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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ КАК НОВЫЙ ФАКТОР ДИВЕРСИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Особенностью функционирования мировой экономики и международных 

экономических отношений второй половины XX века можно назвать создание 

свободных (особых или специальных) экономических зон, строительство которых 

нацелено, как правило, на решение конкретных приоритетных общеэкономических, 

производственных, внешнеторговых, социальных, региональных и научно-технических 

задач. Более того, разработка СЭЗ служат для реализации стратегически важных 

программ и проектов на основе международного сотрудничества. В статье рассмот-
рены понятие свободных экономических зон (СЭЗ), определены стратегические цели 

создания и развития особых экономических зон в Азербайджанской Республике, изу-
чаются промышленные парки и промкварталы, законодательная база их функциони-
рования. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны (СЭЗ), промышленные парки, промыш-
ленные кварталы, диверсификация, государственная поддержка, законодательная база. 

 

Введение 

           Важным институтом мировой экономики, начиная с середины XX века, можно 

считать организацию СЭЗ, которые способствуют усилению и диверсификации 

экономического развития. Они активизируют не нефтяной сектор, что очень важно для 

стран, зависимых от энергетических ресурсов, значительно повышают конкуренто-
способность товаров и услуг местного производства, играют решающее значение для 

притока ПИИ, создают оптимальные условия для хозяйственного взаимодействия 

государств. В документах ООН они охарактеризованы как одно из достижений второй 

половины XX века. 

           Киотская конвенция 1973 г. «Об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур» определила свободную зону как часть территории страны, на которой товары 

рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной 

территории, и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и на-
логообложению [1].  В настоящий период времени в мире насчитывается свыше 4 тыс. 

СЭЗ разных видов, получившее широкое распространение по всему миру, начиная от 

индустриально развитых государств до экономически слаборазвитых. После распада 

СССР свободные зоны открываются и на постсоветском пространстве. Как утверждают 

специалисты, через особые экономические зоны намечается 40-45% мирового 

товарооборота. Численность занятых в таких зонах превысит 5 млн. человек, а норма 

прибыли составит от 30% и выше ежегодно. Безусловно, ориентир, которые ставят 

страны для строительства СЭЗ, многообразны, в виду того, что они находятся в 

зависимости от показателя социально-экономического и научно-технического развития 

формирующих их государств. Вследствие чего целевые установки и предпосылки их 

организации в каждом определенном примере могут отличаться друг от друга.  
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Нормативно-правовая база создания СЭЗ в Азербайджане. 

          Приоритетом в сфере диверсификации экономического развития Азербайджана 

считается осуществление непременных условий для повышения жизненного уровня 

населения в зависимости от устойчивого развития национальной экономики. В ходе 

данного процесса большие усилия должны быть направлены на формирование инвес-
тиционно-предпринимательской активности, в числе инструментов решения тот или 

иной считается образование в регионах страны специальных экономических зон.  

         Разработки об образовании экономических зон в национальной экономической 

истории Азербайджана предпринимались уже после перехода национальной экономики 

на рыночные условия функционирования. Вместе с тем положение о специальных зонах 

в республике проводился недостаточно последовательно, так как отсутствовала 

необходимая нормативно-правовая база, регулирующая данный процесс. 

          Так, в 1995 г. представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане 

господин П. Лембо весьма активно продвигал идею создания в Сумгайите «специальной 

экономической зоны». Однако данный проект так и не был реализован. Затем велась 

полемика по созданию СЭЗ в Ленкаране, Нахичеване, а далее технопарка в Хызынском 

районе [2, стр. 104]. 

          В 2002 году правительством страны были достигнуты соглашения с МВФ и 

Всемирным банком (ВБ) о создании в Азербайджане СЭЗ в виде свободных экспортных 

зон. Эксперты предложили создать одну или две свободные экспортные зоны, т. е. при 

импортировании некоторых товаров осуществлять там их переработку для дальнейшего 

экспорта (зоны производственного характера). При этом возможно освобождение таких 

товаров от импортных пошлин [2, с. 109]. 

          6 марта  2007 г. вышел Указ Президента Азербайджанской Республики «О созда-
нии особых экономических зон в Азербайджанской Республике» как создание благо-
приятных условий для развития экономики страны и ее отдельных регионов, поощрение 

инвестиций и направление их в приоритетные сферы, открытие новых рабочих мест, 

использование современного управленческого опыта, предложение конкурентоспо-
собных товаров и услуг [3]. И, начиная с этого периода в АР был принят ряд 

законодательных актов и постановлений связанный с деятельность СЭЗ в нашей стране. 

          14 апреля 2009 г. был принят закон АР «Об особых экономических зонах» и 

соответствующий Указ Президента по его применению. Настоящий Закон регулирует 

правовые и экономические отношения в связи с созданием и управлением особых 

экономических зон в Азербайджанской Республике, устанавливает правила организации 

предпринимательской деятельности в данных зонах. И согласно данному закону, особая 

экономическая зона - ограниченная часть территории Азербайджанской Республики, к 

которой для осуществления предпринимательской деятельности применяется особый 

правовой режим [4]. 

           Более того, 24 апреля 2013 г. указом Президента АР было утверждено «При-
мерное положение об индустриальных парках». В соответствии с законодательством в 

индустриальных парках применяются следующие меры стимулирования (рис. 1) [5]: 

 

Рисунок 1. 

Меры стимулирования индустриальных парков. 

- льготы в сфере налогообложения и таможни (в соответствии с Налоговым Кодексом 

АР и Законом АР «О таможенных тарифах» резиденты индустриальных парков 

освобождаются от уплаты подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, 

НДС при ввозе машин, технологического оборудования и установок производственного 

назначения сроком на 10 лет и таможенных пошлин сроком на 7 лет с момента 

регистрации);  

- обеспечение индустриального парка инфраструктурой;  
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- установление минимальной арендной платы за земельный участок;  

- выдача льготных кредитов;  

- упрощение административных процедур;  

- организация услуг по эффективному осуществлению предпринимательской 

деятельности;  

- применение льготных тарифов на тепло и электроэнергию, воду и газ, очистку сточных 

вод и вывоз бытовых отходов. 

 

          Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 и 2014-2015 гг. принес 

понимание того, что необходимо развитие неэнергетического сектора экономики 

страны. Вот поэтому первоочередными задачами, стоящими перед свободными 

экономическими зонами в Азербайджанской Республике, стоит развитие не нефтяного 

сектора, а именно ускорение индустриализации нашей страны, значительное повышение 

уровня предпринимательства в стране, увеличения научно-технических разработок, 

расширения инновационной деятельности, повышение благосостояния населения.  В 

роли приоритета также можно назвать развитие сектора высоких технологий – ИКТ, 

логистики и туризма.      

Промышленные парки и промышленные кварталы Азербайджана. 

           Развитие не нефтяного сектора, особенно, модернизация промышленности явля-
ются ключевой составляющей экономической политики нашего правительства. В 

соответствии с чем, глава государства утвердил «Государственную программу по раз-
витию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы», объявив 

2014 год «Годом промышленности». Созданные в стране промышленные парки и 

промышленные кварталы наглядный пример структурным изменениям в промышленном 

секторе. 

           В данное время в республике функционируют 6 промышленных парков (рис. 2): 

Рисунок 2. 

 

Промышленные парки Азербайджана. 

1. Сумгайытский химико-промышленный (создан в Сумгаите Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 21 декабря 2011 года); 

2.  Балаханинский (был создан в Баку Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 28 декабря 2011 года); 

3. Мингечевирский (был создан в Мингячевире Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 26 февраля 2015 года); 

4. Гарадагский (создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 

июня 2015 года на территории Гарадагского района города Баку); 

5. Пираллахинский (создан в соответствии с Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 14 сентября 2016 года на территории Пираллахинского района 

города Баку); 

6. Биянский (создан в соответствии с Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 28 октября 2019 года на территории Агдашского района города 

Баку). 

 

           Основное направление расширения индустриальных парков в Азербайджанской 

Республике - содействие стабильному развитию не нефтяного сектора, помощь пред-
принимательству, применение новых технологий для интенсификации конкуренто-
способного промышленного производства, увеличение занятости населения в сфере 

производства. 
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          Как видим, с каждым годом растет роль промышленных парков в национальной 

экономике. Инвестиции в промышленные парки уже достигли 23,8% от общих 

инвестиций в не нефтяной сектор. За все время их резиденты произвели продукции 

на 6,3 млрд. манатов (3,7 млрд. долл.), а экспортировали - на 2 млрд. манатов (1,17 млрд. 

долл.) [6]. 

           Наряду с промышленностью, государство Азербайджана ключевую роль в повы-
шения конкурентоспособности национальной экономики отводит расширению и 

осуществлению научно-технологических исследований в разработках и производстве 

передовых технологий. Наглядным примером тому, является указ Президента АР «О 

создании Парка Высоких Технологий НАНА» от 8 ноября 2016 г. Площадь данного 

парка составляет 25,6 га. [7]. 

          Соответственно, для развития малого и среднего бизнеса важное значение 

приобретают и промышленные кварталы, преимуществом которых считается создание 

необходимой внутренней и внешней инфраструктуры для предприятий. В данное время 

в республике функционируют 4 промышленных квартала, но в будущем в каждом 

экономическом районе Азербайджана планируется создать по одному промышленному 

кварталу (рис. 3). Здесь уместно заметить, что указом Президента Азербайджана «О 

новом разделении экономических районов в АР» от 7 июля 2021 г. было утверждено 

новое разделение, согласно которому АР делится на 14 экономических районов [8]. 

 

Рисунок 3. 

Промышленные кварталы Азербайджана. 

1. Нефтчалинский промышленный квартал, подписанный Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 2 февраля 2015 года; 

2. Масаллинский промышленный квартал, подписанный Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 13 июня 2016 года; 

3. Сабирабадский промышленный квартал, подписанный Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 27 ноября 2017 года. 

4. Гаджигабульскй промышленный квартал (2017 г.), подписанный Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 25 июля 2017 г. 

 

         Нормативно-правовой базой служит указ Президента АР под № 288 от 8 октября 

2014 г. «О создании и организации деятельности промышленных кварталов районов» и 

«Примерное положение о промышленных кварталах», утвержденное Постановлением 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 186 от 13 мая 2015 года. 

Промышленный квартал – это территория, имеющая необходимую инфраструктуру для 

осуществления предпринимательской деятельности, используемая представителями 

малого и среднего предпринимательства для производства продукции и оказания услуг 

[9]. В соответствии с законодательством резидентам промышленных кварталов пре-
доставляются следующие льготы (рис. 4):  

 

Рисунок 4. 

Льготы, предоставляемые резидентам в промышленных кварталах. 

- освобождение на 7 лет от налога на имущество, земельного налога, корпоративного 

подоходного налога, НДС на импортное оборудование, таможенных пошлин на 

импортное оборудование;  

- определение минимальной арендной платы за землю и здания;  

- выдача льготных кредитов;  

- упрощение административных процедур; организация услуг по эффективному 

осуществлению предпринимательской деятельности. 
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          Помимо развития парков промышленно-технологического уклада в нашей стране 

также активно воплощаются в жизнь мероприятия и по созданию свободной эконо-
мической зоны, которая повысит конкурентоспособность экономики и станет причиной 

укрепления позиций Азербайджана в качестве логистического и транспортного центра. 

          С этой целью, 22 мая 2020 года Президентом Азербайджанской Республики был 

подписан указ «О создании и организации деятельности Алятской свободной эко---
номической зоны» [10]. Общая площадь Алятской СЭЗ составляет 850 га.  

          Отметим, что СЭЗ реализуется в поселке Алят на основе распоряжения главы 

государства, подписанного в марте 2016 г., в состав которого включена так же и 

территория нового Бакинского международного морского торгового порт. А закон о 

СЭЗ, определяющий ее особый статус и правовой режим функционирования, был 

утвержден парламентом страны еще в 2018 г., после чего начались работы по 

строительству зоны. Создание свободной экономической зоны Алят близ Баку 

(Свободная зона) послужит развитию грузоперевозок по железной дороге. По мнению 

специалистов ООО “ADY Express” и ООО “ADY Konteyner”, дочерних предприятий 

ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, Свободная зона повысит привлекательность 

железной дороги Баку-Тбилиси-Карс [11].  

         Итак, осуществление данного проекта повысит стратегическое значение нашей 

республики, играющей важную роль в транзитно-транспортных коридорах Восток-Запад 

и Север-Юг. И как отметил президент Всемирной федерации свободных и специальных 

экономических зон (FEMOZA) Хуан Торрентс создание свободных экономических зон в 

Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест в стране, это может 

способствовать привлечению иностранных инвесторов и развитию экономики страны 

[12]. 

          Существует множество причин, по которым было выбрано именно эта местность. 

Как отметил Президент АР, «в первую очередь, на территории поселка Алят имеются 

обширные свободные земельные площади, абсолютное большинство которых 

непригодно для сельского хозяйства. С другой стороны, поселок Алят находится 

недалеко от Баку. Это тоже одно из важных условий. В Сангачале функционирует 

электростанция мощностью 300 мегаватт, относительно низкими будут и расходы на 

инфраструктурные проекты. Здесь расположен Международный морской порт. Это тоже 

один из важных факторов для работы экономической зоны. Эти факторы и сыграли 

основную роль в выборе места. Кроме того, отсюда проходят и наши международные 

коридоры. Через территорию Алята проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг. 

Поэтому это место очень благоприятно с точки зрения логистики, транспорта. Именно 

поэтому для этих целей выбран Алят» [13]. 

           В довершении, хочу отметить, что промышленные парки планируется создать и на 

освобожденных территориях Азербайджана. В частности, это Агдамский промпарк и 

промышленный парк «Экономическая зона Аразская долина». И согласно распо-
ряжению Президента Азербайджана от 10 декабря 2021 года «О некоторых мерах по 

ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях», 

предпринимателям, которые будут осуществлять там свою деятельность, будут 

предоставлены дополнительные льготы. Здесь речь идет о таможенных и налоговых 

льготах на импорт материалов, льготах, связанных с производственной деятельностью, 

более широким доступом к финансовым ресурсам и государственной поддержке [14]. 

          Более того, Агентство инноваций Азербайджана (при министерстве транспорта, 

связи и высоких технологий, созданное 6 ноября 2018 г. согласно указу президента 

Азербайджана) и технопарк GOSB, действующий в Турции, подписали меморандум "О 

культурном и научном сотрудничестве". "Превращение Карабаха в место высоких тех-
нологий и инноваций в регионе важно для экономики и будущего прогресса Азербайд-
жана. Для этого в Карабахе планируется открытие технопарков и инновационных 
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центров. Агентство инноваций сделало первый шаг в этом направлении, подписав 

меморандум с технопарком GOSB, который расположен в одном из крупнейших 

промышленных регионов Турции и поддерживает 130 технологических компаний", - 

отмечается в сообщении Агентства инноваций Азербайджана [15]. 
Заключение 

         Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что у 

Азербайджанской Республики есть все положительные факторы для создания и 

функционирования СЭЗ, поскольку особые экономические зоны - решающая основа 

стратегических реформ, плюс существенная поддержка государства, дающий импульс 

для становления, первым делом, неэнергетического сектора, применения которого очень 

важно для расширения национальной экономики Азербайджана. Что даст республике 

создание экономических зон? В частности, это приток ПИИ и как факт увеличиваются 

финансовые поступления в местные бюджеты. Это улучшение соответствующей, необ-
ходимой инфраструктуры, а именно: транспортной, социальной, коммуникационной. 

Это открытие новых вакансий, что способствует смягчению такого явления, как безра-
ботица и плюс, самое главное, обеспечивает рост благосостояния местного населения. Т. 

е. для нашей республики ОЭЗ это экономика масштаба, это техническое лидерство, это 

улучшение эффективности производства и преодоление проблемы региональной 

безработицы. 
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FREE ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AS A NEW DI-

VERSIFICATION FACTOR OF THE NATIONAL ECONOMY 

 Expanded Summary 
 

         A feature of the functioning of the world economy and international economic relations 

in the second half of the 20th century is the creation of free (special or special) economic 

zones, the construction of which is aimed, as a rule, at solving specific priority general eco-

nomic, industrial, foreign trade, social, regional and scientific and technical problems. Moreo-

ver, the development of free economic zones serve to implement strategically important pro-

grams and projects based on international cooperation. 

          At present, there are more than 4 thousand FEZ of various types in the world, which 

have become widespread throughout the world, ranging from industrialized countries to eco-

nomically underdeveloped ones. After the collapse of the USSR, free zones are also opened in 

the post-Soviet space. According to experts, 40-45% of the world trade turnover is planned 

through special economic zones. The number of people employed in such zones will exceed 5 

million people, and the rate of return will be 30% or more annually. Undoubtedly, the bench-

mark set by the countries for the construction of FEZ is diverse, in view of the fact that they 

depend on the indicator of the socio-economic and scientific and technological development of 

the states that form them. As a result, the target settings and prerequisites for their organization 

in each specific example may differ from each other. 

         Developments on the formation of economic zones in the national economic history of 

Azerbaijan were undertaken after the transition of the national economy to market conditions 

of functioning. At the same time, the provision on special zones in the republic was not carried 

out consistently enough, since there was no necessary legal framework governing this process. 

        On March 6, 2007, the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan "On the cre-

ation of special economic zones in the Republic of Azerbaijan" was issued as the creation of 

favorable conditions for the development of the economy of the country and its individual re-

gions, the promotion of investments and their direction in priority areas, the opening of new 

jobs, the use of modern management experience, the offer of competitive goods and services 

And, since this period, a number of legislative acts and resolutions related to the activities of 

the FEZ in our country have been adopted in the AR. 

          On April 14, 2009, the Law of the Republic of Azerbaijan “On Special Economic Zones” 

and the corresponding Presidential Decree on its application were adopted. This Law regulates 

legal and economic relations in connection with the creation and management of special eco-

nomic zones in the Republic of Azerbaijan, establishes the rules for organizing entrepreneurial 

activities in these zones. In addition, on April 24, 2013, the Decree of the President of the Re-

public of Azerbaijan approved the “Approximate regulation on industrial parks”. 

        The development of the non-oil sector, especially the modernization of industry, is a key 

component of the economic policy of our government. In accordance with this, the head of 

state approved the "State Program for the Development of Industry in the Republic of Azerbai-

http://abc.az/ru/news/75665
https://www.trend.az/business/3598495.html
http://interfax.az/view/821151
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jan for 2015-2020", declaring 2014 the "Year of Industry". The industrial parks and industrial 

districts created in the country are a clear example of structural changes in the industrial sector. 

       At present, there are 6 industrial parks and 4 industrial districts in the republic. The main 

direction of expanding industrial parks and industrial districts in the Republic of Azerbaijan is 

to promote the stable development of the non-oil sector, help entrepreneurship, use new tech-

nologies to intensify competitive industrial production, and increase employment in the manu-

facturing sector.In addition to the development of industrial and technological parks, our coun-

try is also actively implementing measures to create a free economic zone, which will increase 

the competitiveness of the economy and will strengthen Azerbaijan's position as a logistics and 

transport center. 

        To this end, on May 22, 2020, the President of the Republic of Azerbaijan signed a decree 

“On the establishment and organization of the activities of the Alat Free Economic Zone”. The 

implementation of this project will increase the strategic importance of our republic, which 

plays an important role in the transit and transport corridors East-West and North-South. 

        Moreover, it is planned to create industrial parks in the liberated territories of Azerbaijan. 

In particular, these are Agdam Industrial Park and Araz Valley Economic Zone Industrial Park. 

        Thus, summing up, we can say with confidence that the Republic of Azerbaijan has all the 

positive factors for the creation and operation of the FEZ, since special economic zones are the 

decisive basis for strategic reforms, plus significant support from the state, which gives impe-

tus to the formation, first of all, of the non-energy sector, the application of which is very im-

portant for the expansion of the national economy of Azerbaijan. For our republic, special eco-

nomic zones are an economy of scale, this is technical leadership, this is an improvement in 

production efficiency and overcoming the problem of regional unemployment. 
 

ახუნდოვა აიტაკინ გასან ქიზი 
                                                                          ეკონომიკის დოქტორი, „მსოფლიო 

ეკონომიკის“ კათედრის ლექტორი, 
                                                                                               ბაქოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

თავისუფალი ეკონომიკური ზონები აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, როგორც 

ეროვნული ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ახალი ფაქტორი 

რეზიუმე 

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობების ფუნქციონირების თავისებურებას წარმოადგენს 

თავისუფალი (განსაკუთრებული ან სპეციალური) ეკონომიკური ზონების შექმნა, 

რომელთა მშენებლობა, როგორც წესი, მიმართულია კონკრეტული პრიორიტეტუ-

ლი საერთოეკონომიკური,  საწარმოო, საგარეო-სავაჭრო, სოციალური, რეგიონული 

და სამეცნიერო-ტექნიკური ამოცანების გადაჭრისაკენ. უფრო მეტიც, თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონების განვითარება ემსახურება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებას საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საფუძველზე. სტატიაში განხილულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების ცნება, 

განსაზღვრულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სპეციალური ეკონომიკური ზონე-

ბის შექმნისა და განვითარების სტრატეგიული მიზნები, შეისწავლება სამრეწველო 

პარკები და  კვარტლები და მათი ფუნქციონირების საკანონმდებლო ბაზა. 
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ekonometrika- ECONOMETRICS 

 

 

 
სტატია ფინანსურად მხარდაჭერილია შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მიერ  

პროექტის №YS-21-3831 

გიორგი მიქელაძე 

ეკონომიკის დოქტორი, 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების 

ეკონომეტრიკულ-სტატისტიკური მოდელირების შესაძლებლობები მცირე ზომის 

ერთეულების მიხედვით 

10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Giorgi.Miqeladze 

 
ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საქართველოს შინამეურნეობების შემო-

სავლებისა და ხარჯების შესახებ ინფორმაციის ძირითადი წყაროს „შინამეურ-
ნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის“ დიზაინი, სტატისტიკურ მო-
ნაცემთა რეპრეზენტატულობის ხარისხი და მცირე ზომის ტერიტორიულ ერთეუ-
ლებში სტატისტიკურ მაჩვენებელთა ფარდობითი ზღვრული ცდომილების მნიშვ-
ნელობები.  

