

ინფორმაციული სისტემები მედიცინაში განკუთვნილია კლინიკუ-
რი მედიცინისა და ჯანმრთელობის დაცვის ამოცანათა ავტომატიზე-
ბული გადაწყვეტისათვის. ინფორმაციული სისტემის ძირითადი მიზა-
ნია სრული, დროული და უტყუარი ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარე-
ბელს მართვის სათანადო ფუნქციის განხორციელებისთვის; ასეთი ინ-
ფორმაცია კი არის შედეგი ინფორმაციული ტექნოლოგიის შესრულებისა.
საინფორმაციო ტექნოლოგიების თავისებურებანი ისაა, რომ მასში შრო-
მის საგანს და შრომის პროდუქტს ინფორმაცია წარმოადგენს, ხოლო
შრომის იარაღები – გამოთვლითი ტექნიკისა და კავშირგაბმულობის სა-
შუალებებია. ინფორმაციული ტექნოლოგიები არის ერთ-ერთ იმ ია-
რაღთაგანი, რომელსაც სამედიცინო სფეროს მენეჯერები უნდა იყენებ-
დნენ ცვლილებების განსახორციელებლად.

ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები გამოირჩევიან სრულიად
ახალი, ფიზიკურად და თვისობრივად უნიკალური ტექნოლოგიებით.
განვიხილოთ CASE – ტექნოლოგია, რომელიც არის საინფორმაციო სის-
ტემების (კომპიუტრული სისტემებისა და პროგრამების) დაპროექტების
ავტომატური სისტემა. CASE არის აბრევიატურა სიტყვების Computed
Aided Software Engineering – კომპიუტერის საშუალებით პროგრამების
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კონსტრუირების სისტემა. თავდაპირველად ეს სისტემა სწორედ ამ
მიმართულებით იყო, შემდეგ დაიხვეწა, შეივსო, სრულყოფილი გახდა
და დღეს ავტომატიზებული დაპროექტების ყველაზე ეფექტურ საშ-
უალებად წარმოგვიდგება. მისი დახმარებით ხორციელდება დაპროექ-
ტების მრავალი სამუშაო, ტექნოლოგიის შერჩევა, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის შექმნა. ტექნოლოგიის ძირითადი ღირსება არის ის რომ იგი
იძლევა პროექტის ელექტრონულ ვერსიას, რომელიც განხილვასა და შე-
თანხმებას ექვემდებარება. ინტეგრაციის პრინციპის ორგანიზება ტექნო-
ლოგიის ორგანიზაციის სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს.

ტექნოლოგიების ინტეგრაცია ქმნის ერთიან ინფორმაციულ გა-
რემოს, საშუალებას იძლევა მართვის საზღვრების გაფართოებისათვის და
ინფორმაციის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, რაც საბოლოო ჯამში
იწვევს მართვის (მენეჯმენტის) ეფექტიანობის ამაღლებას. Grid-მედიცინა
არის ის სივრცე, სადაც თავს მოიყრის, დამუშავდება და მომხმარებელს
მიეწოდება სამედიცინო ხასიათის მონაცემები. [მსხვილ პროგრამებად
მიჩნეულია: TeraGrid (USA) и DataGrid (EU)]. ელექტრონული მედიცინის
გამოყენების ძირითადი არეალი საინფორმაციო მენეჯმენტისა და ჯან-
დაცვის სფეროებია. ელექტრონული მედიცინა ანუ ტელემატიკა (Health
Telematics) ჯანდაცვის სფეროს ბიზნეს სექტორში ფარმაცევტიკისა და
სამედიცინო მონაცემების ვიზუალიზაციის საშუალებების (უბგ, რენტგე-
ნოგრაფია, ტომოგრაფია) წარმოების შემდეგ ეკონომიკური პარამეტრე-
ბით მესამე ადგილს იკავებს.

დღესდღეობით მტკიცებითი მედიცინა მოითხოვს ისეთი გადაწ-
ყვეტილებების მიღებას, რომლებიც უფრო მეტად ეფუძნება ავადმყოფის
მონაცემების და მეცნიერულად დასაბუთებული ფაქტების კომბინაციას,
ვიდრე ექიმის გამოცდილებას, ცოდნასა და კვალიფიკაციას. უფრო მე-
ტიც, დღეს გაჩნდა ავადმყოფობის ისტორიის ციფრული ვერსიის არსე-
ბობის აუცილებელი მოთხოვნილება. ისტორიისა, რომელსაც შეუძლია
„გადაადგილდეს“ სხვადასხვა კლინიკაში, სხვადასხვა ადგილას – იქ, სა-
დაც იმყოფება მოცემულ მომენტში ამ ავადმყოფობის ისტორიის პატრო-
ნი.
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სამედიცინო ინფორმაციას უზარმაზარი მოცულობა და მრავალ-
მხრივობა ახასიათებს. მეტად დიდი რესურსებია საჭირო სურათების,
ეკგ-ს, ეეგ-ის და სხვ. ციფრული მონაცემების შემცველი ავადმყოფობის
ისტორიების შესანახად. მეტიც, საკუთრივ ჯანდაცვის სისტემა არის
დანაწევრებული და ამიტომაც მონაცემები პაციენტის შესახებ შეიძლება
სხვადასხვა ორგანიზაციაში არსებობდეს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებ-
ლად. ამ სტრუქტურების და შესაბამისი მონაცემთა ბაზების დაკავშირება
არის ამოცანა, რომელიც მოითხოვს დიდ საორგანიზაციო, გამოთვლით,
საკომუნიკაციო რესურსებს.