 სტატიაში წარმოდგენილია მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეულის შეფა-
სების ცნობილი მეთოდები (I ფეი-ჰერიოტის და II ელბერსის, ელბერსის ლენჯოუს 
მოდელები), ინფორმაცია საქართველოში არსებული ხელმისაწვდომ სტატისტიკურ 
მონაცემთა ბაზების შესახებ და განხორციელებულია რეკომენდაციები ცნობილი 
თეორიული მოდელების ემპირიული რეალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. 
სტატია მოიცავს მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით სტატის-
ტიკურ მაჩვენებლების შეფასებების გაუმჯობესების მცდელობის საკითხის არსე-
ბობას და მისი პრაქტიკული განხორციელების შესაძლებლობისთვის აუცილებელ 
დაშვებებსა და დებულებებს. 

საკვანძო სიტყვები: მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეულის შეფასებები, 
საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯები, ფარდობითი 
ზღვრული ცდომილები. 

JEL Codes: P 20, P 31, P 40, P 52 
 

 

შესავალი 

საზოგადოების ზრდადი განვითარების პირობებში დღის წესრიგში დადგა 

შემდეგი მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაჭრა: პროგრესის რაოდენობრივი მაჩვე-

ნებლების განსაზღვრა და მათ შესახებ ინფორმაციის პერიოდული წარმოება ნაკლე-

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Giorgi.Miqeladze
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ბი ფინანსური, დროითი და ადამიანური რესურსის გამოყენების პირობებში. სწო-

რედ აღნიშნული ამოცანის გადაჭრას ემსახურება სტატისტიკური მეცნიერება. სტა-

ტისტიკურმა მეცნიერებამ გამოავლინა კლებადი კავშირი რესურსების ეკონომიასა 

და შესაბამისი მაჩვენებლის შეფასების ცდომილებას შორის, რის საფუძველზეც 

საზოგადოებას აქვს შესაძლოებლობა განსაზღვროს საძიებელი მაჩვენებლის მი-

საღები ცდომილება და რესურსების ის რაოდენობა, რომლის გადახდაც მას უღირს 

შესაბამისი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. 

სტატისტიკის მეცნიერების ევოლუცია მჭიდრო კავშირშია საზოგადოების 

მოთხოვნილებების ცვლილებებთან. ადრინდელ პერიოდში საზოგადოების ინტე-

რესს წარმოადგენდა საკუთარი პროგრესის განსაზღვრა, ანუ მიმდინარე და წინა 

პერიოდის მაჩვენებლების მნიშვნელობებს შორის განვითარების დადგენა. თანა-

მედროვე სტატისტიკას დაემატა ამოცანა შეაფასოს საზოგადოების განვითარება 

არამხოლოდ წინა პერიოდის საკუთარ თავთან შედარებით, არამედ სხვა საზო-

გადოებების მდგომარეობებთან დადარებით. დღევანდელ პერიოდში სტატისტიკის 

მწარმოებლები ახდენენ მეთოდოლოგიის ინტერნაციონალიზაციას და საერთო 

მეთოდოლოგიის ფორმირებას, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება გაანგა-

რიშდეს ინდიკატორების ნაწილი იდენტური მეთოდოლოგიით. 

მზარდი მოთხოვნილებების და ცვლილებების მიუხედავად, სტატისტიკის 

მეცნიერების საწყისი ამოცანა და პრინციპები რჩება უცვლელი. რასაც ადასტურებს 

ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბებული ახალი მიდგომა — მცირე ზომის ტერიტო-

რიული ერთეულების ჭრილში სტატისტიკური მაჩვენებლების შეფასება მრავალი 

განსხვავებული მოდელით.  

მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეულების SAE მოდელები ჩამოყალიბდა 

1970 წლიდან, რომლის ფუძემდებლად FAY  და Herriot  მოიაზრებიან. შინამეურ-

ნეობების სტატისტიკური გამოკვლევები, როგორც წესი რეპრეზენტატულები არიან 

მაღალი აგრეგირების დონეზე. აღნიშნული მეთოდის მეშვეობით, სტატისტიკური 

გამოკვლევის მცირე და დიდი ზომის მონაცემებით მიიღება შეფასებები აგრეგი-

რების მცირე ჭრილში. მცირე ზომის ერთეულების შეფასების მოდელები (SAE) 

პირობითად იყოფა ორ ჯგუფად: 1) ტერიტორიული ერთეულის და 2) დაკვირვების 

ერთეულის მოდელებად. აღნიშნული მოდელები ძირითადად განსხვავდება სტა-

ტისტიკური მონაცემების ხელმისაწვდომობით. 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს მაგალითზე შინამეურნეობების 

შემოსავლებისა და ხარჯების შეფასების შესაძლებლობის დადგენა მცირე ზომის 

ტერიტორიულ ჭრილში, კერძოდ მუნიციპალურ დონეზე. 

 

სიტუაციის ანალიზი: არსებული სტატისტიკური მაჩვენებლები და 

მონაცემთა ბაზები საქართველოში 

საქართველოში შინამეურნეობების შემოსავლების, ხარჯების და ცხოვრების 

დონის სხვა სტატისტიკური მაჩვენებლების წყაროს „შინამეურნეობების შემოსავ-
ლებისა და ხარჯების გამოკვლევა“ (2017 წლამდე „შინამეურნეობების ინტეგრირე-
ბული გამოკვლევა“) წარმოადგენს. აღნიშნული გამოკვლევა წარმოადგენს შერჩე-

ვითს, მონაცემები გროვდება ყოველთვიურად, აგრეგირებული მონაცემები ვრცელ-

დება წლიურად და მაჩვენებლები არის რეპრეზენტატული საქართველოს კერძო 

შინამეურნეობებზე ქვეყნის და ადმინისტრაციული რეგიონის დონეზე.  
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შინამეუნრობის შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის აღწერა  
გამოკვლევის დიზაინი: 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით, 
საქართველო დაიყო 9 536 სააღწერო უბნად (დაახლოებით 100 შინამეურნეობა 
თითოეულში).  

გამოკვლევა წარმოადგენს ორსაფეხურიან კლასტერულ შერჩევას, სადაც  
შერჩევის პირველადი ერთეული (PSU) არის სააღწერო უბანი, ხოლო შერჩევის 
მეორადი ერთეული (SSU) – შინამეურნეობის მისამართია. გარდა ამისა, შერჩევის 
ცდომილების შესამცირებლად შემოღებულ იქნა სტრატიფიცირება.  

თითოეული შინამეურნეობა 6 კვარტლის განმავლობაში გამოიკითხება 4-
ჯერ, რის შემდეგაც შინამეურნეობა იცვლება სხვა შემთხვევითად შერჩეული 
შინამეურნეობით იმავე კლასტერიდან (შინამეურნეობების როტაცია). გამოკითხვა 
ტარდება კვარტალების მიხედვით შემდეგნაირი სქემის გამოყენებით: 2-2-2, რაც 
გულისხმობს, რომ მეორე ინტერვიუ ტარდება პირველი ინტერვიუდან მომდევნო 
კვარტალში, შემდეგი 2 კვარტალი ამ მისამართზე გამოკითხვა არ ტარდება და მომ-
დევნო წლის ანალოგიურ კვარტლებში (რომელშიც ჩატარდა პირველი და მეორე 
ინტერვიუ) ტარდება მესამე და მეოთხე ინტერვიუ. როდესაც კლასტერში ყველა 
შინამეურნეობა გამოიკითხება, მათ ნაცვლად შემოდის  სხვა შემთხვევით შერჩე-
ული სააღწერო უბანი იმავე სტრატადან (სააღწერო უბნების როტაცია) [14, საქართ-
ველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონაცემები]. 

როტაციის მოცემული სქემა საშუალებას იძლევა, ერთი მხრივ განახლდეს 
შერჩევა, ხოლო მეორე მხრივ ქმნის პანელურ გამოკვლევას, რაც აუცილებელია 
ცხოვრების დონის სხვადასხვა მაჩვენებლების შესწავლისათვის [13, საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეთოდოლოგია]. 

იმისათვის, რომ გამოირიცხოს თვეების გავლენა მონაცემებზე, შერჩევა დაყო-
ფილია სამ პანელურ ჯგუფად. გადაწყდა, რომ თითოეულ თვეში გამოკვლეულიყო 
კვარტალში შერჩეული შინამეურნეობების ერთი მესამედი [14, საქართველოს სტა-
ტისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონაცემები].  

შერჩევის ზომა: შერჩევის დაგეგმვის საწყის ეტაპზე (1996 წელს) შერჩევის 
ზომა განისაზღვრა ისე, რომ  95%-იანი ნდობის ინტერვალით შერჩევის ზღვრული 
ცდომილება ძირითადი პარამეტრებისათვის არ აღემატებოდეს 5%-ს. გადაწყდა, 
გამოკითხული ყოფილიყო შინამეურნეობების მთელი რაოდენობის 0.2% (1989 
წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით), რაც 20%-იანი 
გამოუპასუხებლობის დონის გათვალისწინებით 3330-3400 შინამეურნეობას შეად-
გენდა. შემდგომში შერჩევის ზომამ შეადგინა 3351 შინამეურნეობა (კვარტალურად). 
2002 წლის შემდეგ, კლასტერების დამატების გამო, მათი რაოდენობა გაიზარდა 3384 
შინამეურნეობამდე. 2019 წლიდან რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის ცალკე გამოკვლე-
ვის მიზნით შერჩევის მოცულობა გაიზარდა 4320 შინამეურნეობამდე [14, საქართ-
ველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონაცემები]. 

შერჩევის განაწილება რეგიონებში: ვინაიდან გამოკვლევის შედეგების 

გაანალიზება ხდება როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონის დონეზე, რეგიონებში შერჩევა 

გადანაწილდა ისე, რომ ძირითადი მაჩვენებლები სტატისტიკურად სანდო ყოფი-
ლიყო რეგიონების მიხედვით.  

რეგიონალური დაყოფა მეტწილად დაფუძნებულია საქართველოს ადმინის-
ტრაციულ დაყოფაზე რეგიონების მიხედვით და შექმნილია 13 რეგიონი. ვინაიდან 

ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონები  წარმოადგენენ საქართველოს ცენტრალური 
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ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიებს, შერჩევა განაწილდა 

დანარჩენ რეგიონებზე. 

თუ მთლიანი შერჩევის ზომა (  ) განაწილდებოდა მოსახლეობის პრო-
პორციულად, შედარებით მცირე რეგიონების (გურია, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-

მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი) შერჩევის ზომა იქნებოდა იმდენად 

პატარა, რომ ვერ იქნებოდა მიღებული სტატისტიკურად სანდო მონაცემები მო-
ცემული  რეგიონების დონეზე. შესაბამისად, გადაწყდა, რომ შერჩევის ზომა გადა-
ნაწილებულიყო შინამეურნეობების რიცხვიდან      კვადრატული ფესვის პროპორ-
ციულად [13, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეთოდოლოგია].   

შერჩევის ზომა თითოეულ რეგიონში (  ) გამოითვლება შემდეგი 

ფორმულით: 

   
   

    

   

სტრატიფიცირება: სტრატიფიცირება ხორციელდება რეგიონისა და დასახ-
ლების ტიპის მიხედვით. საქართველოში გამოიყო ორი ტიპის დასახლება: ქალაქი 
და სოფელი [14, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონა-
ცემები]. 

გამოკვლევის ზომის განსაზღვრა კლასტერში: ერთი მხრივ, როგორც ში-
ნამურნეობის შემოსავლებისა და ხარჯების საპილოტე გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ 
კლასტერების რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია დიზაინ ეფექტის შემცირება.  

მეორე მხრივ კი, კლასტერების რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია ინტერვიუე-
რის მგზავრობასთან დაკავშირებული პრობლემები, განსაკუთრებით მაღალმთიან 
დასახლებებში, სადაც სოფლები შედარებით მცირე ზომისაა და ერთი სოფელი 
წარმოადგენს ერთ სააღწერო უბანს. გარდა ამისა, სოფლები საკმაოდ დაშორებულია 
ერთმანეთისგან და გზების არასახარბიელო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საკ-
მაოდ დიდი პრობლემა იქნებოდა გამოკვლევის დროულად განხორციელება.  

საბოლოოდ, ოპტიმალურად მიჩნეული იქნა შემდეგი მიდგომა: 
 ქალაქის სტრატა – 8 შინამეურნეობა; 

 სოფლების სტრატა – 12 შინამეურნეობა.  

შერჩეული კლასტერების რაოდენობა შეადგენს 444-ს [14, საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონაცემები]. 

შერჩევის ჩარჩოს აქტუალიზაცია: შერჩევის ჩარჩო ეფუძნება 2014 წლის 
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა ბაზას. საყოველთაო აღწერის 
ჩატარების პერიოდულობიდან გამომდინარე, საჭიროა აღწერაში არსებული ინ-
ფორმაციის განახლება. ამის ძირითადი მიზეზია შიდა და გარე მიგრაციის მნიშვ-
ნელოვანი ზრდა. შესაბამისად, დადგა სააღწერო უბნების აქტუალიზაციის საჭი-
როება. კერძოდ, ხორციელდება შერჩეული სააღწერო უბნების ხელახალი აღწერა. 
შემდეგ ხდება დაკეტილი მისამართების ამოღება სისტემატური შერჩევის სიიდან. 
მსგავსი ხელახალი აღწერა ხორციელდება ყველა ახლად შერჩეული სააღწერო 
უბნისთვის [14, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონა-
ცემები]. 

როგორც უკვე აღინიშნა, შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების 

გამოკვლევების მონაცემები რეპრეზენტატულია ქვეყნის და რეგიონის დონეზე, 

ხოლო მუნიციპალურ დონეზე ხასიათდება ფარდობითი ზღვრული ცდომილების 
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მაღალი მნიშვნელობით, რომელიც მერყეობს 4% - 65% ინტერვალში [15, საქართ-

ველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, შინამეურნეობების შემოსავლებისა და 

ხარჯების გამოკვლევის ელექტრონული ბაზები, მკვლევარის გამოთვლები]. 

დანართში წარმოდგენილია ერთ შინამეურნეობაზე გაანგარიშებული შინა-

მეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების ნდობის ინტერვალები და მაჩვენებ-

ლების ფარდობითი ზღვრული ცდომილებები მუნიციპალიტეტების მიხედვით [15, 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, შინამეურნეობების შემოსავლებისა 

და ხარჯების გამოკვლევის ელექტრონული ბაზები, მკვლევარის გამოთვლები]. 

შენიშვნა: მონაცემთა კონფიდენციალურობის პრინციპიდან გამომდინარე, 
მუნიციპალიტეტები/თბილისის რაიონები არ არის იდენტიფიცირებადი და შესა-
ბამისად, შემთხვევითად არის გადანომრილი. ამასთან, მაჩვენებლები გაანგარი-
შებულია მკვლევარის მიერ შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გა-
მოკვლევის მონაცემთა ბაზებიდან და გაანგარიშების ყოველგვარ შეცდომაზე პასუ-
ხისმგებელი არის თავად მკვლევარი. 

ეკონომეტრიკულ-სტატისტიკური მეთოდებით საქართველოს კერძო შინა-

მეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების მუნიციპალურ დონეზე გაანგარი-

შებისას „შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის“ მონაცემთა 

ბაზის მეშვეობით კვლევის ეტაპზე გასათვალისწინებელია შემდეგი მნიშვნელოვანი 

ფაქტი: შერჩევითი გამოკვლევა არ მოიცავს დაკვირვებებს საქართველოს ყველა 

მუნიპალიტეტის მიხედვით. კერძოდ, საქართველოში არის 80 მუნიციპალიტეტი, 

ხოლო შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების გამოკვლევის 2021 წლის 

შერჩევა მოიცავს დაკვირვებებს კერძო შინამეურნეობებზე 79 მუნიციპალიტეტში. 

 

საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების მნიშვნელობების 

შეფასების შესაძლებლობები მცირე ზომის ერთეულების (მუნიციპალიტეტების) 

მიხედვით 

საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების შეფასე-

ბებისთვის მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში საქართველოს 

2014 წლის საყოველთაო აღწერის და შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარ-

ჯების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზების ეკონომეტრიკული მოდელირებისთვის 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას შემდეგი მეთოდები: 

 სტატისტიკური დაკვირვების ერთეულის დონეზე არსებული ელბერ-

სის, ლენჯოუს და ლენჯოუს (ELL) მოდელი; 

 სტატისტიკური დაკვირვების აგრეგირებული ერთეულის (ძირითადად 

დასახლების) დონეზე არსებული ფეი ჰერიოტის(FH) მოდელი; 

 მცირე ზომის ტერიტორიულ ერთეულებზე დროითი მწკრივების რეგ-

რესული ანალიზის მოდელების გამოყენება. 

სტატისტიკური დაკვირვების ერთეულის დონეზე არსებული ელბერსის, 

ლენჯოუს და ლენჯოუს (ELL) მოდელი: მოდელის ძირითადი იდეის უკეთ 

გასაგებად დავუშვათ, რომ W არის სიღარიბის ან უთანასწორობის მაჩვენებელი, 

რომელიც გამოთვლილია შინამეურნეობის დონეზე არსებული მონაცემთა ბაზი-

დან, კერძოდ    ცვლადისგან. შედარებით მცირე და დიდი მონაცემების გა-

მოყენებით შეფასდება   -ისა და კოვარიაციის ვექტორის ერთობლივი განაწილება, 

  . ფაქტორული ცვლადების რაოდენობის შეზღუდვით, რომლებიც ასევე გვხდება 

როგორც შინამეურნეობების, ასევე საყოველთაო აღწერის ბაზებში, შესაძლებელია 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

21 

შეიქმნას კავშირის (linked model) მოდელი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი 

იქნება   -ის გენერირება ნებისმიერი ქვეპოპულაციისთვის და შესაბამისი სტა-

ტისტიკური მაჩვენებლის გაანგარიშება. ეს, თავის მხრივ, გვაძლევს W-ის პი-

რობითი განაწილების გენერირების საშუალებას, რაც გულისხმობს მისი წერტი-

ლოვანი შეფასების და პროგნოზის შეცდომის განსაზღვრის შესაძლებლობას [8, 

Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw]. 

მეთოდი, როგორც წესი, მოიცავს ორ ეტაპს. პირველი ეტაპი მოიცავს შერ-

ჩევითი გამოკვლევის საფუძველზე შემდეგი მოდელების ემპირიულ რეალიზაციას: 

1) ბეტა მოდელი - (X) ფაქტორების შესარჩევად OLS მეთოდის გამოყენება; 2) ალფა 

მოდელი - ჰეტეროსკედასტურობის და კლასტერული ნარჩენობითი წევრების ვა-

რიაციის შეფასება 3) GLS მოდელი - კოეფიციენტების მნიშვნელობების და ნარჩე-

ნობითი წევრების ვარიაციის შეფასებისთვის. მეორე ეტაპზე ხდება ემპირიული 

მოდელის რეალიზაცია სააღწერო მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. უკანასკენლ 

ეტაპზე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მონტე-კარლოს სიმულაცია [8, Elbers, 

Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw]. 

სტატისტიკური დაკვირვების აგრეგირებული ერთეულის (ძირითადად 

დასახლების) დონეზე არსებული ფეი-ჰერიოტის (FH) მოდელი: მოდელის 

ძირითადი იდეა მდგომარეობს შემდეგში — დავუშვათ, რომ მოცემული გვაქვს m 

რაოდენობის მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეული i=1,…,m. თუ დავუშვებთ, 

რომ თითოეული I ტერიტორიული ერთეულისთვის წინასწარ ცნობილია p x 1 

განზომილების დაკვირვებადი ამხსნელობითი ინფორმაცია                 ფეი-

ჰერიოტის მოდელი იძლევა შესაძლებლობას, გაუმჯობესდეს დაკვირვებიდან მიღე-

ბული პირდაპირი     შეფასება, თითოეული ტერიტორიული ერთეულის ნამდვილი 

  გაანგარიშების საფუძველზე, რომელიც ხორციელდება ორ ეტაპად: 

I ეტაპი (შერჩევითი მოდელი):       
   
 

          

II ეტაპი (დამაკავშირებელი მოდელი):   
   
 

    
         i=1,…,m 

სადაც „IND“ გულიხსმობს დამოუკიდებლობას,    წარმოადგენს შერჩევითი 

ცდომილების ცნობილ ვარიაციას,            
  - რეგრესიის კოეფიციენტების 

ვექტორულ მატრიცას, რომელიც უნდა შეფასდეს, ხოლო    - ტერიტორიული ერ-

თეულების შემთხვევითი ეფექტების უცნობ ვარიაციას. მოდელის პირველი ეტაპი 

გულისხმობს შერჩევითი პირდაპირი შეფასების     ცვალებადობის დადგენას ნამ-

დვილი    შეფასებებისგან , ხოლო მეორე ეტაპი -    -ს აკავშირებს ცნობილ p მცირე 

ტერიტორიულ დონეზე არსებულ დაკვირვებად ამხსნელობით ცვლადებთან. 

მოდელი შესაძლებელია ჩაიწეროს როგორც [9, Fay, Robert E., and Roger A. Herriot.]: 

      
        ,  i=1,…,m 

სადაც   
   
 

        წარმოადგენს დამოუკიდებელ და იდენტურად განა-

წილებულ ტერიტორიული ერთეულის დონეზე არსებულ შემთხვევით ეფექტს 

უცნობი   -ს, რომელიც უნდა შეფასდეს არსებული მონაცემებიდან,   
   
 

        - 

შერჩევით ცდომილებას, სადაც ცნობილია    ვარიაცია. იმ შემთხვევაში, თუ     

ვარიაცია უცნობია, მაშინ მისი შეფასება შესაძლებელია დასაქმების ძირითადი 

ვარიაციის ფუნქციით. ამასთან, გაკეთებულია დაშვება    და    დამოუკიდებლობის 

შესახებ [9, Fay, Robert E., and Roger A. Herriot]. 
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მცირე ზომის ტერიტორიულ ერთეულებზე დროითი მწკრივების რეგრესული 

ანალიზის მოდელების გამოყენება: დროითი მწკრივების გამოყენება გულისხმობს 

ინდივიდუალური რეგრესული მოდელის ემპირიულ რეალიზაციას მუნიციპალი-

ტეტის დონეზე მცირე ზომის ბაზიდან და აღნიშნული მოდელის გამოყენებას დი-

დი ზომის ბაზის მონაცემებზე. დროითი მწკრივების გამოყენების უპირატესობას 

წარმოადგენს ინდივიდუალური მიდგომა მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეუ-

ლების მიმართ, ხოლო ნაკლოვანებად განიხილება დაშვება მცირე ზომის ერთეუ-

ლების ურთიერთდამოუკიდებლობის შესახებ. დროითი მწკრივების გამოყენების 

უდაოდ ძლიერ მხარეს წარმოადგენს ზოგიერთი შესაძლო პრობლემის გადაჭრის 

მარტივი შესაძლებლობები. კერძოდ, სტატისტიკური გამოკვლევების შერჩევის 

ზომის სიმცირიდან გამომდინარე, შესაძლებელია მუნიციპალიტეტების გარკვეულ 

რაოდენობაში დაკვირვებები არ არსებობდეს. აღნიშნული პრობლემა შესაძლებე-

ლია გადაიჭრას რამდენიმე მეთოდით: 1) შეიქმნას მსგავსების კრიტერიუმი, რის 

მიხედვითაც მოხდება მუნიციპალიტეტების გაერთიანება და შესაბამისად რეგრე-

სიული განტოლება აიგება გაერთიანებული მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) აი-

გოს რეგრესიული მოდელი რეგიონის ჭრილში და აღნიშნული მოდელის მიხედვით 

მოხდეს დაკავშირება არაშერჩევით ბაზასთან 3) აიგოს რეგრესიული მოდელი 

ქვეყნის დონეზე და აღნიშნული მოდელის მიხედვით მოხდეს დაკავშირება არა-

შერჩევით ბაზასთან. შენიშვნა: უკანასკნელი ორი მეთოდი წარმოადგენს სტატის-

ტიკური იმპუტაციის მეთოდის ანალოგს. 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების მაჩვენებლები 

რეპრეზენტატულია ქვეყნისა და რეგიონის მიხედვით. ამასთან, შედარებით 

მცირე ტერიტორიულ ერთეულის დონეზე (მუნიციპალიტეტი/თბილისის 

რაიონი) მაჩვენებლების ნაწილი ხასიათდება მცირე ფარდობითი ზღვრული 

ცდომილების დონით.  

 შინამეურნეობის შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის შერჩევის სტრა-

ტიფიკაციის ცვლადებს წარმოადგენს რეგიონი-დასახლების პუნქტი და არ 

მოიცავს შინამეურნეობების დაკვირვებებს საქართველოს ყველა მუნიციპა-

ლიტეტზე (79/80). 

 მცირე ზომის ტერიტორიული ერთეულების შეფასების (SAE) და დროითი 

მწკრივის ანალიზის მეთოდები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას საქართვე-

ლოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების მაჩვენებლების გასაანგა-

რიშებლად მუნიციპალურ დონეზე, ვინაიდან ხელმისაწვდომია სტატისტიკურ 

მონაცემთა ორი წყარო: 1) შერჩევითი გამოკვლევა: შინამეუნეობების შემოსავ-

ლებისა და ხარჯების გამოკვლევა; 2) არაშერჩევითი გამოკვლევა: საქართველოს 

2014 წლის საყოველთაო აღწერა. 

 საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების მაჩვენებლების 

შესაფასებლად სასურველია განხორციელდეს მცდელობა 1) ფეი-ჰერიოტის 

(FH) 2) ელბერსის, ლენჯოუს და ლენჯოუს (ELL) და 3) დროითი მწკრივების 

ანალიზის მოდელების და მეთოდების გამოყენებით.  

 საქართველოს მაგალითზე შესაძლებელია მიღებულ იქნას უკვე არსებული 

ცნობილი თეორიული მოდელების გაუმჯობესებული შეფასებები თუ კვლევის 

პროცესში მოხდება შერჩევითი და არაშერჩევითი მონაცემთა ბაზებში იდენ-
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ტური დაკვირვების ერთეულების იდენტიფიცირება. აღსანიშნავია, რომ მცდე-

ლობა და მიღებული სარგებელი დაკავშირებულია რიგ პრობლემებთან 1) მო-

ნაცემთა ბაზებში დაკვირვების ერთეულების იდენტიფიცირებასათან დაკავ-

შირებული საკითხები; 2) შერჩევითი გამოკვლევის აქტუალიზებულ მისამარ-

თებში დასადგენია ახალი შინამეურნეობების წილი და შესაფასებელია მიღე-

ბული სარგებლის მნიშვნელობა. 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. ანანიაშვილი, ი. დროითი მწკრივების ანალიზი. თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, თბილისი (2014); 

2. გელაშვილი ს., სტატისტიკური პროგნოზირება ეკონომიკასა და ბიზნესში. წიგნი I. 

გამომცემლობა ,,მერიდიანი”. თბილისი (2017); 

3. Breusch, Trevor S. “Testing for autocorrelation in dynamic linear models”. Australian 

Economic Papers 17.31 (1978): 334-355; 

4. Dickey, David A., and Wayne A.Fuller. “Distribution of the estimators for autoregressive 

time series with a unit root. “Journal of the American statistical association 74.366a (1979): 

427-431; 

5. Diebold, Francis X., and Jose A. Lopez. "8 Forecast evaluation and combina-

tion." Handbook of statistics 14 (1996): 241-268; 

6. Dolado, Juan J., Tim Jenkinson, and Simon Sosvilla-Rivero. “Cointegration and unit 

roots.” Journal of economic surveys 4.3 (1990): 249-273; 

7. Elgar Edward., Modern macroeconomics., 807 pg., UK., 2005; 

8. Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw. “Micro-Level Estimation of Poverty and Ine-

quality.” Econometrica 71, no. 1 (2003): 355–64. http://www.jstor.org/stable/3082050 ; 

9. Fay, Robert E., and Roger A. Herriot. “Estimates of Income for Small Places: An Application of 

James-Stein Procedures to Census Data.” Journal of the American Statistical Association 74, no. 

366 (1979): 269–77. https://doi.org/10.2307/2286322 ; 

10. Glejser, Herbert. "A new test for heteroskedasticity." Journal of the American Statistical 

Association 64.325 (1969): 316-323; 

11. Ghosh, M., and J. N. K. Rao. “Small Area Estimation: An Appraisal.” Statistical Science 9, no. 1 

(1994): 55–76. http://www.jstor.org/stable/2246284 ; 

12. Godfrey, Leslie G. “Testing against general autoregressive and moving average error mod-

els when the regressors include lagged dependent variables.” Econometrica: Journal of the 

Econometric Society (1978): 1293-1301; 

13. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეთოდოლოგია. 

ხელმისაწვდომია ელ-მისამართზე: 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/552/methodologia-sotsialuri-statistika, ვებ-

გვერდი ბოლოს ნანახია 02.06.2022; 

14. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მეტამონაცემები. 

ხელმისაწვდომია ელ-მისამართზე: 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/582/metadata-tskhovrebis-done-saarsebo-

minimumi , ვებ-გვერდი ბოლოს ნანახია 02.06.2022; 

http://www.jstor.org/stable/3082050
https://doi.org/10.2307/2286322
http://www.jstor.org/stable/2246284
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/552/methodologia-sotsialuri-statistika
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/582/metadata-tskhovrebis-done-saarsebo-minimumi
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/582/metadata-tskhovrebis-done-saarsebo-minimumi
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15. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, შინამეურნეობების 

შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის ელექტრონული ბაზები. ხელმისაწვდომია 

ელ-მისამართზე: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/128/2009-2016-tslebis-

shinameurneobebis-integrirebuli-gamokvlevis-da-2017-tslis-shinameurneobebis-

shemosavlebisa-da-kharjebis-kvlevis-monatsemta-bazebi, ვებ-გვერდი ბოლოს ნანახია 

02.06.2022. 

 

დანართი: ერთ შინამეურნეობაზე გაანგარიშებული შინამეურნეობების შემო-
სავლებისა და ხარჯების საშუალო მნიშვნელობები და მათი ფარდობითი ზღვრუ-
ლი ცდომილებები მუნიციპალიტეტების მიხედვით [15, საქართველოს სტა-
ტისტიკის ეროვნული სამსახური, შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების 
გამოკვლევის ელექტრონული ბაზები, მკვლევარის გამოთვლები] 

მუნიცი-

პალიტე-

ტის 

კოდი 

შემოსავლებისა 

და ხარჯების 

კატეგორია 

95% ნდობის 

ინტერვალი ვარიაციის 

კოეფიციენტი 

დიზაინ 

ეფექტი 

ფარდობითი 

ზღვრული 

ცდომილება, 

% ქვედა 

საზღვარი 

ზედა 

საზღვარი 

1 
 

 

სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1067.92 1301.56 0.05 1.10 9.85 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
978.81 1196.63 0.05 0.92 10.01 

ხარჯები, სულ 1217.87 1474.29 0.05 0.93 9.52 

შემოსავლები, 

სულ 
1107.97 1322.90 0.05 0.76 8.84 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
905.75 1094.02 0.05 0.78 9.41 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1148.42 1368.06 0.04 0.75 8.72 

2 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
722.10 969.50 0.07 0.55 14.62 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
773.22 1346.49 0.14 0.70 27.03 

ხარჯები, სულ 971.72 1542.79 0.12 0.65 22.70 

შემოსავლები, 

სულ 
1024.55 1400.25 0.08 0.60 15.48 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
918.72 1487.50 0.12 0.66 23.62 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1118.45 1682.58 0.10 0.61 20.13 

3 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
721.54 996.98 0.08 2.59 16.02 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
794.20 1105.29 0.08 2.53 16.37 

ხარჯები, სულ 893.38 1230.31 0.08 2.59 15.85 

შემოსავლები, 

სულ 
1005.21 1303.03 0.07 2.23 12.89 

ფულადი 918.89 1201.07 0.07 2.13 13.30 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/128/2009-2016-tslebis-shinameurneobebis-integrirebuli-gamokvlevis-da-2017-tslis-shinameurneobebis-shemosavlebisa-da-kharjebis-kvlevis-monatsemta-bazebi
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/128/2009-2016-tslebis-shinameurneobebis-integrirebuli-gamokvlevis-da-2017-tslis-shinameurneobebis-shemosavlebisa-da-kharjebis-kvlevis-monatsemta-bazebi
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/128/2009-2016-tslebis-shinameurneobebis-integrirebuli-gamokvlevis-da-2017-tslis-shinameurneobebis-shemosavlebisa-da-kharjebis-kvlevis-monatsemta-bazebi
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სახსრები, სულ 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1019.43 1324.74 0.07 2.23 13.02 

4 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
815.35 976.29 0.05 1.42 8.98 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
859.80 1147.78 0.07 1.04 14.34 

ხარჯები, სულ 1026.58 1340.60 0.07 1.11 13.26 

შემოსავლები, 

სულ 
1031.47 1251.74 0.05 1.14 9.64 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
957.40 1219.60 0.06 0.82 12.04 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1124.48 1412.13 0.06 0.90 11.33 

5 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
871.33 1035.20 0.04 0.86 8.59 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
945.34 1173.93 0.05 1.17 10.78 

ხარჯები, სულ 987.27 1210.89 0.05 1.07 10.17 

შემოსავლები, 

სულ 
870.31 1123.71 0.06 1.52 12.70 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
890.28 1122.78 0.06 1.27 11.54 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

927.89 1164.06 0.06 1.23 11.28 

6 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1185.26 1405.94 0.04 0.76 8.51 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1263.60 2263.57 0.14 1.97 28.33 

ხარჯები, სულ 1447.06 2441.34 0.13 1.88 25.55 

შემოსავლები, 

სულ 
1190.25 2553.47 0.19 2.70 36.39 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1173.30 2450.82 0.18 2.44 35.23 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1358.14 2627.20 0.16 2.34 31.82 

7 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
405.31 595.29 0.10 5.11 18.97 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
410.65 558.57 0.08 2.96 15.25 

ხარჯები, სულ 488.64 715.05 0.10 4.63 18.80 

შემოსავლები, 

სულ 
711.96 892.62 0.06 2.11 11.25 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
615.60 789.05 0.06 2.45 12.34 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

729.34 909.80 0.06 2.25 11.00 
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8 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
285.50 575.30 0.17 1.15 33.64 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
488.97 1397.80 0.25 0.67 48.14 

ხარჯები, სულ 532.27 1421.02 0.23 0.64 45.47 

შემოსავლები, 

სულ 
987.32 1086.00 0.02 0.07 4.76 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
872.14 1838.11 0.18 0.68 35.62 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

916.29 1860.48 0.17 0.64 33.98 

9 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
563.81 1028.46 0.15 4.09 29.16 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
305.36 1429.24 0.33 4.21 64.75 

ხარჯები, სულ 485.20 1585.33 0.27 3.91 53.10 

შემოსავლები, 

სულ 
586.14 1445.63 0.22 2.78 42.27 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
405.72 1379.50 0.28 3.23 54.51 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

581.06 1540.08 0.23 3.00 45.18 

10 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
653.58 841.45 0.06 2.65 12.56 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
774.13 1018.77 0.07 2.18 13.64 

ხარჯები, სულ 811.49 1078.03 0.07 2.43 14.10 

შემოსავლები, 

სულ 
884.50 1126.88 0.06 2.23 12.04 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
938.98 1151.91 0.05 1.59 10.18 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

975.48 1212.03 0.06 1.85 10.81 

11 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
530.61 970.96 0.15 4.30 29.31 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
528.44 1130.80 0.19 4.78 36.28 

ხარჯები, სულ 604.57 1219.10 0.17 4.69 33.67 

შემოსავლები, 

სულ 
678.21 1157.42 0.13 4.06 26.09 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
617.58 1169.70 0.16 4.50 30.87 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

704.36 1247.35 0.14 4.25 27.80 

12 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
916.94 1058.05 0.04 1.40 7.14 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1049.03 1211.46 0.04 1.25 7.18 
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ხარჯები, სულ 1065.33 1228.16 0.04 1.27 7.10 

შემოსავლები, 

სულ 
1024.26 1170.33 0.03 1.52 6.65 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1051.69 1206.06 0.03 1.24 6.83 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1066.87 1223.88 0.03 1.28 6.85 

13 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
823.72 1308.67 0.12 1.90 22.73 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1219.76 1834.29 0.10 1.27 20.11 

ხარჯები, სულ 1355.71 2022.19 0.10 1.30 19.72 

შემოსავლები, 

სულ 
1270.89 1826.20 0.09 1.00 17.92 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1251.65 1750.28 0.08 0.97 16.60 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1388.97 1936.81 0.08 1.02 16.46 

14 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
657.50 995.25 0.10 0.91 20.42 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1026.62 1687.17 0.12 0.73 24.32 

ხარჯები, სულ 1057.79 1725.38 0.12 0.73 23.97 

შემოსავლები, 

სულ 
858.52 1423.25 0.13 0.68 24.73 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
950.08 1544.69 0.12 0.60 23.82 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

983.23 1580.94 0.12 0.60 23.29 

15 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
713.21 900.17 0.06 0.77 11.58 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
680.76 889.23 0.07 0.63 13.27 

ხარჯები, სულ 926.02 1139.76 0.05 0.56 10.34 

შემოსავლები, 

სულ 
908.17 1105.34 0.05 0.54 9.79 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
750.24 938.98 0.06 0.49 11.17 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

994.44 1190.57 0.05 0.45 8.97 

16 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1065.76 1280.02 0.05 0.94 9.13 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1244.42 1724.39 0.08 0.63 16.16 

ხარჯები, სულ 1475.06 1966.70 0.07 0.65 14.27 

შემოსავლები, 

სულ 
984.82 1472.05 0.10 0.79 19.82 

ფულადი 1152.01 1670.65 0.09 0.71 18.36 
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სახსრები, სულ 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1383.36 1912.25 0.08 0.72 16.04 

17 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1071.13 1656.17 0.11 0.92 21.44 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1477.20 2498.57 0.13 0.81 25.67 

ხარჯები, სულ 1662.27 2754.64 0.13 0.85 24.71 

შემოსავლები, 

სულ 
1261.65 1916.79 0.11 1.02 20.60 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1403.16 2311.50 0.12 0.72 24.44 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1591.60 2564.20 0.12 0.76 23.39 

18 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
780.96 1135.30 0.09 0.44 18.48 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
930.13 1567.73 0.13 0.61 25.51 

ხარჯები, სულ 1112.89 1739.44 0.11 0.55 21.95 

შემოსავლები, 

სულ 
885.87 1487.39 0.13 0.72 25.33 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
873.32 1539.70 0.14 0.67 27.60 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1053.41 1714.08 0.12 0.62 23.86 

19 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
860.40 1136.96 0.07 0.73 13.84 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1101.08 1532.09 0.08 0.86 16.36 

ხარჯები, სულ 1141.95 1566.88 0.08 0.83 15.68 

შემოსავლები, 

სულ 
944.67 1314.34 0.08 1.05 16.35 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1044.97 1465.73 0.09 0.82 16.75 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1086.74 1499.61 0.08 0.79 15.95 

20 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
734.42 1144.93 0.11 1.75 21.83 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
748.11 1194.96 0.12 1.27 22.98 

ხარჯები, სულ 981.50 1447.76 0.10 1.14 19.18 

შემოსავლები, 

სულ 
1079.02 1440.80 0.07 0.78 14.35 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
883.75 1247.50 0.09 0.92 17.06 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1125.78 1491.67 0.07 0.76 13.97 
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21 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
617.81 1086.32 0.14 1.87 27.47 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
572.21 987.69 0.14 1.26 26.62 

ხარჯები, სულ 764.18 1221.80 0.12 1.28 23.03 

შემოსავლები, 

სულ 
998.91 1521.23 0.11 1.22 20.71 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
844.99 1272.60 0.10 0.95 20.18 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1021.94 1521.72 0.10 1.11 19.63 

22 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
651.57 803.36 0.05 0.42 10.43 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
710.43 808.31 0.03 0.10 6.44 

ხარჯები, სულ 898.10 1094.67 0.05 0.33 9.86 

შემოსავლები, 

სულ 
961.06 1281.76 0.07 0.49 14.29 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
821.09 996.22 0.05 0.16 9.63 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

995.01 1296.35 0.07 0.42 13.14 

23 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
814.17 1148.49 0.09 2.94 17.02 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
927.03 1354.50 0.10 2.37 18.72 

ხარჯები, სულ 1120.56 1620.85 0.09 2.80 18.24 

შემოსავლები, 

სულ 
1101.55 1537.16 0.08 3.18 16.50 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
993.63 1452.96 0.10 2.65 18.76 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1184.44 1722.04 0.09 3.10 18.48 

24 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
611.23 769.34 0.06 2.15 11.44 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
607.79 838.67 0.08 2.26 15.95 

ხარჯები, სულ 724.92 969.62 0.07 2.41 14.43 

შემოსავლები, 

სულ 
604.90 831.70 0.08 3.13 15.78 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
503.34 708.60 0.09 2.87 16.93 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

620.87 839.15 0.08 2.89 14.94 

25 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
742.29 925.13 0.06 2.15 10.96 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
777.72 1047.66 0.08 1.70 14.78 
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ხარჯები, სულ 913.45 1229.03 0.08 2.01 14.72 

შემოსავლები, 

სულ 
920.72 1196.24 0.07 2.20 13.01 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
801.58 1056.23 0.07 1.90 13.70 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

941.93 1232.99 0.07 2.06 13.37 

26 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
581.43 775.21 0.07 1.89 14.27 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
550.73 889.00 0.12 2.34 23.48 