Grid-ტექნოლოგია გამოიყენება ბიოსამედიცინო ცოდნის ინტეგრი-
რების, გრაფიკული მასალის და პროგრესული სადიაგნოსტიკო და
სამკურნალო საშუალებების განვითარებისათვის. Grid-ტექნოლოგიებზე
დაფუძნებულ სისტემებს ძალუძთ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ
გაბნეული და დანაწევრებული სამედიცინო მონაცემების ხელმისაწვდო-
მობის გასაზრდელად, კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების შესაძ-
ლებლობების გასაუმჯობესებლად.  Grid-მედიცინა არის ის სივრცე, სა-
დაც თავს მოიყრის, დამუშავდება და მომხმარებელს (მეცნიერს, ექიმს,
სამედიცინო ცენტრებს, მართვის აპარატს, მომავალში კი მოქალაქეებს)
მიეწოდება სამედიცინო ხასიათის მონაცემები. თუკი ასეთი ინფრა-
სტრუქტურა შესაბამისობაში იქნება უსაფრთხოების, ეთიკისა და ნორ-
მატიულ-სამართლებლივი ინსტრუქციების მოთხოვნებთან, შესაძლებე-
ლი გახდებოდა მთელი პოსტგენომური და სამედიცინო ინფორმაციის
თავმოყრა, რაც მკურნალობის ინდივიდუალურად დაგეგმვის უსასრუ-
ლო შესაძლებლობებს მოგვცემდა.

Grid-ტექნოლოგიები შეიძლება დავყოთ შემდეგგვარად: გამოთ-
ვლითი Grid-ტექნოლოგიები, რომელთა დანიშნულებაა ვირტუალური
სუპერკომპიუტერის შექმნა, რომელიც ახდენს ინდივიდუალური კომპი-
უტერების ძალზე დიდი რაოდენობის დინამიურ აგრეგაციას და DataGrid
- ტექნოლოგიები, რომლებიც ფოკუსირებულია გაფანტულ (დანაწევრე-
ბულ) დიდი მასშტაბის მონაცემთა ბაზებზე, ინფორმაციისა და ცოდნაზე.
Grid-ტექნოლოგიების მომავალი განვითარების ძირითადი მახასიათე-
ბელი არის სერვის-ორიენტირებული პარადიგმის, ვებ-სერვისის ტექნო-
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ლოგიების სრული ათვისება, რესურსებისა და სერვისების მაქსიმალური
ვირტუალიზაცია, სემანტური ინფორმაციის და ონტოლოგიის მზარდი
გამოყენება.

მნიშვნელოვან ძალისხმევას მოითხოვს საკუთრივ Grid-სივრცის
შესაბამისი მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობებით უზრუნველყოფა,
რათა მოხდეს Grid საშუალებების სირთულისა და ღირებულების გადა-
ფარვა. უსაფრთხოების სტანდარტების ხელმისაწვდომობა და მოხერხე-
ბულობა, სერვისის ხარისხის უზრუნველყოფა, Grid სივრცეში ბიზნეს-
მოდელების შექმნა უნდა იქცეს Grid-ტექნოლოგიების განვითარებისა და
დანერგვის ფაქტორებად. Grid-მედიცინა – არის ინფრასტრუქტურა,
რომელიც მოიცავს ბიოსამედიცინო მონაცემების დამუშავების პრობლე-
მის გადაწყვეტის სპეციფიურ სერვისს. Grid-მედიცინის რესურსებია:
მონაცემთა ბაზები, კომპიუტერული რესურსები, სამედიცინო ცოდნა, სა-
მედიცინო აპარატურა. ელექტრონული მედიცინის საბოლოო მიზანი
Grid-მედიცინის შექმნაა, რომელიც მოიცავს ელექტრონული მედიცინის
ყველა რესურსს, უსაფრთხოებისა და ავტორიზაციის ჩათვლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს Grid-მედიცინის დამოუკიდებელი სეგმენტების
ერთიანი მართვა.