ხარჯები, სულ 720.17 1069.31 0.10 2.28 19.50 

შემოსავლები, 

სულ 
836.33 1172.02 0.09 1.60 16.70 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
686.37 1009.82 0.10 1.67 19.06 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

858.63 1187.31 0.08 1.58 16.05 

27 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
853.34 1124.16 0.07 1.29 13.69 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1063.21 1373.42 0.06 1.20 12.72 

ხარჯები, სულ 1067.12 1381.76 0.07 1.21 12.84 

შემოსავლები, 

სულ 
960.30 1215.66 0.06 1.07 11.73 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
986.03 1263.83 0.06 1.14 12.34 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

990.31 1271.80 0.06 1.15 12.43 

28 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
626.86 784.45 0.06 1.24 11.16 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
760.47 957.00 0.06 0.83 11.44 

ხარჯები, სულ 783.16 988.88 0.06 0.87 11.60 

შემოსავლები, 

სულ 
910.29 1095.23 0.05 0.59 9.22 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
889.99 1073.39 0.05 0.58 9.33 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

915.63 1102.32 0.05 0.59 9.25 

29 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
782.58 955.85 0.05 0.18 9.96 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
820.90 1056.70 0.06 0.18 12.55 

ხარჯები, სულ 1002.77 1246.00 0.06 0.18 10.81 

შემოსავლები, 

სულ 
1018.59 1204.83 0.04 0.18 8.37 

ფულადი 889.85 1102.86 0.05 0.15 10.68 
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სახსრები, სულ 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1073.43 1290.46 0.05 0.14 9.17 

30 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
469.75 648.64 0.08 0.17 15.98 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
455.70 765.32 0.13 0.18 25.34 

ხარჯები, სულ 605.55 918.07 0.10 0.16 20.50 

შემოსავლები, 

სულ 
899.20 1222.61 0.08 0.13 15.23 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
769.06 1107.56 0.09 0.15 18.03 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

915.48 1263.75 0.08 0.14 15.97 

31 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
929.48 1085.26 0.04 0.13 7.73 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
829.31 1013.81 0.05 0.18 10.00 

ხარჯები, სულ 1041.63 1242.89 0.04 0.14 8.80 

შემოსავლები, 

სულ 
953.62 1139.55 0.05 0.12 8.88 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
758.85 911.12 0.05 0.12 9.11 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

966.00 1145.36 0.04 0.11 8.49 

32 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
610.79 758.04 0.05 0.21 10.75 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
580.11 924.57 0.12 0.29 22.88 

ხარჯები, სულ 793.89 1147.28 0.09 0.26 18.19 

შემოსავლები, 

სულ 
1020.41 1335.64 0.07 0.24 13.37 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
855.62 1193.04 0.08 0.27 16.46 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1069.64 1415.51 0.07 0.24 13.91 

33 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
728.57 874.65 0.05 0.06 9.11 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
951.86 1219.44 0.06 0.06 12.32 

ხარჯები, სულ 1044.67 1327.07 0.06 0.06 11.90 

შემოსავლები, 

სულ 
1286.22 1574.31 0.05 0.08 10.06 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1307.20 1562.88 0.05 0.04 8.90 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1401.28 1669.24 0.04 0.05 8.72 
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34 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1241.36 1507.39 0.05 0.27 9.67 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1516.52 2141.36 0.09 0.50 17.07 

ხარჯები, სულ 1579.22 2195.59 0.08 0.48 16.32 

შემოსავლები, 

სულ 
1257.24 1747.96 0.08 0.49 16.32 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1325.18 1829.62 0.08 0.41 15.98 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1384.76 1886.98 0.08 0.40 15.34 

35 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
661.60 783.18 0.04 0.78 8.41 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
739.38 925.81 0.06 0.67 11.19 

ხარჯები, სულ 786.38 982.15 0.06 0.70 11.06 

შემოსავლები, 

სულ 
826.70 1017.67 0.05 0.68 10.35 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
804.04 994.64 0.05 0.67 10.59 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

851.68 1050.34 0.05 0.70 10.44 

36 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
512.63 648.79 0.06 0.29 11.72 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
537.84 682.29 0.06 0.14 11.83 

ხარჯები, სულ 612.14 794.87 0.07 0.19 12.98 

შემოსავლები, 

სულ 
687.69 879.65 0.06 0.16 12.24 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
631.87 785.17 0.06 0.12 10.81 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

709.28 894.64 0.06 0.15 11.55 

37 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
676.51 823.10 0.05 0.84 9.77 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
710.79 954.47 0.07 0.94 14.62 

ხარჯები, სულ 773.49 1041.97 0.08 1.04 14.78 

შემოსავლები, 

სულ 
791.62 984.06 0.06 0.91 10.83 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
731.92 949.12 0.07 0.89 12.91 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

794.57 1036.68 0.07 0.98 13.21 

38 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
700.21 957.98 0.08 0.49 15.53 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
895.57 1202.24 0.07 0.28 14.61 
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ხარჯები, სულ 935.62 1233.80 0.07 0.27 13.74 

შემოსავლები, 

სულ 
909.13 1190.22 0.07 0.30 13.38 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
900.20 1215.16 0.08 0.32 14.88 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

938.25 1248.72 0.07 0.32 14.19 

39 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
760.66 920.69 0.05 0.72 9.51 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
775.22 1155.28 0.10 1.31 19.67 

ხარჯები, სულ 871.98 1209.36 0.08 1.00 16.20 

შემოსავლები, 

სულ 
900.02 1173.80 0.07 0.97 13.19 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
856.02 1321.07 0.11 1.84 21.35 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

955.49 1372.43 0.09 1.46 17.90 

40 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
859.11 1167.25 0.08 2.60 15.20 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1078.91 1775.75 0.12 1.56 24.39 

ხარჯები, სულ 1165.74 1857.19 0.12 1.52 22.86 

შემოსავლები, 

სულ 
874.70 1568.37 0.14 1.54 28.37 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
850.03 1524.54 0.14 1.48 28.39 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

939.46 1603.37 0.13 1.42 26.09 

41 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
983.68 1318.24 0.07 2.65 14.52 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1106.27 2002.18 0.15 3.78 28.80 

ხარჯები, სულ 1277.34 2078.52 0.12 2.99 23.86 

შემოსავლები, 

სულ 
978.07 1389.50 0.09 1.89 17.37 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1137.43 1879.76 0.13 3.01 24.59 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1305.10 1959.49 0.10 2.29 20.03 

42 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
643.50 1096.45 0.13 6.55 26.01 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
858.47 1410.42 0.12 1.93 24.31 

ხარჯები, სულ 990.58 1625.70 0.12 2.29 24.26 

შემოსავლები, 

სულ 
817.63 1366.24 0.13 1.95 25.10 

ფულადი 849.62 1332.17 0.11 1.57 22.10 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

34 

სახსრები, სულ 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

989.04 1540.13 0.11 1.86 21.77 

43 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
903.56 1313.97 0.09 1.07 18.50 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1061.20 1473.59 0.08 0.76 16.26 

ხარჯები, სულ 1184.95 1658.05 0.08 0.88 16.63 

შემოსავლები, 

სულ 
1307.39 1749.91 0.07 0.79 14.46 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1327.57 1754.81 0.07 0.65 13.85 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1460.67 1929.93 0.07 0.69 13.83 

44 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1046.21 1314.57 0.06 0.52 11.36 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1031.20 1970.26 0.16 0.44 31.27 

ხარჯები, სულ 1099.83 2013.40 0.15 0.41 29.32 

შემოსავლები, 

სულ 
982.07 1838.83 0.15 0.35 30.35 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
933.30 1808.53 0.16 0.37 31.90 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1000.57 1853.03 0.15 0.35 29.85 

45 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
743.45 841.91 0.03 0.92 6.21 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
849.66 1013.98 0.04 1.33 8.81 

ხარჯები, სულ 917.40 1085.36 0.04 1.27 8.38 

შემოსავლები, 

სულ 
757.58 957.14 0.06 1.91 11.63 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
783.71 987.58 0.06 2.08 11.50 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

855.37 1055.05 0.05 1.85 10.45 

46 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
526.26 724.97 0.08 0.77 15.87 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
583.42 1007.79 0.14 0.92 26.65 

ხარჯები, სულ 659.18 1138.35 0.14 1.03 26.64 

შემოსავლები, 

სულ 
742.26 1145.76 0.11 0.84 21.36 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
760.31 1169.45 0.11 0.80 21.19 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

835.09 1300.98 0.11 0.91 21.80 
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47 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
729.24 988.36 0.08 0.76 15.08 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
851.34 1188.47 0.08 0.74 16.52 

ხარჯები, სულ 885.28 1227.43 0.08 0.73 16.18 

შემოსავლები, 

სულ 
929.72 1188.64 0.06 0.50 12.21 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
959.53 1291.99 0.08 0.60 14.76 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

993.71 1330.70 0.07 0.60 14.49 

48 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
532.25 1556.76 0.25 5.30 49.01 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
696.35 1804.39 0.23 3.79 44.28 

ხარჯები, სულ 911.88 2024.48 0.19 3.34 37.86 

შემოსავლები, 

სულ 
1051.59 1513.18 0.09 0.76 17.99 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
924.44 1365.33 0.10 0.90 19.24 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1139.72 1585.67 0.08 0.78 16.35 

49 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
529.24 786.42 0.10 1.84 19.53 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
547.71 981.69 0.14 1.54 28.36 

ხარჯები, სულ 729.09 1199.99 0.12 1.71 24.39 

შემოსავლები, 

სულ 
914.28 1388.08 0.10 1.42 20.57 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
778.86 1211.61 0.11 1.28 21.73 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

965.81 1424.33 0.10 1.36 19.17 

50 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
408.21 706.09 0.14 5.14 26.71 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
401.87 715.93 0.14 3.89 28.08 

ხარჯები, სულ 459.56 798.44 0.14 4.17 26.92 

შემოსავლები, 

სულ 
667.15 1078.94 0.12 4.02 23.57 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
617.16 1012.06 0.12 4.03 24.22 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

675.39 1094.02 0.12 4.12 23.64 

51 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
596.51 1184.81 0.17 2.23 33.00 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
945.19 1610.45 0.13 1.67 26.01 
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ხარჯები, სულ 1029.44 1680.95 0.12 1.60 24.02 

შემოსავლები, 

სულ 
1095.97 1564.70 0.09 1.23 17.60 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1074.59 1795.03 0.13 1.80 25.09 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1157.68 1866.69 0.12 1.73 23.43 

52 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
682.49 1015.44 0.10 1.39 19.60 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
736.10 1151.30 0.11 1.20 21.98 

ხარჯები, სულ 841.77 1249.58 0.10 1.08 19.49 

შემოსავლები, 

სულ 
889.82 1217.08 0.08 0.93 15.52 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
835.86 1180.61 0.09 0.88 17.09 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

940.72 1279.69 0.08 0.79 15.26 

53 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
914.69 1392.93 0.11 1.23 20.71 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
791.83 1373.18 0.14 1.51 26.83 

ხარჯები, სულ 1182.66 1763.44 0.10 1.31 19.70 

შემოსავლები, 

სულ 
1150.10 1536.48 0.07 1.14 14.37 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
872.51 1345.76 0.11 1.35 21.32 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1269.89 1729.46 0.08 1.08 15.31 

54 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
864.77 1181.23 0.08 2.74 15.46 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
853.42 1233.58 0.09 2.85 18.20 

ხარჯები, სულ 1042.90 1438.73 0.08 2.67 15.94 

შემოსავლები, 

სულ 
913.92 1213.40 0.07 2.31 14.07 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
784.78 1149.51 0.10 2.93 18.84 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

968.95 1359.96 0.09 2.83 16.78 

55 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
983.95 1486.61 0.10 1.34 20.33 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1115.07 1600.45 0.09 0.99 17.86 

ხარჯები, სულ 1361.97 1887.13 0.08 1.03 16.15 

შემოსავლები, 

სულ 
1254.55 1664.98 0.07 0.98 14.05 

ფულადი 1101.90 1593.42 0.09 1.35 18.22 
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სახსრები, სულ 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1356.95 1871.95 0.08 1.29 15.94 

56 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1060.70 1327.33 0.06 1.83 11.16 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1173.24 1567.84 0.07 1.30 14.39 

ხარჯები, სულ 1366.77 1803.11 0.07 1.47 13.76 

შემოსავლები, 

სულ 
1091.27 1456.47 0.07 1.45 14.32 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1039.95 1439.42 0.08 1.32 16.10 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1238.20 1669.96 0.08 1.42 14.84 

57 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
824.32 947.96 0.04 0.27 6.97 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
713.81 926.89 0.07 0.61 12.98 

ხარჯები, სულ 916.65 1074.45 0.04 0.26 7.92 

შემოსავლები, 

სულ 
989.79 1131.80 0.03 0.22 6.69 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
812.84 977.61 0.05 0.37 9.20 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

995.98 1144.86 0.04 0.24 6.95 

58 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
870.76 1109.72 0.06 0.93 12.06 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
703.36 1053.71 0.10 1.81 19.93 

ხარჯები, სულ 1009.72 1337.23 0.07 1.43 13.95 

შემოსავლები, 

სულ 
1047.87 1260.68 0.05 0.85 9.21 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
756.62 1046.91 0.08 1.41 16.08 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1060.92 1332.49 0.06 1.09 11.34 

59 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
906.96 1139.42 0.06 3.26 11.35 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1183.04 1594.34 0.08 2.47 14.80 

ხარჯები, სულ 1201.48 1615.46 0.07 2.49 14.69 

შემოსავლები, 

სულ 
1022.73 1296.53 0.06 3.76 11.80 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1175.25 1601.62 0.08 2.60 15.34 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1192.77 1623.67 0.08 2.63 15.29 
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60 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
480.94 589.81 0.05 0.36 10.16 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
499.90 691.19 0.08 0.55 16.05 

ხარჯები, სულ 580.25 791.80 0.08 0.52 15.41 

შემოსავლები, 

სულ 
721.57 964.83 0.07 0.50 14.41 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
651.93 886.07 0.08 0.53 15.21 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

734.76 984.20 0.07 0.50 14.50 

61 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
593.96 689.30 0.04 0.72 7.42 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
569.71 708.99 0.06 0.84 10.89 

ხარჯები, სულ 692.59 852.40 0.05 0.88 10.34 

შემოსავლები, 

სულ 
815.15 970.24 0.04 0.77 8.68 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
709.10 856.74 0.05 0.76 9.42 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

832.01 1000.12 0.05 0.81 9.17 

62 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
752.20 962.07 0.06 0.57 12.23 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
629.62 845.28 0.07 0.55 14.61 

ხარჯები, სულ 870.99 1121.74 0.06 0.57 12.57 

შემოსავლები, 

სულ 
951.58 1164.68 0.05 0.56 10.06 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
758.36 944.86 0.06 0.44 10.94 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

996.87 1224.18 0.05 0.48 10.23 

63 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
473.32 623.69 0.07 0.49 13.70 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
534.98 769.09 0.09 0.54 17.94 

ხარჯები, სულ 552.79 800.73 0.09 0.59 18.31 

შემოსავლები, 

სულ 
685.94 874.30 0.06 0.53 12.06 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
690.12 913.61 0.07 0.44 13.93 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

708.80 944.39 0.07 0.47 14.24 

64 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
1043.80 1319.32 0.06 0.27 11.65 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1022.08 1432.72 0.09 0.35 16.72 
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ხარჯები, სულ 1325.08 1697.30 0.06 0.28 12.31 

შემოსავლები, 

სულ 
843.03 1825.26 0.19 2.33 36.79 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1164.96 1749.00 0.10 0.57 20.03 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1382.89 2098.64 0.10 0.77 20.54 

65 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
851.90 1212.28 0.09 2.24 17.45 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
934.19 1350.06 0.09 1.75 18.19 

ხარჯები, სულ 1005.68 1420.35 0.09 1.69 17.08 

შემოსავლები, 

სულ 
1146.85 1389.37 0.05 0.82 9.56 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1126.22 1464.07 0.07 1.03 13.03 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1206.83 1525.24 0.06 0.90 11.65 

66 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
507.52 701.70 0.08 0.97 16.05 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
414.55 696.14 0.13 1.39 25.34 

ხარჯები, სულ 608.58 872.75 0.09 1.12 17.82 

შემოსავლები, 

სულ 
927.32 1174.62 0.06 1.04 11.76 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
761.53 983.97 0.06 0.94 12.74 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

933.08 1183.05 0.06 1.05 11.80 

67 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
727.56 928.27 0.06 1.26 12.11 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
850.54 1237.87 0.09 1.54 18.53 

ხარჯები, სულ 985.39 1353.33 0.08 1.41 15.72 

შემოსავლები, 

სულ 
1248.86 1540.35 0.05 0.97 10.44 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1212.36 1516.89 0.06 0.86 11.15 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1331.90 1647.65 0.05 0.92 10.59 

68 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
807.52 1135.49 0.09 1.02 16.87 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
551.95 970.27 0.14 1.36 27.46 

ხარჯები, სულ 1048.75 1302.27 0.05 0.45 10.78 

შემოსავლები, 

სულ 
1171.04 1288.46 0.02 0.12 4.77 

ფულადი 685.17 973.07 0.09 0.78 17.35 
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სახსრები, სულ 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1173.51 1313.55 0.03 0.16 5.63 

69 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
840.20 969.41 0.04 1.53 7.14 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1055.64 1342.94 0.06 1.25 11.97 

ხარჯები, სულ 1072.69 1361.10 0.06 1.25 11.84 

შემოსავლები, 

სულ 
1137.51 1340.51 0.04 1.61 8.19 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1224.71 1536.52 0.06 1.39 11.28 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1241.85 1554.58 0.06 1.38 11.18 

70 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
575.99 784.35 0.08 5.97 15.31 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
568.40 1651.89 0.25 3.10 48.77 

ხარჯები, სულ 578.07 1660.96 0.25 3.10 48.33 

შემოსავლები, 

სულ 
735.30 974.05 0.07 2.17 13.96 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
620.90 1718.01 0.24 3.11 46.88 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

630.22 1727.42 0.24 3.11 46.51 

71 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
789.21 909.25 0.04 3.95 7.06 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
915.41 1082.16 0.04 3.95 8.34 

ხარჯები, სულ 926.58 1094.29 0.04 3.83 8.29 

შემოსავლები, 

სულ 
999.41 1167.52 0.04 3.15 7.75 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1027.92 1204.61 0.04 3.68 7.91 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1039.20 1216.62 0.04 3.57 7.86 

72 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
937.44 1176.10 0.06 3.58 11.28 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1148.29 1485.75 0.07 3.27 12.80 

ხარჯები, სულ 1149.61 1487.85 0.07 3.29 12.82 

შემოსავლები, 

სულ 
1169.43 1513.48 0.07 3.61 12.82 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1191.89 1532.84 0.06 3.53 12.51 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1192.95 1535.20 0.06 3.56 12.54 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

41 

73 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
878.99 1103.66 0.06 4.29 11.32 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1090.23 1413.90 0.07 3.95 12.92 

ხარჯები, სულ 1099.82 1425.74 0.07 4.03 12.90 

შემოსავლები, 

სულ 
1112.08 1483.98 0.07 5.54 14.32 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1127.16 1496.93 0.07 5.38 14.08 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1136.31 1509.21 0.07 5.49 14.09 

74 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
759.31 995.84 0.07 3.68 13.47 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
952.71 1215.50 0.06 1.94 12.11 

ხარჯები, სულ 957.31 1218.44 0.06 1.93 11.99 

შემოსავლები, 

სულ 
954.01 1144.07 0.05 1.07 9.05 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
989.35 1177.95 0.04 1.05 8.70 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

992.56 1182.29 0.04 1.07 8.72 

75 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
587.43 921.91 0.11 3.65 22.15 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
652.11 1062.40 0.12 3.51 23.91 

ხარჯები, სულ 663.07 1120.08 0.13 4.49 25.61 

შემოსავლები, 

სულ 
692.29 1130.79 0.12 4.30 24.04 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
711.37 1115.12 0.11 3.59 22.09 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

738.18 1156.94 0.11 4.02 22.08 

76 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
769.78 915.38 0.04 3.01 8.63 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
875.78 1085.02 0.05 3.40 10.66 

ხარჯები, სულ 891.33 1099.96 0.05 3.42 10.47 

შემოსავლები, 

სულ 
911.79 1185.77 0.07 5.49 13.05 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
922.64 1226.77 0.07 6.04 14.14 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

939.26 1240.64 0.07 5.99 13.82 

77 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
745.50 902.49 0.05 4.26 9.52 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
1024.36 1376.21 0.07 3.73 14.65 
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ხარჯები, სულ 1031.38 1381.84 0.07 3.72 14.51 

შემოსავლები, 

სულ 
1137.66 1462.37 0.06 3.59 12.48 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1153.15 1483.53 0.06 3.71 12.52 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1160.15 1489.18 0.06 3.70 12.41 

78 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
660.84 1056.42 0.12 5.26 23.02 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
716.30 1163.02 0.12 4.82 23.75 

ხარჯები, სულ 718.29 1164.26 0.12 4.82 23.67 

შემოსავლები, 

სულ 
649.19 983.05 0.10 2.44 20.44 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
678.40 1009.24 0.10 2.44 19.59 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

680.04 1010.83 0.10 2.44 19.55 

79 სამომხმარებლო 

ხარჯები, სულ 
783.00 992.97 0.06 5.04 11.81 

ფულადი 

ხარჯები, სულ  
947.73 1201.03 0.06 3.37 11.78 

ხარჯები, სულ 957.96 1211.66 0.06 3.37 11.69 

შემოსავლები, 

სულ 
995.45 1192.35 0.05 3.05 8.99 

ფულადი 

სახსრები, სულ 
1088.94 1292.96 0.04 2.30 8.56 

ფულადი და 

არაფულადი 

სახსრები, სულ 

1098.29 1304.47 0.04 2.34 8.58 
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Expanded Summary 

The objective of the paper is to establish the feasibility of estimating households 

incomes and expenditures on the example of Georgia in a small territorial area, particularly 

at the municipal level. 

The source of households incomes, expenditures and other living conditions in 

Georgia is the Households Incomes and Expenditures Survey (Integrated Household Survey 

until 2017). The survey is selective, the data is collected monthly, aggregated data are dis-

seminated annually and the indicators are representative of private households in Georgia 

at the country and administrative region level, and it is are characterized by substantial 

relative marginal error ranging from 4% to 65% at the municipal level [15, National Statis-

tics Office of Georgia, Electronic Database of Households Incomes and Expenditures Sur-

vey, Calculations of the researcher]. 

The appendix represents the confidence intervals of the households incomes and 

expenditures calculated per household and the relative marginal errors of the indicators by 

municipalities. [15, National Statistics Office of Georgia, Electronic Database of Households 

Incomes and Expenditures Survey, Calculations of the researcher]. 

Note: Municipalities / districts of Tbilisi are not identified according to the policy 
of data confidentiality and therefore are randomly numbered. Moreover, the figures are 
calculated by the researcher using the Households Incomes and Expenditures survey data-
bases, and any inaccuracies in the calculation are his responsibility. 

When applying econometric-statistical methods to calculate the incomes and ex-

penditures of private households in Georgia at the municipal level, using the "Household 

Income and Expenditure Survey" database, the following key fact should be taken into ac-

count at the research stage: The sample survey does not include observations from all mu-

nicipalities of Georgia. Specifically, there are 80 municipalities in Georgia, and the sample 

of Households Incomes and Expenditures Survey for 2021 includes observations of private 

households in 79 municipalities. 

 

 

 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Giorgi.Miqeladze
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Feasibility of estimating the incomes and expenditures of Georgian households by 

small units (municipalities) 

For econometric modeling of the 2014 General Census of Georgia and the House-

holds Incomes and Expenditures Survey Databases to estimate the incomes and expendi-

tures of households in Georgia by small territorial units, the following methods can be 

used: 

 The Elbers, Lanjouw, Lanjouw (ELL) model existing at the unit level of 

the statistical observation. 

 Faye-Heriot (FH) model existing at the aggregate unit of the statistical ob-

servation (mainly by type of settlement); 

 Application of time series regression analysis models on small territorial 

units. 

 

Elbers, Lanjouw and Lanjouw (ELL) Model existing at the unit level of the statistical obser-

vation: To gain a better understanding of the main concept of the model, assume that W is 

an indicator of poverty or inequality calculated from a database at the household level, 

namely from the    variable. Using relatively small and large datasets, the joint distribution 

of the    and covariation vector,   , is estimated. By limiting the number of factor varia-

bles, which are also found in both households and general census databases, a linked model 

can be created to generate    for any subpopulation and calculate the corresponding statis-

tic. This, in turn, allows us to generate a conditional distribution of W, which implies its 

point-by-point estimation and possibility of error determination [8, Elbers, Chris, Jean O. 

Lanjouw, and Peter Lanjouw]. 

The method usually consists of two steps. The first stage involves the empirical im-

plementation of the following models based on selective research: 1) beta model - (X) use 

the OLS method to select factors; 2) Alpha Model - Evaluation of variance of heterosexuali-

ty and cluster residual members 3) GLS Model - Evaluation of coefficient values and varia-

tion of residual members. In the second stage, the empirical model is realized using a de-

scriptive database. The Monte Carlo simulation can be used in the last stage [8, Elbers, Chris, 

Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw]. 

 

Faye-Heriot (FH) model existing at the aggregate unit of the statistical observation 

unit (mainly by type of settlement): The core concept of the model is the following:  

Assume we have a small territorial unit of quantity m, i=1,…,m. Assuming that the 

observable explanatory information of the p x 1 dimension is known in advance for each I 

territorial unit                , the Faye-Heriot model allows to improve the direct     

estimation obtained from the observations, based on the true    of each territorial unit, 

which is implemented by two stages: 

I stage (Selective model):       
   
 

          

II stage (Connecting model):   
   
 

    
         i=1,…,m 

Where „IND“ refers to independence,    represents variation of the selective error, 

           
  - is a vector matrix of regression coefficients that should be estimated, and 

   - is an unknown variation of random effects of territorial units. The first stage of the 

model involves determining the variability of the selective direct estimation     from the 
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actual     estimate. While the second stage relates    to the existing observable explanatory 

variables at the known p small territorial level. The model can be recorded as [9, Fay, Robert 

E., and Roger A. Herriot.]: 

      
        ,  i=1,…,m 

Where   
   
 

        represents the random effect at the level of an independent and iden-

tically distributed territorial unit on the unknown   , that should be estimated from the 

available data,   
   
 

        is a selective error where the    variation is known. If the    

variation is unknown, then it can be estimated with the basic employment variation func-

tion. Moreover, assumptions are made about independence of     and    [9, Fay, Robert E., 

and Roger A. Herriot]. 

 

Application of time series regression analysis models on small territorial units: The use of 

time series implies the empirical realization of an individual regression model from a small 

database at the municipal level and the application of this model to large databases. The 

advantage of using time series is the individual approach to small territorial units, while the 

disadvantage is the assumption about the interdependence of small units. The undeniable 

advantage of using time series is the simple opportunities of solving some possible prob-

lems. Particularly, due to the small sample size of statistical surveys, it is possible that a 

certain number of municipalities may not have observations. Mentioned problem can be 

solved by using several methods: 1) to develop a similarity criterion, that allows to unite 

municipalities and accordingly the regression equation will be constructed based on the 

united municipalities; 2) Build a regression model by the region and connect it to the non-

selective database according to the mentioned model 3) Build a regression model at the 

country level and connect it to the non-selective database according to the mentioned 

model. Note: The last two methods are analogous to the statistical imputation method. 
Key words: Small area estimation, Incomes and Expenditures of Georgian Households, Rela-

tive Marginal Errors. 

JEL Codes: P 20, P 31, P 40, P 52 
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mikroekonomika _ MICROECONOMICS 

 
 

ზურაბ გარაყანიძე 
 ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

სოლომონ პავლიაშვილი 
აკადემიკოსი, სტუ პროფესორი  

 
საქართველოს როლი ევროპის გაზის ბაზრის დემონოპოლიზაციაში  

 

ანოტაცია. დღევანდელ ვითარებაში, ადგილი სადაც კასპიის გაზის დასავლეთის 

მარშრუტები გადის, - საქართველოა. კერძოდ, საქართველოზე გადის „სამხრეთ 

კავკასიის გაზსადენი“ (SCP) 2007 წლიდან, რომლითაც იტუმბება გაზი კასპიის „შაჰ 

დენიზიდან“. საქართველო SCP-დან იღებს უფასოდ (გაზის სატრანზიტო ფასის 

სახით) გაზის 5%-ს და 5%-ს, შეღავათიან ფასად. 

ეს გაზი, რომელიც გადის SCP-ში, იგზავნება „ტრანსანატოლიური გაზ-

სადენისა“ და „ტრანსადრიატიკის გაზსადენის“ (TAP) გავლით თურქეთიდან ევ-

როპაში, როგორც ევროკავშირის ერთიანი „სამხრეთ გაზის დერეფანი“ (SGC). 

რუსეთ-უკრაინის ომმა შეაფერხა გლობალური მიწოდების ჯაჭვები და დაა-

სუსტა მსოფლიო ეკონომიკა, მაგრამ ის ახალ შესაძლებლობას აძლევს აზერბაიჯანს. 

კერძოდ, როდესაც აშშ და ევროპა რუსულ ნავთობსა და ბუნებრივ გაზზე სანქციებს 

აწესებენ, აზერბაიჯანს აქვს შანსი გაზარდოს გაზის ექსპორტი 2022 წლის ბოლომდე 

და მომდევნო წლებში 3500 კილომეტრიანი სამხრეთის გაზის დერეფნის (SGC) 

მეშვეობით, რომელიც გადის შვიდ ქვეყანაში და გაზს აწვდის სამხრეთ ევროპას. 

აზერბაიჯანი ამჟამად აწვდის 10 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს ევროპას და 6 მი-

ლიარდ კუბურ მეტრს - თურქეთს, SGC-ის მეშვეობით. 

ევროპის მზარდი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად აზერბაიჯანი ასევე 

ავითარებს გაზის ორ ახალ საბადოს და ღიაა ინვესტიციებისთვის SGC-ის სიმძლავ-

რის გასაფართოებლად, კერძოდ, დამატებითი საკომპრესორო სადგურების დაყე-

ნებით შესაძლებელი იქნება გაზის ნაკადის გაორმაგება. თუმცა, აზერბაიჯანის 

ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, ევროპიდან „შემცირებულმა ინვესტი-

ციებმა“ შესაძლოა შეანელოს ქვეყნის ძალისხმევა მიწოდების გაზრდის მიზნით. 

ამრიგად: 

- კიდევ უფრო გაიზრდება "სამხრეთის გაზის დერეფნის" როლი რუსეთ-

უკრაინის ომის კონტექსტში და, შესაბამისად, საქართველოს სატრანზიტო მნიშვ-

ნელობა ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის; 

- „დერეფანი“ კასპიის ქვეყნებს ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზარზე 

ექსპორტის ახალ, გაზრდილ შესაძლებლობებს მისცემს და მნიშვნელოვან გავლენას 

მოახდენს რეგიონის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. 

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, საქართველოს ენერგოუსაფრთხოება, რუსეთ-

უკრაინის ომი, სამხრეთის გაზის დერეფანი, სამხრეთკავკასიური გაზსადენი, 

კასპიის საბადოები, აზერბაიჯანი, დემონოპოლიზაცია. 
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შესავალი 

2022 წლის 27 აპრილიდან „გაზპრომმა“ მთლიანად შეაჩერა გაზის მიწოდება 

კომპანია „ბულგარგაზისთვის“ (Bulgargaz), იმის გამო, რომ ამ უკანასკნელმა უარი 

თქვა საფასურის რუსულ რუბლებში გადახდაზე. საპასუხოდ, ა/წლის ივნისში, 

დაიწყო საქართველოზე გამავალი „სამხრეთკავკასიური გაზსადენით“ აზერბაიჯა-

ნული გაზის ბულგარეთისთვის საცდელი მიწოდება, ევროკავშირის „სამხრეთის 

გაზის დერეფანში“ შემავალი „ტრანსადრიატიკული გაზსადენის“ ბულგარეთ-

საბერძნეთის ინტერკონექტორის (დამაკავშირებელი - ზ.გ.) IGB-ის, გავლით. სატეს-

ტო რეჟიმში ამ მილით აირის მიწოდება 2022 წლის ივნისის ბოლომდე განხორ-

ციელდა, ხოლო 2022 წლის 2 ივლისიდან ბულგარეთში უკვე 1 მლრდ კუბ. მეტრი 

აირის სახელშეკრულებო მოცულობის მიწოდება ხორციელდება. 

აზერბაიჯანიდან გაზს, „ტრანსადრიატიკული გაზსადენით“ იტალია, საბერძ-

ნეთი და ბულგარეთი  2020 წლის 31 დეკემბრიდან იღებენ. 2021 წელს ბულგარეთში 

აზერბაიჯანული აირის მიწოდებამ შეადგინა მხოლოდ 250-300 მლნ კუბ. მეტრი, 

დაგეგმილი 1 მლრდ კუბ. მეტრის ნაცვლად. ინტერკონექტორი IGB-ის ექსპლუატა-

ციაში სრულად შესვლის შემდეგ, იგეგმება მისი საპროექტო სიმძლავრის გაზრდა 3 

მლრდ კუბ. მეტრამდე წელიწადში, რაც მართალია ევროპის გაზის მოხმარების 

შედარებით მცირე ნაწილია, მაგრამ გაზის ბაზარზე კონკურენციის გაზრდას რეა-

ლურად მოემსახურება. 

ამრიგად, ბულგარეთის რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შეწყვეტის მიზე-

ზი თვითონ რუსეთის ხელისუფლებაა, რომელმაც მის წინააღმდეგ სანქციების და-

წესების შემდეგ, მოითხოვა „არამეგობრული ქვეყნებისგან“ გაზის საფასურის გა-

დახდა ახალი სქემით, უცხოური ვალუტის რუბლებში გადაცვლით. რამდენიმე 

ქვეყანამ, მათ შორის ბულგარეთმა, ეს სქემა არ მოიწონა და „გაზპრომმა“ მათ აირის 

მიწოდება შეუწყვიტა, რამაც დააჩქარა რუსეთის გვერდის ამქცევი, ევროპული 

„სამხრეთის გაზის დერეფნის“ ინტერკონექტორის - IGB-ის სრული სიმძლავრით 

ამოქმედება. 

 

გაზის ბაზრის დემონოპოლიზაცია დროის მოთხოვნაა 

მდგრადი, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა, ბუნებრივი აირის გამოყენება მთელ 

მსოფლიოში ამ დრომდე ფერხდება იმის გამო, რომ ბევრი პრობლემებია სატრან-

ზიტო მილსადენების მარშრუტების კონტროლთან, მილსადენებზე წვდომასთან 

დაკავშირებით. ჯერ კიდევ საკმარისადაა ისეთი იაფი, მაგრამ არაეკოლოგიური 

ენერგო რესურსები, როგორებიცაა ქვანახშირი და ნავთობი. ამავე დროს, საქარ-

თველოში და უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ მსოფლიოს დაანახა, რომ ელექტრო-, 

გაზ-, და ნავთობ-სადენები საკმაოდ მოწყვლადია სამხედრო კონფლიქტების დროს 

და ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ენერგომომარაგების რამდენიმე წყარო. 

ხმელი მერქანი, ანუ შეშა ისტორიულად და ლოგიკურად საწვავის პირველი 

სახეა, რომელიც ხელმისაწვდომია თითქმის ყველგან; შემდეგი - ქვანახშირი, ზო-

გადად, მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მოიპოვება; თანამედროვეობის ყველაზე 

პოპულარული ენერგორესურსის - ნავთობის მარაგები, მე-20 საუკურეში ასევე 

ათეულობით ქვეყანაში აღმოაჩინეს. ამ დროიდან, ნავთობის წარმოების კონცენტ-

რაციამ 20-მდე სახელმწიფოს ხელში, გამოიწვია მონოპოლიის უმარტივესი ფორმის, 

ნავთობის საერთაშორისო კარტელის - OPEC-ის ჩამოყალიბება [გარაყანიძე ზ., 

პავლიაშვილი, 1].   
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ენერგორესურსების ზემოაღნიშნული სახეობებისაგან განსხვავებით, ბუნებ-

რივი აირი, პლანეტის მხოლოდ რამდენიმე ადგილას მოიპოვება და საერთაშორისო 

კონფლიქტების დროს ყველაზე მოწყვლადია... ამავე დროს, ეკონომიკური თეორიის 

მიხედვით, მონოპოლია წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ფიზიკური პირები ან 

საწარმოები იძენენ შესაძლებლობას, რომ გააკონტროლონ გარკვეული საქონლისა 

თუ მომსახურების მიწოდება/შესყიდვა.  

გაზის, და მისი სპეციალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, - გაზსა-

დენების შემთხვევაში წარმოების კონცენტრაცია, ნავთობთან შედარებით, უფრო 

მაღალია: ისინი კონცენტრირებულია მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის ხელში, რაც 

მონოპოლიზაციის კიდევ უფრო მაღალი დონეს იწვევს. ესაა რაღაც სრულიად 

ახალი რამ ენერგიის მიწოდებისა და მოთხოვნის გლობალური მექანიზმისთვის. 

ბუნებრივი აირი სულ ახლახან, გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, გა-

დაიქცა საწვავის ერთ-ერთ მთავარ სახეობად. ამ საუკუნის დასაწყისში ბუნებრივი 

აირის დაახლოებით 88-90% გაზსადენებით მიეწოდებოდა უშუალოდ კონკრეტული 

მიმწოდებლიდან კონკრეტულ მომხმარებელს, დანარჩენი - ტანკერებით თხევადი 

(LNG) სახით [Z. Garakanidze, N. Garakanidze 2]. უკვე 2021 წელს, LNG გლობალური 

იმპორტი  საერთაშორისო LNG იმპორტიორთა ჯგუფის (GIIGNL) ანგარიშის 

მიხედვით, წინა წელთანგაიზარდა 4,5%-ით და 513,7 მილიარდ კუბურ მეტრს 

შეადგენდა (ანუ 372,3 მლნ ტონას). კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2021 წელს LNG-ზე 

უკვე მოდიოდა გაზის გლობალური ბაზრის დაახლოებით 40%, დანარჩენი - 

გაზსადენებზე. 2021 წელს LNG-ის დაახლოებით 73% (375 მილიარდი კუბური 

მეტრი, ანუ 271,8 მლნ ტონა) აზიის ქვეყნებმა შეიტანეს. გარდა ამისა, მსოფლიოს 

LNG მოცულობის მხოლოდ 36,6% გაიყიდა სპოტ-ბაზარზე, ანუ მცირე პარტიებად, 

დანარჩენი - გრძელვადიანი კონტრაქტებით [Матвей Катков, 3], რითაც თავისუ-

ფალი ფასწარმოქმნის მექანიზმი უგულებელყოფილია. 

გაზის ვაჭრობის გავლენა გლობალურ და რეგიონულ დონეებზე, ანუ გეოეკო-

ნომიკური ასპექტები, უფრო ნაკლებადაა შესწავლილი, ვიდრე მსგავსი პროცესები 

სხვა ტიპის საწვავთან მიმართებაში. კერძოდ, ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ციმბირის 

თვალუწვდენელი სივრცეებიდან ქვეყნის ევროპულ ნაწილში, გაზის ტრანსპორტი-

რების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ 60-იანი წლებიდან დაიწყო 

მძლავრი მილსადენების მშენებლობა. შედეგად, მოსახლეობის გაზიფიკაციის დო-

ნით, იმდროინდელი სსრკ აღემატებოდა დღევანდელი ევროკავშირის წევრ ზო-

გიერთ განვითარებულ ქვეყანასაც კი. შესაბამისად, ევროპის გაზის ბაზარზე ყო-

ფილი სსრკ 5 მძლავრი გაზსადენით იყო წარმოდგენილი, რომლებსაც  ამ საუკუნეში 

რუსეთ-თურქეთის დამაკავშირებელი „ცისფერი ნაკადი“ და „თურქული ნაკადი“, 

ასევე რუსეთ-გერმანიის დამაკავშირებელი „ჩრდილოეთის ნაკადი 1“ დაემატა. 

აღსანიშნავია, რომ ბუნებრივი აირი მრეწველობის ნედლეულია და მისი გა-

მოყენებით გამოიმუშავებენ გლობალური ელექტროგენერაციის მეოთხედს. ის 

უნივერსალური, ეკოლოგიურად სუფთა საწვავია. სხვა საწვავის სახეობებთან შე-

დარებით, მისი მოპოვების სწრაფი ზრდა დაკავშირებულია გარემოსდაცვით უპი-

რატესობებთან, განსაკუთრებით ჰაერის სისუფთავესთან და სათბურის გაზების 

გამოფრქვევის შემცირებასთან, რასაც დღევანდელ ევროკავშირში უპირველესი 

მნიშვნელობა ენიჭება.  

ბუნებრივი აირის არა მარტო მოპოვება, არამედ მილსადენებით და ტანკე-

რებით მისი სივრცითი ტრანსპორტირება, საკმაოდ რენტაბელური ბიზნესია. ამის 
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გამო ევროპის გაზის ბაზრის მესამედი რუსეთს უკავია, ბევრი ქვეყანა კი მთლიანად 

რუსულ სახელმწიფო მონოპოლიაზე - „გაზპრომზეა“ დამოკიდებული (იხ. სქემა 1). 

 

სქემა 1. 

 
 

სქემიდან აშკარად ჩანს, თუ რატომ იყო რუსეთ-უკრაინის ომამდე თურქეთის 

და გერმანიის საგარეო პოლიტიკა ასეთი ლიბერალური რუსეთისადმი - გერმანიის 

გაზის იმპორტში 61.9%, ხოლო თურქეთის - 58.9%  ხომ რუსული გაზია. სტატიის 

შესავალში ჩვენს მიერ ნახსენები ინტერკონექტორის - IGB-ის სრული სიმძლავრით 

ამოქმედების შემდეგ, ამ სქემიდან ბულგარეთი ამოვარდება. 

რუსეთის მიერ 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიის და 2014 წლის ნოემბრის 

ბოლოს აფხაზეთთან ე.წ. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის 

შეთანხმების გაფორმების შედეგად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ევროკავშირის „სამ-

ხრეთის გაზის დერეფნის“ პროექტები. კერძოდ ისინი, რომლებიც საქართველოს 

ტერიტორიის ტრანზიტისათვის გამოყენებას გულისხმობენ. ამ „დერეფანს“ და-

სავლეთი „ერთ მუშტად უნდა შეეკრა“ და ის რუსულ ენერგომატარებლებზე საბე-
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დისწერო დამოკიდებულებისაგან ეხსნა, მაგრამ რუსეთის მიერ ყირიმის და აფ-

ხაზეთის ფაქტობრივი ანექსიით საფრთხე სწორედ „დერეფანს“ შეექმნა.  