ყველაზე ცნობილი პროექტები – WISDOM და MAMMOGrid ხორ-
ციელდება ევროპული პროექტის Enabling Grids for E-sciencE, EGEE
ფარგლებში. ევროკომისიის ელექტრონული მედიცინის განყოფილებამ
განსაზღვრა Gridტექნოლოგიების დანერგვის მომგებიანობა შემდეგი სამი
პოზიციის მიხედვით:

- მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება სწრაფი დიაგნოსტიკის,
დროული მკურნალობის, სამედიცინო შეცდომების შემცირების ხარჯზე;

- სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება:
ხელმისაწვდომობა პაციენტთა დიდი რაოდენობისათვის, და ორგანი-
ზმის უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევის შესაძლებლობა;

- მომსახურების ღირებულების შემცირება დაავადების უფრო
ადრეულ სტადიებზე აღმოჩენის, მრავალმხრივი კვლევის, მკურნალობის
ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევის ხარჯზე, დაავადების მოსალოდნელი
შედეგის გათვალისწინებით.
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ახალ საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე საუბრისას ალბათ გვერდს
ვერ ავუვლით ,,ღრუბელის” თემას. კომპიუტერულ ღრუბელში თქვენ შე-
გიძლიათ გახსნათ თქვენი ვებ-საიტი, ე-მაი-ი და საერთოდ გადაიტანოთ
თქვენი ნებისმიერი მოცულობის მონაცემები. კომპიუტერული ღრუბელი
დღეს ყიდვა-გაყიდვის ისეთივე საგანია, როგორც ვთქვათ ნავთობი, საკ-
ვები პროდუქტები ან პირველადი მოხმარების ნივთები. მომხმარებლის
მონაცემები ,,ღრუბელში” – გარკვეული კომპანიის მონაცემთა ცენტრშია
განთავსებული. ამ მონაცემებთან წვდომა ყველა კომპიუტერიდან არის
შესაძლებელი. თქვენ აღარ ინახავთ მნიშვნელოვან მოცულობას ინფორ-
მაციას თქვენს კომპიუტერის პროცესორში, რომლის ტევადობა შეზღუ-
დულია და კაცმა რომ თქვას, არც მისი გაფუჭებისგან ხართ დაზღვეული.
კომპიუტერული ღრუბელი ნოუთბუქის ტარებისგანაც განთავისუფ-
ლებთ მოგზაურობისა თუ ზოგადად ნებისმიერი გადაადგილებისას ქვეყ-
ნებს შორის.

ერთადერთი რაც გჭირდებათ - ნებისმიერი კომპიუტერი და ინტე-
რნეტია, ანუ უნდა შეხვიდეთ ქსელში, და სადღაც ,,ჰაერში” შენახულ სა-
კუთარ ინფორმაციასთან წვდომა გარანტირებული გაქვთ. ღრუბელი არა
მარტო კერძო პირებისთვისაა - ვინც Hotmail-ს, Flickr-ს, ან Dropbox-ს იყე-
ნებს, არამედ ამ ტექნოლოგიის განვითარებისთვის კომპანიები და დიდი
ორგანიზაციები უფრო მიიღებენ სარგებელს. მაგ: NATO-ს წევრ ქვეყანებს
საკუთარი მონაცემები ერთ საერთო, პრივატულ ღრუბელში აქვთ
განთავსებული, რაც ერთმანეთს შორის ინფორმაციის გავრცელებისა და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესს მნიშვნელოვნად ამარტივებს.

ღრუბლის უპირატესობა ისაა, რომ უფრო იაფი ჯდება, კომპანია
უფრო დაზღვეულია, კუთვნილი სერვერების სამართავად დიდი IT
ჯგუფი აღარ სჭირდება, რაც მთავარია ინფორმაციის საერთო ,,სათავსო”
უფრო აადვილებს თანამშრომლობისა და ცოდნის გაზიარების პროცესს.
განსაკუთრებით, თუ მასში ჩართული ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა
რეგიონში არიან გაფანტული. Amazon-ი, Google-ი, Microsoft-ი და სხვ. - ის
გიგანტი კომპანიებია, - რომლებიც მომხმარებელს სთავაზობენ ამ
სერვისის განსხვავებულ სახეებს.
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ტექნოლოგია დაფუძნებულია ავტომატიზებული სამუშაო ადგილისა და
ქსელის პირობებში მომხმარებლის აქტიურ მონაწილეობაზე ინფორ-
მაციულ პროცესებში მაღალეფექტური პროგრამული პროდუქტების გა-
მოყენებით. ახალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ფართოდ არის გამო-
ყენებული დაშიფრული ცოდნის ბაზები, მონაცემთა ბაზები და ფაილები.

Резюме
В статье рассматривается использование электронной медицины в

бизнес-секторе здравоохранения. Новые информационные технологии ос-
нованы на активном участии пользователя в автоматизированном рабочем
месте и сетевых условиях с использованием высокоэффективных прог-
раммных продуктов.Зашифрованные базы данных знаний, базы данных и
файлы широко используются в новых информационных технологиях.

Summary
The article examines the use of e-medicine in the healthcare business

sector.New information technologies are based on the active participation of
the user in a workstation and network environment using highly efficient soft-
ware products. Encrypted knowledge databases, databases and files are widely
used in new information technologies.
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