საპასუხოდ, 2008 წლის ნოემბერში ბრიუსელმა „ევროკავშირის მეორე ენერ-

გორევიუ – ენერგოუსაფრთხოებისა და სოლიდარობის სამოქმედო გეგმა“ დაამტ-

კიცა. მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ იქმნება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

ურთიერთდაკავშირებული მილსადენების სისტემა, ე.წ. „ტრანსევროპული ქსელი“ 

(TEN). ამავე დროს განისაზღვრა წევრი ქვეყნების „თამაშის საერთო წესები“ 

ენერგოპროექტების ირგვლივ მესამე მხარესთან მოლაპარაკებებში, ანუ შეიქმნა 

„საერთო ინტერესების პროექტების“ (PCI) ისეთი მექანიზმი, რომელიც წევრ ქვეყ-

ნებს ბრიუსელთან შეუთანხმებლად ენერგომომარაგებისა და ტრანზიტის ხელშეკ-

რულებების გაფორმებას უკრძალავს. სწორედ ამ ურთიერთდაკავშირებული, საერ-

თო ინტერესების მქონე, ერთიანი გაზის ქსელის გაძლიერებისკენ გადადგმული 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ინტერკონექტორი - IGB-ის საპროექტო სიმძლავრით 

ამუშავება. 

აზერბაიჯანის ახალი ჰორიზონტები 

რუსეთ-უკრაინის ომმა შეაფერხა მიწოდების გლობალური ჯაჭვები და 

დაასუსტა მსოფლიო ეკონომიკა, მაგრამ ეს ახალ შესაძლებლობას აძლევს აზერ-

ბაიჯანს. კერძოდ, ვინაიდან აშშ-მ და ევროპამ სანქციები დაუწესეს რუსეთის 

ნავთობსა და ბუნებრივ გაზს, აზერბაიჯანს ეძლევა შანსი გაზარდოს გაზის 

ექსპორტი 2022 წელს და მომდევნო წლებში 3500 კილომეტრიანი „სამხრეთის გაზის 

დერეფნის“ (SGC) გავლით, რომელიც გადის შვიდ ქვეყანას და გაზით ამარაგებს 

თურქეთსა და სამხრეთ ევროპას. ამჟამად აზერბაიჯანი ევროპას აწვდის 10 მლრდ 

კუბ. მეტრ ბუნებრივ აირს და 6 მლრდ კუბ. მეტრს - თურქეთს, სწორედ SGC-ის 

მეშვეობით. 

ევროპის გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად აზერბაიჯანი ასევე 

ამუშავებს ორ ახალ გაზის საბადოს და ღიაა ინვესტიციებისთვის SGC-ის სიმძლავ-

რის გასაფართოებლად, კერძოდ, დამატებითი საკომპრესორო სადგურების დაყე-

ნებით, შესაძლებელი იქნება გაზის ნაკადის გაორმაგება. თუმცა, აზერბაიჯანის 

ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპიდან „შემცირებულმა ინვეს-

ტირებამ“ შესაძლოა შეანელოს ქვეყნის ძალისხმევა მიწოდების გასაზრდელად. 

2022 წლის ივნისის პირველ კვირაში, აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრმა 

აბუ დაბიში გამართულ მსოფლიო კონგრესს განუცხადა: „ჩვენ ახლა ძალიან 

ინტენსიურად ვმუშაობთ ევროკომისიასთან… ჩვენ ვმუშაობთ, რომ შედარებით 

მოკლე დროში განვაახლოთ ეს ინფრასტრუქტურა და შემდგომ გავზარდოთ 

ევროპის ენერგომომარაგება ბუნებრივი აირის თვალსაზრისით“. 

2022 წლის ზაფხულის დადგომისთანავე ბაქო-თბილისი-სუფსის ნავთობსა-

დენი დროებით დაიხურა (ივნისის ბოლომდე) და ნავთობი გადაიტვირთება ბაქო-

თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. 

ნავთობის გადამისამართება ჯეიჰანში გააძლიერებს თურქეთის სატრანზიტო 

პოზიციას, რადგან ის ასევე ატარებს SGC-ის შუა ნაწილს, - „ტრანსანატოლიურ“ 

ბუნებრივი აირის მილსადენს.  

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სარკინიგზო ხაზი ჩინეთიდან თურქეთამდე, 

ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი, რომელიც ასევე ცნო-

ბილია როგორც "შუა დერეფანი", გვერდს უვლის რუსეთს და აკავშირებს ჩინეთს 

სტამბულთან რკინიგზით ყაზახეთის გავლით - შემდეგ აზერბაიჯანთან კასპიის 
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ზღვის გავლით, და შემდგომში, რკინიგზით  საქართველოს გავლით თურქეთთან. 

მარშრუტმა, რომელსაც ჯერ სრულად არ გამოუყენებია თავისი პოტენციალი, 

შესაძლოა საბოლოოდ კარგი შანსი მიიღოს, რადგან 2022 წელს გადაზიდვები 

ცენტრალური აზიისა და კავკასიის გავლით ექვსჯერ გაიზრდება 2021 წელთან 

შედარებით. 2022 წლის აპრილში, გადამზიდავმა კომპანია Maersk-მა გამოაცხადა 

განახლებული სარკინიგზო სერვისის დაწყება მომხმარებელთა მუდმივად ცვა-

ლებადი მიწოდების ჯაჭვის საჭიროებების საპასუხოდ „ამ რთულ დროში.“ ახალი 

სარკინიგზო სერვისი ამუშავდა 2022 წლის 13 აპრილს ჩინური სიანიდან (Xi'an) 

გერმანიამდე. 

სხვა რეგიონალური გადაზიდვის ვარიანტებია დასავლეთთან ავღანეთის და 

თურქმენეთის დაკავშირება თურქეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით 

ე. წ. "ლაპის ლაზულის დერეფნით" [ეკონომი.ჯი, 4.] და მარშრუტი აზერბაიჯა-

ნიდან სომხეთის გავლით თურქეთში, ზანგეზურის დერეფნით. თუმცა, აზერბაი-

ჯანსა და სომხეთს შორის მიმდინარე კონფლიქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ამ მარშ-

რუტის განხორციელების დაგვიანება. 

უახლოეს მომავალში აზერბაიჯანს შეიძლება გაუჩნდეს კიდევ ერთი კარგი 

შანსი. საქმე ისაა, რომ ყაზახეთმა განაცხადა 2023 წელს ბუნებრივი აირის ექს-

პორტის შეჩერების შესახებ შიდა მოთხოვნის გაზრდის გამო. ბაქოს ახლა შეუძლია 

ბრიუსელს შესთავაზოს დახმარება ევროპის ენერგეტიკული მოთხოვნილებების 

უზრუნველსაყოფად და მრავალათეულ წლიანი შესყიდვის ხელშეკრულების გა-

ფორმება, რათა უზრუნველყოს დაფინანსება SGC-ის გაფართოებისთვის. 

მეტიც, „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ და მისი ინტერკონექტორის - IGB-ის 

სრულად შესავსებად, აზერბაიჯანი მზად არის გაზარდოს გაზის მიწოდება ახალი 

მარშრუტით, რათა დაეხმაროს კონტინენტს თავი დააღწიოს რუსეთზე დამოკი-

დებულებას“, - განაცხადა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 2022 წლის 1 ივნისს Energy 

Week-ზე, ბაქოში გამოსვლისას და აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები უკვე მიმდი-

ნარეობს პოტენციურ მომხმარებლებთან [NEWSBASE, 5]. ეს საქართველოსთვისაც 

მომგებიანია, ვინაიდან არსებული ხელშეკრულებების თანახმად 2026 წლამდე 

საქართველო, გატარებული ტრანზიტის საფასურად, იღებს აზერბაიჯანული აირის 

5%-ს უფასოდ, და 5%-ს შეღავათიან ფასად. 

აზერბაიჯანული გაზი, წელიწადში10 მლრდ კუბ. მეტრის ოდენობით, 2020 

წლის 31 დეკემბრიდან მიეწოდება იტალიას, საბერძნეთსა და ბულგარეთს. ამჟამად, 

რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში, BP-მ, აზერბაიჯანის SOCAR-მა და „სამხრეთის 

გაზის დერეფნის“ (SGC) სხვა აქციონერებმა გადაწყვიტეს სისტემის სიმძლავრის 

გაფართოება, - პოტენციურად კიდევ 10 მლრდ კუბ. მეტრით წელიწადში, რათა 

მოხდეს  ევროპულ ბაზრებზე გაზის დამატებითი მიწოდება. „იმის გათვალისწი-

ნებით, რომ ახლა არის ახალი გამოწვევები და ახალი მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, 

უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პოტენციურ მყიდველებთან“, - განაცხადა ი. 

ალიევმა. თუმცა, აზერბაიჯანელმა ჩინოვნიკებმა, იმავე Energy Week-ზე შეხვედ-

რებისას განაცხადეს, რომ ქვეყნის ექსპორტის გაფართოებას დასჭირდება ახალი 

ინვესტიციები და კონტრაქტები, - იტყობინება S&P Global [www. spglobal.com, 6].      

აღნიშნული პერსპექტივის შედეგად „...გაიზრდება „სამხრეთის გაზის დერეფ-

ნის“ როლი, გაიზრდება ექსპორტი და ამ მიზნების მისაღწევად მიმდინარეობს 

მუშაობა ფინანსური ინსტიტუტებთან ინვესტიციების მოსაზიდად“, - განაცხადა 
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ჰარი ჯონსმა, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის BP-ის პრეზიდენტმა ამ 

ღონისძიებაზე [www. spglobal.com, 6]. 

პროფესორმა ბრენდა შაფერმა, კასპიის ენერგეტიკისა და ევროპის ენერგეტი-

კული პოლიტიკის ექსპერტმა, აღწერა „სამხრეთის გაზის დერეფანი“ (SGC), როგორც 

მასშტაბირებადი და განმარტა, რომ მისი გაფართოება შესაძლებელია დაბალი 

ღირებულებით, რათა გაორმაგდეს მისი დღევანდელი სიმძლავრე. „ევროპის ბუ-

ნებრივი გაზის ბაზარზე დროებით არ არის სწრაფი განვითარება, მაგრამ ზრდა 

მალე გაგრძელდება, რაც შექმნის მოთხოვნის სტაბილურ წყაროს დამატებითი 

გაზის მიწოდებაზე“, - თქვა ბ. შაფერმა [www. spglobal.com, 6]. 

ერთის მხრივ, მზარდმა ევროპულმა მოთხოვნამ შეიძლება მალე გახადოს 

საჭირო „დერეფნის“ (SGC) გაფართოება, მაგრამ მეორე საკითხია - რამდენი გაზის 

მიწოდება შეუძლია აზერბაიჯანს მილსადენების შესავსებად და რამდენად სწრა-

ფად. სულ მცირე, აზერბაიჯანს დასჭირდება მოპოვების მნიშვნელოვანი გაზრდა. 

სავარაუდოდ, საჭირო იქნება TotalEnergies-ის მიერ ოპერირებად „აბშერონის“ 

საბადოზე მოპოვების ზრდა წელიწადში 5-6 მლრდ კუბ. მეტრით (იხ. სქემა 2). 

„აბშერონის“ პირველი 1,5 მლრდ კუბ. მეტრი სტადია ამოქმედდება 2022 წლის 

ბოლოს, მაგრამ ეს მიწოდება შემოიფარგლება შიდა ბაზრისთვის, სადაც მოთხოვნა 

სწრაფად ზრდადია. თუმცა TotalEnergies-ს და SOCAR-ს ჯერ კიდევ არ მიუღოათ 

საბოლოო საინვესტიციო გადაწყვეტილება (FID) ამ საბადოს მეორე ფაზაზე, და ის 

მიღებულიც რომ იქნას უახლოეს მომავალში, როგორც წესი, პროექტებს რეგიონში 

ოთხი წელი სჭირდება წარმოების ფაზამდე მისაყვანად [Can Azerbaijan Help, 7]. 

„აბშერონთან“ ერთად, მოპოვების ზრდა შეიძლება „ყარაბაღისა“ და „ქია-

ფაზის“ ნავთობისა და გაზის საბადოებზეც, ასევე „უმიდის“ საბადოზე (იხ. სქემა 2). 

მაგრამ ისევ და ისევ, ამ დამატებით მიწოდებას იგივე დრო დასჭირდება წარმოების 

გაშვებამდე, რაც „აბშერონს“. 

ამავე დროს, BP აგრძელებს ახალი ტერიტორიების შესწავლას კასპიის 

ზღვაზე და მისი ნებისმიერი აღმოჩენა შეიძლება ასევე იყოს დაკავშირებული გაზის 

ევროპაში ექსპორტთან. ამ კომპანიამ და მისმა პარტნიორმა „სოკარმა“ დაასრულეს 

ულტრაღრმა ჭაბურღილის - „შაფაგ-ასიმანის“ სამუშაოები გასულ წელს. „სოკარის“ 

ინფორმაციით ნაპოვნია გაზი და კონდენსატი. ზემოაღნიშნულმა პარტნიორებმა 

ასევე 2021 წელს დაამუშავეს არაღრმა საბადო აბშერონის ნახევარკუნძულის ტე-

რიტორიაზე, თუმცა შედეგი არ გამოვლენილა და 2022 წლის აპრილში დაიწყეს 

მუშაობა მეორე ჭაბურღილზე. იგეგმება დამატებითი ჭაბურღილების დამუშავებაც. 

 

„ტრანსკასპიური გაზსადენის“ პრობლემები 

ჯერ კიდევ შორეული პერსპექტივაა გაზის თურქმენეთიდან ევროპაში 

მიწოდება. ამ ქვეყნის ხელისუფლება დიდი ხანია ცდილობს „ტრანსკასპიური 

გაზსადენის“ გაყვანას, რომელიც აზერბაიჯანში უნდა დაუკავშირდეს „სამხრეთის 

გაზის დერეფანს“ (SGC). 

რუსეთისა და ირანის ოპოზიციამ, დიდი ხანია ჩაშალა ეს პროექტი, მიუ-

ხედავად კასპიის სტატუსზე 2018 წლის აგვისტოში მიღწეული აქტაუს ხელშეკ-

რულებისა. ისევე როგორც კომერციულმა გამოწვევებმა გაზსადენის სიგრძის გამო 

და თურქმენეთის სიჯიუტემ სადაო კუნძულებზე აზერბაიჯანთან მოლაპარა-

კებებში. თუმცა, აზერბაიჯანი და თურქმენეთი ახლა მოლაპარაკებებს აწარმოებენ 

შემცირებული, მხოლოდ 78 კილომეტრში სიგრძის წყალქვეშა გაზსადენის მშენებ-
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ლობაზე, რომელიც გადატუმბავს წლიურად 5 მლრდ კუბ. მეტრ გაზს თურქმენეთის 

ოფშორული „მაგთიმგულის“ საბადოდან აზერბაიჯანის „აზერი-ჩირაღი-გიუნეშ-

ლიმდე“ (იხ. სქემა 2).  

სქემა 2. 

 

 
 

თურქმენეთს შეეძლო გამოეყენებინა გაზის მიწოდება „სვოპებით“ ირანთან 

და აზერბაიჯანთან, რაც უზრუნველყოფდა მიწოდებას აზერბაიჯანის ბაზრისთვის, 

რითაც თავის მხრივ, შეიძლება გათავისუფლდეს ადგილობრივი გაზის მოცუ-

ლობები ევროპაში ექსპორტისთვის, მაგრამ ამ რეზერვს თურქმენეთის ხელი-

სუფლება დღემდე არ იყენებს. ევროკავშირის მიერ რუსულის გაზის ეტაპობრივად 

შეზღუდვა კარგი შესაძლებლობაა აზერბაიჯანისთვის, რათა მოახდინოს საკუთარი 

აირის ბაზრის წილის გაფართოება კონტინენტზე. მაგრამ მნიშვნელოვანია, გა-

დაუჭარბებლად შეფასდეს, თუ რამდენად მარტივად შეუძლია ქვეყანას ამის 

მიღწევა. 

გაზის მოპოვების პროექტების შემუშავებას ნებისმიერ ადგილას წლები 

სჭირდება და კასპიის ზღვაში ზოგიერთ პროექტს გაცილებით მეტი დრო დასჭირ-

და, ვიდრე სხვაგან, სადაც ლოჯისტიკური საკითხების გამო, პროცესები გარ-

თულდა. უმთავრესი დაბრკოლებებია - გეოლოგია და რთული სამუშაო პირობები. 

ზღვის იურიდიულ სტატუსზე მიმდინარე ათწლეულების დავამ, რაც მხოლოდ 

2018 წელს გადაწყდა, გამარტივების ნაცვლად კიდევ უფრო გაართულა სიტუაცია, 

რადგან საერთო ეკოლოგიური მოთხოვნების წინ წამოწევა გამოიწვია. შედეგად 

შეფერხდა დიდი საბადოების ათვისება სადავო ტერიტორიებზე, როგორიცაა 

მაგალითად „დოსტლიკი“, რომელზეც პრეტენზია აქვს როგორც აზერბაიჯანს, ასევე 

თურქმენეთს (იხ. სქემა 2).  

იმავდროულად, ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შეიმუშავეს გაზმომარა-

გების არაერთი  კონკურენტული პროექტი. მაგალითად, საბერძნეთი აშენებს უკვე 

მეორე, წელიწადში 5,5 მლრდ კუბ. მეტრი წარმადობის თხევადი გაზის (LNG) 

ტერმინალს ალექსანდროპოლისის მახლობლად და იწვევს ინვესტორებს კიდევ 
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ორი - 5,2 და 2,5 მლრდ კუბ.მეტრის წარმადობის ტერმინალების ასაგებად, რომ-

ლებიც სავარაუდოდ 2023 წელს უნდა აშენდეს. ალბანეთი ცდილობს გახდეს LNG-

ის იმპოტიორი ქ. ვლორაში ტერმინალის მშენებლობით. ასევე განიხილება 

„ისტმედის“ (EastMed) გაზსადენის პროექტი, რომელმაც შეიძლება გადატვირთოს 

ევროპაში წელიწადში10, ან შესაძლოა 20 მლრდ კუბ. მეტრი გაზი  ისრაელისა და 

კვიპროსის ოფშორული საბადოებიდან; ანუ აშკარად იკვეთება ე.წ. „ევროკავშირის 

მეხუთე დერეფანი“ - ისრაელის, კვიპროსის, ყატარის და ირანის გაზმომარაგების 

წყაროებით. 

დასკვნები 

ამრიგად, რუსეთ-უკრაინის ომმა კიდევ უფრო რელიეფურად წარმოაჩინა 

საქართველოს გეოეკონომიკური მნიშვნელობა ევროკავშირის „სამხრეთის გაზის 

დერეფანში“ (SGC). კერძოდ: 

- რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში  „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ როლი, 

და შესაბამისად, საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობა ევროკავშირის ენერგო-

უსაფრთხოებისათვის კიდევ უფრო გაიზრდება; 

- „დერეფანი“ კასპიისპირეთის ქვეყნებს ენერგო რესურსების მსოფლიო ბა-

ზარზე გატანის ახალ, გაზრდილ შესაძლებლობებს მისცემს და მნიშვნელოვან 

გავლენას იქონიებს რეგიონის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე; 

-– კარგი იქნება ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებაში ჩართულ რკი-

ნიგზებთან, საბორნე გადასასვლელებთან და პორტებთან “ლოგისტიკური ჯაჭვის” 

შექმნა და ბიზნესმენებისათვის შეთავაზება. ამ პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთ-

ვნენ საქართველოს დიასპორის და დიპლომატიის წარმომადგენლები ცენტრალურ 

აზიაში, ჩინეთისა და ინდოეთში. უნდა მოხდეს წარმოების და გადაზიდვების 

მიმართულებების კომპლექსური ანალიზი და ამით პოტენციური მოსაზიდი 

ტვირთის, განსაკუთრებით ენერგო რესურსების, დადგენა; 

– ფოთის და ბათუმის პორტები 100 პროცენტიანი სახელმწიფო წილობრივი 

მონაწილეობით   არსებული საწარმოებია. მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წელს გა-

უქმდა ყოფილი ტრანსპორტის მინისტრის №42 ბრძანების პირველი ნაწილი, რითაც  

ნავსადგურებს მიეცათ უფლება დამოუკიდებლად განახორციელონ დატვირთვა-

გადმოტვირთვის სამუშაოების ტარიფების რეგულირება, – სახელმწიფოს, როგორც 

მესაკუთრეს, შეუძლია პარტნიორის უფლების გამოყენება და საპორტო მომსახუ-

რების სატარიფო განაკვეთების შემცირების მიზნით გადახედვა, რათა ისინი შავი 

ზღვის თურქული და რუსული პორტების ტარიფებთან შედარებით, კონკურენტ-

უნარიანი გახდნენ; 

– საქართველოს პორტებმა ტვირთბრუნვის უფრო მეტად დივერსიფიცირება 

უნდა მოახდინონ, რათა მათ პერსპექტივაში შეძლონ  ნავთობის და ნავთობპრო-

დუქტების მზარდი გადაზიდვების ჰარმონიზაცია “მშრალი ტვირთებისა” და 

კონტეინერების გადაზიდვებთან; 
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 GEORGIA'S ROLE IN THE DEMONOPOLIZATION OF THE EUROPEAN GAS 

MARKET 

Expanded Summary 

The article discusses the role of the Southern Gas Corridor of the European Union in 

ensuring the economic security of Georgia. The study of the influence of energy resources on 

economic security is especially important in modern Georgia, if we take into account that cur-

rently, against the background of the ongoing Ukraine-Russia war, the European Union is ac-

tively considering the replacement of Russia-Ukraine transit routes with the southern gas corri-

dor, which also passes through Georgia in the form of the "South Caucasian Gas Pipeline" built 

in 2007. It should be noted that in July 2022, the Prime Minister of Georgia was on a state visit 

to Kazakhstan and Turkmenistan, during which the prospect of further strengthening of Geor-

gia's transit capacity was discussed. 

The article discusses the economic cooperation of the European Union with Georgia 

in the field of energy, in particular, gas; as well as those geopolitical and geoeconomic factors 

that directly/indirectly affect the political/economic cooperation of the European Union and 

Georgia. The article focused on the foreign economic relations of Georgia not only in relation 

to the politics of big countries, but also considering the economic security factors of our coun-

try. In this context, the country's energy-transit potential is of prime importance, which largely 

affects the country's foreign economic course. Specifically, the line understands the possible 

impact of the EU's Southern Gas Corridor on Georgia's economic security. 
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The above-mentioned topic is particularly interesting in relation to Georgia, because 

Georgia, due to its geopolitical/geoeconomic importance, is a sphere of special interest of the 

Russian Federation and the Western countries (great powers). It should be noted that Russia is 

interested in preventing the strengthening of Western energy interests in the South Caucasus. 

As a result, the foreign policy course chosen by Georgia is important not only for the region, 

but also for the world, which creates additional risks in terms of protecting the country's eco-

nomic security. 

The role of energy resources in modern world economic security is becoming more 

and more important. Taking into account the events that have happened in the last decade (es-

pecially the numerous conflicts between Russia and Ukraine, which threatened the energy se-

curity of the big European powers, as well as the conflict in Karabakh and the 2008 Russia-

Georgia war), it is clear that the energy and transit potential of the country is no less important 

in terms of security than its military, or any other resource. 

The purpose of the article is to determine what role the Southern Gas Corridor of the 

European Union can play in relation to the economic security of Georgia. Thus, the problems 

discussed in the paper answer the main research question: what will be the impact of the 

strengthening of the Southern Gas Corridor of the European Union on the economic security of 

Georgia? Based on the main research question, the article also answers additional questions: 

What role does natural gas play in strengthening the economic security of Georgia? What role 

does the Southern Gas Corridor play in Georgia-EU economic security cooperation? 

In today's situation, the place where the western routes of Caspian gas pass is Georgia. 

In particular, the "South Caucasus Gas Pipeline" (SCP) has been running through Georgia 

since 2007, through which gas is pumped from the Caspian "Shah Deniz". Georgia receives 5% 

of gas from SCP for free (in the form of gas transit fee) and 5% at a preferential price. 

This gas passing through the SCP is sent via the "Trans-Anatolian Gas Pipeline" 

(TANAP)  and the "Trans-Adriatic Gas Pipeline" (TAP) from Turkey to Europe as a single EU 

"Southern Gas Corridor" (SGC). 

The Russia-Ukraine war has disrupted the global supply chains and weakened the 

world economy, but it presents a new opportunity for Azerbaijan. In particular, with the US 

and Europe imposing sanctions on Russian oil and natural gas, Azerbaijan has a chance to in-

crease gas exports by the end of 2022 and beyond through the 3,500-kilometer Southern Gas 

Corridor (SGC), which passes through seven countries and supplies gas to southern Europe. 

Azerbaijan currently supplies 10 billion cubic meters of gas to Europe and 6 billion cubic me-

ters to Turkey through the SGC annualy. 

To meet Europe's growing demand, Azerbaijan is also developing two new gas fields 

and is open to investment to expand SGC's capacity, namely by installing additional compres-

sor stations to double gas flow. However, according to Azerbaijan's Ministry of Economy, "re-

duced investment" from Europe could slow the country's efforts to increase supply. Thus: 

- The role of the "Southern Gas Corridor" will further increase in the context of the Russia-

Ukraine war and, therefore, the transit importance of Georgia for the energy security of the 

European Union; 

- "Corridor" will provide the Caspian countries with new, increased opportunities to export 

energy resources to the world market and will have a significant impact on the security and 

stability of the region. 

Key words: European Union, Georgia's energy security, Russia-Ukraine war, Southern gas 

corridor, South Caucasian gas pipeline, Caspian fields, Azerbaijan, demonopolization. 
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სათამაშო ბიზნესის ეკონომიკაზე ზეგავლენის ზოგიერთი  

ასპექტი საქართველოში 
10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Besik.Bolkvadze 

 

ანოტაცია. საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში არსებულ სოციალურ-
ეკონომიკურ პრობლემებს შორის ერთ-ერთ სპეციფიკურ საკითხს აზარტული 
თამაშების რეგულირებისა და საზოგადოებაზე მისი ზეგავლენის შეფასება წარ-
მოადგენს. შესაბამისად, აღნიშნულ კონტექსტში წარმოიქმნება თავისებური „სამ-
კუთხედი“ – «ბიზნესი-საზოგადოება-სახელმწიფო», რომელშიც თითოეულ მათგანს 
აქვს თავისი ინტერესები, სარგებელი და დანაკარგი. ასევე, არაერთგვაროვანია 
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის დამოკიდებულება აზარტული თამაშების 
მიმართ. წინამდებარე კვლევის მიზანს სათამაშო ბიზნესის ქვეყნის ეკონომიკაზე 
ზეგავლენის ანალიზი და განზოგადებული შეფასება წარმოადგენს.  
საკვანძო სიტყვები: აზარტული თამაშები, სათამაშო ბიზნესი, სათამაშო 
ინდუსტრია. 

ზოგადი მიმოხილვა 

სათამაშო ბიზნესის, როგორც ქვეყნის ბიზნეს სექტორის ერთ-ერთი სპეცი-

ფიკური სეგმენტის, შეფასება და ანალიზი შესაძლებელია განხორციელდეს რაო-

დენობრივი მახასიათებლებით, რომლებმაც უნდა მოიცვას ყველა ის პოტენციური 

მაჩვენებელი, რომელთა გაანგარიშება ხდება სახელმწიფო მმართველობის სხვა-

დასხვა დონეზე გამოყენებული გაზომვადი ინდიკატორებით. სათამაშო ბიზნესის 

და, შესაბამისად, სათამაშო ინდუსტრიის ანალიტიკური შეფასებისათვის სასურვე-

ლია მოვახდინოთ ტექნიკურ, ფისკალურ თუ სტატისტიკურ მაჩვენებელთა კომპ-

ლექსური შეფასება, როგორც ტრენდის ჩვენების, ასევე სტრუქტურული ანალიზისა 

და კორელაციური კავშირების დადგენის მიზნით. 

მნიშვნელოვნია სათამაშო ბიზნესის ისეთი ტექნიკური მახასიათებლების 

სრულყოფილი ფლობა, ანალიზი და მონიტორინგი, როგორებიცაა სათამაშო ბიზნე-

სის სუბიექტების, გაცემული ნებართვების, სათამაშო მაგიდების (სამორინის და 

აზარტული კლუბის მაგიდა) და აპარატების, აგრეთვე, მოთამაშე ვიზიტორების 

რაოდენობა, რაც მნიშვნელოვანია როგორც წმინდა ფისკალური ადმინისტრირების, 

ისე ანალიტიკური კუთხით. აღნიშნული თვალსაზრისით, ნიშანდობლივია შესა-

ბამის სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ბიზნეს სუბიექტებს შორის მჭიდრო 

კოორდინაცია, განსაკუთრებით რეზიდენტ და არარეზიდენტ ვიზიტორთა აღრიცხ-

ვის მხრივ, რაც მნიშვნელოვანი ინდიკატორია ენდოგენური და ეგზოგენური სო-

ციალური ზეგავლენების შესაფასებლად.  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტოს შემოსავლების სამსახურის სათამაშო 

ბიზნესის ნებართვების რეესტრის მიხედვით, 2021 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, 

ქვეყნის მასშტაბით სულ გაიცა 139 სათამაშო ბიზნესის სხვადასხვა სახის ნებართვა, 

25 თვითმმართველი ერთეულის შესაბამის მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც სა-

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Besik.Bolkvadze
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ხეობრივად შემდეგნაირად ნაწილდება: სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის 

ნებართვა – 64,  ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა – 23, სამორინის მოწყობის 

ნებართვა – 19, წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა – 11, აზარტული 

ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვა – 11, ბინგოს მოწყობის ნებართვა 

– 7, ლოტოს მოწყობის ნებართვა – 4. თუ გავითვალისწინებთ სათამაშო ბიზნესის 

საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებულ დაყოფას „მაგარ“ და „რბილ“ აზარტულ თამა-

შებად, გაცემული ნებართვების დაახლოებით 2/3 მოდის სწორედ „მაგარ“ აზარტულ 

თამაშებზე. რაც შეეხება გაცემული ნებართვების ტერიტორიული ერთეულე-

ბის/რეგიონების მიხედვით განაწილებას, ყველაზე მაღალაქტიური ტერიტორიული 

ერთეულებია: თბილისი – 49 ნებართვა, აჭარა – 40 ნებართვა, ქვემო ქართლი – 15 

ნებართვა და იმერეთი – 10 ნებართვა; შედარებით ნაკლებად აქტიურ ტერიტო-

რიულ ერთეულებს კი შეიძლება მივაკუთვნოთ: სამცხე-ჯავახეთი – 8 ნებართვა, 

კახეთი – 6 ნებართვა, მცხეთა-მთიანეთი – 5 ნებართვა, სამეგრელო – 3 ნებართვა, 

შიდა ქართლი – 2 ნებართვა, გურია – 1 ნებართვა. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში 

სათამაშო ბიზნესის ტერიტორიულ განვითარებასა და სათამაშო ინდუსტრიის დატ-

ვირთვაზე გავლენას შეიძლება ახდენდეს ფაქტორთა კომპლექსი, რომელთაგანაც 

შეიძლება გამოვყოთ: ტერიტორიული ნიშნის მქონე სანებართვო შეღავათების 

არსებობა, სათამაშო ბიზნეს სუბიექტის მდებარეობა (მ.შ. საზღვრისპირა); ეკო-

ნომიკური აქტივობის დონე, ტურისტული პოტენციალის ათვისების მდგომარეობა, 

ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის გამართულობა, ურბანიზაციის დონე, მოსახ-

ლეობის რიცხოვნობა და სხვა. 

აზარტული თამაშების ტექნიკური მახასიათებლების მნიშვნელოვან მაჩვე-

ნებლად ითვლება ასევე სათამაშო ერთეულების რაოდენობრივი მდგენელი, რაც 

მნიშვნელოვანია, როგორც ზოგადად სათამაშო ბიზნესის მასშტაბისა და „გან-

ფენილობის“, ისე საგადასახადო ბაზის ფორმირების თვალსაზრისით. მაგალითად, 

2019 წლის IV კვარტალის მდგომარეობით, ქვეყანაში სულ ფიქსირდებოდა 6 046 

სათამაშო ერთეული, მათ შორის: 5 701 სათამაშო აპარატი, 311 სამორინის მაგიდა, 34 

აზარტული კლუბის მაგიდა. სათამაშო ბიზნესის შეფასების საერთაშორისო 

პრაქტიკაში მიღებულია, რომ სათამაშო აპარატების ოდენობა დათვლილ იქნეს ათას 

მცხოვრებზე გაანგარიშებით [4; 6, p. 285]. ამ ლოგიკით ჩვენ მიერ გაანგარიშებული 

შესაბამისი მაჩვენებელი საქართველოში შეადგენს დაახლოებით 1.5-ს, რაც ახლოს 

დგას ისეთი ქვეყნების ანალოგიურ ინდიკატორთან, როგორებიცაა ესტონეთი, 

სლოვენია, ბელგია და სხვა. 

ცხრილი 1. 

აზარტულ თამაშებში გამოყენებული სათამაშო ერთეულების რაოდენობა 

     წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. შემოსავლების სამსახური. 

კვარ 

ტალი 

2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 

სათამა-

შო 

აპარატ

ები 

სამო-

რინის 

მაგიდა 

კლუ-

ბის 

მაგიდ

ა 

სათამა

შო 

აპარატ

ები 

სამო-

რინის 

მაგი-და 

კლუ-

ბის 

მაგი

და 

სათამა-

შო 

აპარა-

ტები 

სამორინ

ის 

მაგიდა 

კლუ

ბის 

მაგი

და 

I  5280 238 12 5121 241 11 5589 295             22 

II  5042 225 12 6484 327 25 5530 283 21 

III  4997 264 15 6123 331 35 5299 318 35 

IV  5590 226 15 5964 317 29 5701 311 34 
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სათამაშო ბიზნესის ფისკალური მაჩვენებლების ანალიზი 

რაც შეეხება სათამაშო ბიზნესის ფისკალური კონტრიბუციის თავისებუ-

რებებს, ის შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც მთლიანობაში, ისე სხვადასხვა 

დონის ბიუჯეტის მიმართ. სათამაშო ბიზნესის მიერ ბიუჯეტებში განხორციე-

ლებული შენატანები პირობითად შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: 1. სათამაშო 

ბიზნესის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლები (წლიური მოსაკრებლები); 2. 

საკუთრივ სათამაშო ბიზნესის ფუნქციონირების მოსაკრებლები (კვარტალური მო-

საკრებლები); 3. სხვადასხვა გადასახადი, რომლებიც გადაიხდება სტანდარტულად, 

სხვა გადასახადის გადამხდელი სუბიექტების მსგავსად. ანალიტიკური თვალ-

საზრისით, სათამაშო ბიზნეს ოპერატორების მიერ გადახდილი საბიუჯეტო თან-

ხები მნიშვნელოვანია დავაჯგუფოთ აგრეთვე სამი მიმართულებით: 1. ფისკალური 

შენატანები თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების მიმართ; 2. ფისკალური 

გადახდები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის (რესპუბლიკური) ბიუჯეტის მი-

მართ; 3. საერთო-კონსოლიდირებული ფისკალური კონტრიბუცია ქვეყნის ნაერთი 

ბიუჯეტის მიმართ. გარდა აღნიშნულისა, ასევე, გარკვეულ სადიაგნოსტიკო მნიშვ-

ნელობას ატარებს სათამაშო დაწესებულებების მიერ გადახდილი გადასახადები და 

მოსაკრებლები ნებართვების (აზარტული თამაშების) სახეობების მიხედვით. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია აგრეთვე ანალიზის წარმოება რეზიდენტობის პრინ-

ციპის მიხედვით, – უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ქვეყნის მოქალაქეებისა და უც-

ხოელი ვიზიტორების აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის აქტივობის მიხედვით. 

საბიუჯეტო შენატანების სახეობრივ ჭრილში განხილვისას აღსანიშნავია, 

რომ სათამაშო ბიზნესის მიერ გადახდილ გადასახადებზე მოდის საერთო შენა-

ტანების საშუალოდ 1/3, ხოლო უპირატესი წილი მოიცავს მოსაკრებლების სახით 

განხორციელებულ შენატანებს, რაც ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნას დაბეგვრისაგან 

იმ გათავისუფლებებით, რომლებიც დაწესებულია სათამაშო ბიზნესის ცალკეულ 

საქმიანობებსა თუ ოპერაციებზე. სათამაშო ინდუსტრიის მიერ ქვეყნის სხვადასხვა 

დონის ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების „კომპოზიცია“ კი შემდეგნაირად 

წარმოგვიდგება (2019 წ.): მოგების გადასახადი – 51.2%, საშემოსავლო გადასახადი – 

37.1%, დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) – 8.9%, ქონების გადასახადი 

– 0.7%, სხვა გადასახადები – 2.1% (წყარო: შემოსავლების სამსახურიდან გამოთ-

ხოვილი მონაცემები). რაც შეეხება სათამაშო ბიზნესის სახეობრივი კონტრიბუციის 

ანალიზს, შევნიშნოთ, რომ გადახდილი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლების მი-

ხედვით, მხოლოდ სამორინის მაგიდებიდან და სათამაშო აპარატებიდან საბიუ-

ჯეტო სისტემის „ქვედა“ დონის ბიუჯეტებში აკუმულირდება სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებლების მთლიანი ოდენობის 85-90%. ამასთან, 2014 წლიდან 2019 წლამდე 

პერიოდში დაახლოებით 300%-ით არის გაზრდილი სისტემურ-ელექტრონული 

ფორმის თამაშობებიდან, ხოლო 170%-ით – აზარტული კლუბის მაგიდებიდან  გა-

დახდილი მოსაკრებლები (იხ. ცხრილი 3). მთლიანობაში, აღნიშნული ანალიზი 

ხაზს უსვამს იმას, რომ ე.წ. „მძიმე“ აზარტის თამაშები – სამორინე თამაშები, 

სათამაშო აპარატები, ონლაინ თამაშები და კლუბური თამაშები, რომლებიც მთელს 

მსოფლიოში მიიჩნევა ყველაზე მაღალი დონის „მიდრეკილებად“ თამაშებად, მნიშვ-

ნელოვნად პრევალირებს ე.წ. „რბილ“ აზარტულ თამაშებს, რაც ირიბად მიუთითებს 

აზარტული თამაშებით გამოწვეული სოციალური დანაკარგების წარმოქმნის მაღალ 

ალბათობაზე. აღნიშნულ კონტექსტში, ასევე, ანალიტიკურად ყურადსაღებია ის 

გარემოება, თუ როგორი პროპორციით არის წარმოდგენილი ასეთი ტიპის 
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თამაშებში ადგილობრივი და უცხოური სათამაშო „ნაკადები“. ამ თვალსაზრისით, 

მაგალითად, სამორინეებით ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ რეგიონში – აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში ასეთი ტიპის სათამაშო დაწესებულებებში უცხოელ 

ვიზიტორებზე მოდის მოთამაშეების მთლიანი ოდენობის დაახლოებით 80% [18], 

რაც ხაზს უსვამს გარე ნაკადების უპირატეს მობილობას.   

რაც შეეხება საკუთრივ სათამაშო ბიზნესიდან ფინანსური ნაკადების სხვა-

დასხვა დონის ბიუჯეტში მიმართვას, კონსტატაცია გავუკეთოთ იმ ფაქტს, რომ 

სათამაშო ბიზნეს ოპერატორების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეუ-

ლების ბიუჯეტებში ძირითადად გადაიხდება სათამაშო ბიზნესის (ყოველკვარ-

ტალური) მოსაკრებლები და, ასევე, ქონების გადასახადი, როგორც ადგილობრივი 

გადასახადი. ავტონომიური რესპუბლიკის (რესპუბლიკურ) ბიუჯეტში აკუმუ-

ლირდება რეგიონში მოქმედი სათამაშო დაწესებულებების მიერ გადახდილი სა-

შემოსავლო გადასახადი, როგორც საბიუჯეტო გადანაწილებითი ნორმატივებით 

შესაბამისი დონის ბიუჯეტზე „მიმაგრებული“ გადასახადი,  ხოლო სახელმწიფო 

ბიუჯეტში მობილიზდება სათამაშო ბიზნესის მიერ გადახდილი საერთო-სახელმ-

წიფო გადასახადები და სანებართვო (ყოველწლიური) მოსაკრებლები. ამასთან, 

საერთო კონტრიბუციული „სურათის“ დანახვისათვის მნიშვნელოვანია გაანგა-

რიშებულ იქნეს ყველა საბიუჯეტო დონეზე ჯამურად გენერირებული ყველა ტიპის 

შენატანების ოდენობა ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის მიმართ, რაც მოგვცემს კონ-

სოლიდირებული ფისკალური ანალიზის შედეგების განზოგადების საშუალებას.  

                                                                                                                                                                      

დიაგრამა 1.  

სათამაშო ბიზნესის მიერ გადახდილი გადასახადები და მოსაკრებლები  

სხვადასხვა დონის ბიუჯეტში (მლნ ლარი) 

                                                                                                                                                                                     

 
           წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. შემოსავლების სამსახური. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

წლიური მოსაკრებელი 38 49 56 47 50 58 63 62 12 

კვარტალური 

მოსაკრებელი 
52 54 64 68 73 119 136 128 19 

გადასახადები 31 42 57 97 110 154 193 229 210 
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             უფრო კონკრეტულად, 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებელი მიიმართებოდა სულ 24 თვითმმართველი ერთეულის და 

ქვეყნის დედაქალაქის ბიუჯეტში, რამაც ჯამურად შეადგინა 128.4 მლნ ლარი (იხ. 

დიაგრამა 1). აღნიშნული მოსაკრებლის ფისკალური კონტრიბუციის (მოსაკრებლის 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტის შემოსულობებთან ფარდობის ანუ ხვედრითი 

წონის) თვალსაზრისით, თვითმმართველ ერთეულებს შეიძლება პირობითად 

გავუკეთოთ რანჟირება სამ ნაწილად: აქტიური (>5%), ნეიტრალური (1–5%) და 

პასიური (<1%) მუნიციპალური ერთეულები (იხ. ცხრილი 2). „აქტიურ“ სათამაშო 

სეგმენტს მიეკუთვნება: ყაზბეგი (22.8%), ბათუმი (18,0%), ხელვაჩაური (13.5%), 

ჭიათურა (6.96%), თბილისი (6,38%), მარნეული (6.32%), ახალქალაქი (5.52%) და 

სამტრედია (5.32%). შედარებით საშუალო (ნეიტრალური) ფისკალური მაჩვენებ-

ლები დამახასიათებელია შემდეგი მუნიციპალიტეტებისათვის: ბორჯომი (4.65%), 

წყალტუბო (4.25%), თელავი (4.10%), საჩხერე (3.32%), ქუთაისი (2.56%) და რუსთავი 

(2.31%). ზემოთ ხსენებული მუნიციპალიტეტების შემოსულობებში სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებლების შედარებით მაღალი და საშუალო დონის მაჩვენებელები 

შეიძლება აიხსნას, ცალკეული შემთხვევებიდან გამომდინარე, ამ მუნიციპალი-

ტეტებში არსებული შედარებით მაღალი ტურისტული პოტენციალით, საზღვრის-

პირა მდებარეობით და სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული შეღავათების გამო 

ასეთ ტერიტორიულ ერთეულებში ონლაინ თამაშების „გადატანით“ (აქ ვგუ-

ლისხმობთ ამ მუნიციპალიტეტებში რეალურ ობიექტებზე, დაბეგვრისაგან კანონის-

მიერი გზით თავის არიდების მიზნით, ონლაინ თამაშების „მიბმას“1, რაც ათავი-

სუფლებს ასეთ ბიზნეს სუბიექტებს მთლიანად ან ნაწილობრივ შესაბამისი 

სანებართვო მოსაკრებლების გადახდისაგან, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლების 

გადახდისაგან განსხვავებით). რაც შეეხება დაბალი სათამაშო აქტივობის თვითმ-

მართველ ერთეულებს, მათ მიეკუთვნება: ქობულეთი (0.23%), ოზურგეთი (0.29%), 

გორი (0.49%), ფოთი (0.50%), ახალციხე (0.51%), გურჯაანი (0.56%), ზუგდიდი 

(0.80%), ლაგოდეხი (0.83%), სიღნაღი (0.84%) და ნინოწმინდა (0.94%), რომელთა 

უმეტესობისათვის დაწესებული რიგი სანებართვო შეღავათების მიუხედავად, 

დაბალია მათი სათამაშო „მარგი ქმედების კოეფიციენტი“. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 უფრო მეტი კონკრეტიზაციისათვის: – 2021 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, სათამაშო ბიზნესის 

ონლაინ კომპანიები (სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული თამაშების 

ორგანიზატორები) ფლობდნენ ქვეყნის მასშტაბით სულ 12 ასეთ ონლაინ სათამაშო აქტივობას შემდეგ 

რეალურ ობიექტებზე „მიბმით“: 1 სამორინე, 5 სათამაშო აპარატის სალონი და 6 ტოტალიზატორი. რაც 

შეეხება სანებართვო მოსაკრებლების გადახდისაგან ამა თუ იმ ფორმით გათავისუფლებულ 

მუნიციპალიტეტებს, სადაც განხორციელდა ასეთი სანებართვო „ბმა“, მათ მიეკუთვნებოდნენ: 

წყალტუბო (სამორინე); ბათუმი, სამტრედია, ჭიათურა, ყაზბეგი, მარნეული (სათამაშო აპარატების 

სალონი); ხელვაჩაური, საჩხერე, ჭიათურა, ყაზბეგი, თელავი, ბორჯომი (ტოტალიზატორი).   
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ცხრილი 2 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ხვედრითი წონები მუნიციპალიტეტების  

საბიუჯეტო შემოსულობებში (ათასი ლარი) 

   წყარო: მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშები (2019 წლის ფაქტი). 
matsne.gov.ge.   
    გაანგარიშებები წარმოებულია ჩვენ მიერ შესაბამის ანგარიშებზე დაყრდნობით. 

 

გარდა თვითმმართველი ერთეულებისა, სათამაშო ბიზნეს ოპერატორები 

აგენერირებენ აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის (რესპუბლიკურ) ბიუ-

ჯეტს, გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში. კერძოდ, აჭარის რეგიონი, 

სათამაშო ინდუსტრიის „განფენილობის“ თვალსაზრისით, წარმოადგენს ქვეყნის 

ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ რეგიონს, რომელზეც მოდის სათამაშო ბიზნესთან 

დაკავშირებული ყველა სახეობის გაცემული ნებართვის დაახლოებით 1/3, ხოლო 

ფისკალურად შედარებით „წონადი“ სათამაშო დაწესებულებების – მოქმედი 

სამორინეების დაახლოებით ნახევარი სწორედ აჭარის რეგიონში ფუნქციონირებს, 

რომელთა მიერ რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გადახდილი თანხები შეადგენს სა-

ბიუჯეტო შემოსულობების საშუალოდ 3%-ს [18]. ამ კონტექსტში მართებული 

იქნება, თუკი აღვნიშნავთ, რომ, ცალკეულ შემთხვევებში, სამორინეები გამოდის 

მაღალი კლასის სასტუმროების დატვირთვის „დამხმარე სეგმენტად“, იმის გამო, 

რომ უზრუნველყოფს, ძირითადად, თავიანთი მუდმივი კლიენტების უსასყიდ-

ლოდ განთავსებას სასტუმროებში (ვგულისხმობთ მაღალი კლასის სასტუმროებს 

სამორინე კომპონენტით), რაც გამოიყენება შესაბამისი ობიექტებისათვის სეზო-

ნურობის პრობლემის დაძლევის ერთ-ერთ ინსტრუმენტად.  

შევნიშნოთ, რომ სათამაშო ბიზნესის საერთო-სახელმწიფო პოლიტიკის 

„გადასახედიდან“ უფრო მეტად მნიშვნელოვნია (როგორც ამას სათამაშო ბიზნესის 

მსოფლიო გამოცდილება გვაჩვენებს), განისაზღვროს სათამაშო ბიზნეს სუბიექ-

ტების მხრიდან განხორციელებული ყველა ტიპის გადასახდელის (გადასახადების, 

მუნიციპა-

ლიტეტი 

შემოსულ

ობები 

სათამაშო 

ბიზნესის 

მოსაკრე-

ბელი 

ხვედრი

თი წონა  

მუნიციპალი

ტეტი 

შემოსულ

ობები 

სათამაშო 

ბიზნესის 

მოსაკრე-

ბელი 

ხვედრ

ითი 

წონა  

თბილისი 1 160 126.2 74 044.9 6.38 % ყაზბეგი 13 889.9 3 164.7 22.8 % 

ბათუმი 177 243.5 31 967.1 18.0 % თელავი 34 360.2 1 412.1 4.10 % 

ქობულეთი 37 546.5 86.0 0.23 % სიღნაღი 14 614.8 122.0 0.84 % 

ხელვაჩაური 20 786.0 2 808.9 13.5 % გურჯაანი 26 031.4 146.0 0.56 % 

ქუთაისი 70 253.7 1 801.0 2.56 % ლაგოდეხი 21 763.5 180.8 0.83 % 

წყალტუბო 23 509.0 1 000.0 4.25 % რუსთავი 59 035.1 1 366.4 2.31 % 

სამტრედია 19 541.5 1 040.0 5.32 % მარნეული 37 562.6 2 374.7 6.32 % 

ჭიათურა 29 099.5 2 024.0 6.96 % ახალციხე 25 129.2 128.0 0.51 % 

საჩხერე 30 266.7 1 005.5 3.32 % ბორჯომი 28 976.7 1 347.8 4.65 % 

ზუგდიდი 70 823.8 565.0 0.80 % ნინოწმინდა 12 095.4 114.0 0.94 % 

ფოთი 24 141.5 120.3 0.50 % ახალქალაქი 17 186.0 948.6 5.52 % 

გორი 60 245.9 295.2 0.49 % ოზურგეთი 41 843.4 120.0 0.29 % 
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მოსაკრებლების და ჯარიმების) ხვედრითი წონა ქვეყნის კონსოლიდირებულ 

ფისკალურ ნაკადებთან – საერთო საბიუჯეტო შემოსულობებთან მიმართებით. აქვე 

შევნიშნოთ, რომ განვითარების თანამედროვე ეტაპზე გლობალურად სათამაშო 

ბიზნესის წილი შეადგენს სახელმწიფოთა ბიუჯეტების შემოსულობების საშუა-

ლოდ 1-2%-ს [2, p, 2]. რაც შეეხება საქართველოს, უკანასკნელი წლების მიხედვით 

სათამაშო ბიზნესის მიერ სხვადასხვა დონის ბიუჯეტში გადახდილი გადასახა-

დებისა და მოსაკრებლების ჯამურად გაანგარიშებული მაჩვენებელი ქვეყნის ნაერ-

თი ბიუჯეტის შემოსულობების მიმართ ვარირებს 1.5%-2.5%-ის ფარგლებში და 

შეადგინა: 2014 წ. – 1.81%, 2015 წ. – 1.66%, 2016 წ. – 1.73%, 2017 წ. – 2.21%, 2018 წ. – 

2.41%, 2019 წ. – 2.42% (იხ. დიაგრამა 1, ცხრილი 3).  
  ცხრილი 3 

სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული მოსაკრებლების სტრუქტურა და სათამაშო 

ბიზნესის სტატისტიკური მაჩვენებლების ანალიზი 

 
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა.  
გაანგარიშებები წარმოებულია ჩვენ მიერ შესაბამის წყაროზე დაყრდნობით. 

 

ფისკალურ მაჩვენებლებთან ერთად, სათამაშო ბიზნესთან მიმართებით, 

შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს სტატისტიკური მაჩვენებლები, სხვადასხვა  

პერიოდულობით, იმაზე დამოკიდებულებით, თუ რომელი ინდიკატორია მნიშვნე-

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

სათამაშო ბიზნესის მოწყობის 

ნებართვაზე მოსაკრებელი 

(სახელმწიფო ბიუჯეტი) 

 

56 408.5 

 

47 035.5 

 

50 275.5 

 

58 001.0 

 

63 203.7 

 

62 624.3 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 

(თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტები) მ.შ.: 

 

64 914.4 

 

68 970.3 

 

73 341.3 

 

119 585.4 

 

136 507.5 

 

128 401.2 

–სათამაშო აპარატებიდან 41 188.0 42 596.6 47 773.0 68 364.6 75 032.1 69 455.6 

–წამახალისებელი გათამაშებიდან 1 654.7 2 330.4 2 086.8 2 313.0 5 080.2 5 704.9 

–სისტემურ-ელექტრონული 

ფორმის თამაშობიდან 

3 107.9 2 725.2 2 480.7 17 149.1 13 239.1 12 411.4 

–ნებართვით ორგანიზებული 

ობიექტის გარეთ განთავსებული, 

სისტემურ-ელექტრონული 

ფორმით მოწყობილი აზარტული 

ან/და მომგებიანი თამაშობის 

სალარო 

 

 

166.7 

 

 

205.2 

 

 

186.1 

 

 

600.8 

 

 

433.0 

 

 

106.0 

–კლუბის მაგიდიდან 458.4 420.0 267.6 537.0 1 260.7 1 239.2 

–სამორინეს მაგიდიდან 18 222.4 20 539.9 20 369.8 29 459.5 41 312.3 39 246.6 

–სხვა არაკლასიფიცირებული 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 

 

116.3 

 

153.0 

 

177.4 

 

1 161.4 

 

149.9 

 

237.5 

სათამაშო ბიზნესის ჯამური 

მოსაკრებლების ოდენობა 

121 322.9 116 005.8 123 616.8 177 586.4 199 711.2 191 025.5 

ნაერთი ბიუჯეტის 

შემოსულობები  

9 755 

379.1 

12 767 

398.7 

13 420 

925.5 

14 922 

025.9 

16 220 

717.0 

17 364 

948.5 

სათამაშო ბიზნესის ჯამური 

მოსაკრებლების ხვედრითი წონა 

ნაერთი ბიუჯეტის 

შემოსულობებში  

 

1.24% 

 

0.91% 

 

0.92% 

 

1.19% 

 

1.23% 

 

 

1.10% 
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ლოვანი ანალიტიკური მიზნებისათვის. როგორც ცნობილია, ეკონომიკის ნებისმი-

ერი სექტორის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკაში, ზოგადი მიდგომით, 

შეიძლება შევაფასოთ აღნიშნული სექტორის მიერ განერირებული ღირებულებითი 

მაჩვენებლების ხვედრითი წონით, ერთი მხრივ, ბიზნეს სექტორის, ხოლო, მეორე 

მხრივ, მაკროეკონომიკური მდგენელების მიმართ. მოცემული მიდგომის გამო-

ყენება, სათამაშო ბიზნესთან მიმართებით, 2016 წლამდე არ იძლეოდა სტატის-

ტიკური თვალსაჩინოების საშუალებას, იქიდან გამომდინარე, რომ წმინდა 

სტატისტიკური მიდგომით, კერძოდ, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ეროვ-

ნული კლასიფიკატორის მიხედვით, სათამაშო ბიზნესი არ ითვლებოდა ეკონომიკის 

ცალკე  ქვესექტორად (იგი შედიოდა „სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონა-

ლური მომსახურების გაწევის“ ქვესექციაში), რაც განსხვავებით სხვა სექტორე-

ბისაგან, ართულებდა ბიზნესის აღნიშნული სეგმენტის რაოდენობრივი წვლილის 

პირდაპირ გაზომვას. კლასიფიკაციის ახალი ვერსიით, რომელიც დაუახლოვდა 

ევროსტატის მეთოდოლოგიურ მიდგომებს [3], სათამაშო ბიზნესი გამოიყო ცალკე 

კლასიფიკატორულ ერთეულად (სექცია R – ხელოვნება, გართობა და დასვენება, 

განყოფილება 92 – აზარტული თამაშების საქმიანობები), რაც უფრო მკაფიოს ხდის 

სათამაშო ბიზნესის რეპრეზენტატულობას. ამდენად, მნიშვნელოვანია სათამაშო 

ბიზნესის სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებლები სისტემურად აანალიზებდნენ 

სათამაშო ბიზნესის ისეთ მთავარ მაჩვენებლებს, როგორებიცაა ბრუნვა, გამოშვე-

ბული პროდუქცია, დამატებული ღირებულება და მათ ზეგავლენას შემდეგ მა-

ხასიათებლებზე: სათამაშო ინდუსტრიის მიერ დასაქმებულთა რაოდენობა, გან-

ხორციელებული ინვესტიციები, შესყიდული საქონელ-მომსახურების ღირებუ-

ლება, სხვადასხვა დონის ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები და მოსაკრებლები 

და სხვა. 

იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ, თუ რა გავლენას ახდენს სათამაშო ბიზნესი 

ძირითად ეკონომიკურ დეტერმინანტებზე, მნიშვნელოვანია სათამაშო ბიზნეს სექ-

ტორში წარმოდგენილი ძირითადი მაჩვენებლები დავაჯგუფოთ ორ მიმართულე-

ბად: 1. „ღირებულებითი“ ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ასახავს სა-

თამაშო ბიზნესის ეკონომიკურ აქტივობას და მის მიერ შექმნილ ღირებულებას; 2. 

„შედეგობრივი“ ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებს ღირებუ-

ლებითი მაჩვენებელების ზეგავლენას სოციალურ-ეკონომიკურ პარამეტრებსა და 

შესაბამის შედეგებზე.  

აქვე ხაზი გავუსვათ იმას, რომ აზარტული თამაშებით დაკავებული კომ-

პანიებისათვის საქსტატის მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიის მიხედვით [19], 

სათამაშო ინდუსტრიის ეკონომიკური აქტივობის საერთო დონის მაჩვენებელს 

წარმოადგენს ბრუნვა, რომელიც განისაზღვრება, როგორც აზარტულ თამაშებზე 

დადებული ფსონების ჯამი, რომელიც ზომავს მომხმარებელთა ანუ მოთამაშეთა 

აქტივობას აზარტულ თამაშებზე. ბრუნვასთან ერთად, მეორე მთავარი ეკონომი-

კურ-სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც ზომავს აზარტული თამაშების 

საქმიანობის მასშტაბს, არის პროდუქციის გამოშვება, რომელიც იანგარიშება, რო-

გორც სხვაობა ბრუნვასა და საპრიზო განაცემებს შორის; თავის მხრივ კი საპრიზო 

განაცემი ასახავს სათამაშო ბიზნეს ოპერატორების მიერ მომხმარებლებისათვის 

მოგების სახით გაცემული თანხების მოცულობას (შევნიშნოთ, რომ პროდუქციის 

გამოშვებას სათამაშო ბიზნესის სტატისტიკური აღრიცხვის საერთაშორისო 

პრაქტიკაში შეესაბამება ე.წ. ერთობლივი სათამაშო შემოსავლები  /GGR/). ბრუნვასა 
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და გამოშვებულ პროდუქციას „ავსებს“ დამატებული ღირებულების მაჩვენებელი, 

რომელიც წარმოადგენს შექმნილ ღირებულებას საბაზრო ფასებში, რომელიც 

შეფასებულია საქმიანობის სხვადასხვა ფაქტორული ხარჯის ღირებულების 

მიხედვით. 

                                                                                                             ცხრილი 4. 

აზარტული თამაშების ბიზნეს სექტორის მაჩვენებლები 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ბრუნვა 

(მლნ. ლარი) 

 

112.7 

 

366.3 

 

996.0 

 

1213.5 

 

2032.8 

 

3890.8 

 

5387.1 

 

6050.1 

 

13806.8 

 

25860.0 

პროდუქციის 

გამოშვება (მლნ. 

ლარი) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

698.4 

 

743.1 

 

1052.5 

 

1012.7 

 

1207.0 

 

1593.3 

დამატებული 

ღირებულება 

(მლნ. ლარი) 

 

64.9 

 

296.8 

 

509.3 

 

813.9 

 

621.4 

 

514.2 

 

688.7 

 

573.1 

 

750.6 

 

901.6 

შრომითი 

დანახარჯები 

(მლნ. ლარი) 

 

15.1 

 

28.8 

 

42.4 

 

64.1 

 

76.7 

 

110.4 

 

131.0 

 

161.8 

 

226.0 

 

275.2 

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 

(კაცი) 

 

1956 

 

3861 

 

4547 

 

5244 

 

6074 

 

6845 

 

7438 

 

9114 

 

10288 

 

10816 

საშ. შრომის 

ანაზღაურება 

(ლარი) 

 

647.3 

 

624.7 

 

782.3 

 

1021.7 

 

1050.5 

 

1342.0 

 

1467.7 

 

1507.6 

 

1799.3 

 

2065.8 

საქონლისა და 

მომს. ყიდვები 

(მლნ. ლარი) 

 

36.0 

 

47.1 

 

265.6 

 

90.1 

 

58.6 

 

184.7 

 

339.8 

 

420.1 

 

405.7 

 

615.2 

ინვესტიცი-ები 

ფიქსირებულ 

აქტივებში 

 

5.8 

 

5.1 

 

70.4 

 

11.0 

 

11.8 

 

33.0 

 

32.2 

 

66.9 

 

71.6 

 

26.3 

              წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). 
 

 გაანგარიშებების რელევანტობის და შედარებადობის თვალსაზრისით, 

ამთავითვე აღვნიშნოთ, რომ 2018 წლიდან ქვეყნის სათამაშო ბიზნეს სექტორის 

სტატისტიკური მაჩვენებელების გაანგარიშების მეთოდოლოგიაში შევიდა 

ცვლილება, რაც შეეხო ბრუნვის მაჩვენებელს. კერძოდ, თუ მანამდე ბრუნვის 

მოცულობაში აისახებოდა მხოლოდ მოთამაშეთა მიერ ჩარიცხული თანხის 

ოდენობა, შესაბამისი პერიოდიდან ბრუნვის მაჩვენებელი აღნიშნულ თანხასთან 

ერთად მოიცავს, ასევე, მოთამაშეთა მიერ ყოველ ჯერზე დადებული ფსონების 

ჯამს, ამიტომ 2018 წლის შემდეგ არსებული ბრუნვის მონაცემები ვერ იქნება 

შედარებადი წინა პერიოდების ბრუნვის მაჩვენებლებთან. მაგალითისათვის, 2018 

წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვის მაჩვენებელმა შეადგინა 13 806.8 მლნ ლარი, 2019 

წელს კი – 25 860.0 მლნ ლარი (იხ. ცხრილი 4). როგორც ვხედავთ, მიუხედავად 

ამისა, აღრიცხვის „ახალ“ პერიოდებში თითქმის 2-ჯერ არის გაზრდილი სათამაშო 

ბიზნესის ბრუნვა, ხოლო ბიზნეს სექტორის საერთო ბრუნვის მაჩვენებელთან 

მიმართებით სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა შეადგენს შესაბამისად 15.9%-ს და 23.7%-ს, 
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ანუ ბიზნეს სექტორის საერთო  მაჩვენებლის თითქმის 1/4-ს, რაც საკმაოდ მაღალი 

მაჩვენებელია და შეიძლება აიხსნას გაანგარიშების მეთოდოლოგიური თავისე-

ბურებით. ამიტომ, დავუბრუნდეთ ბრუნვის მაჩვენებლის ანალიზს 2018 წლამდე 

პერიოდისათვის. კერძოდ, თუ საანალიზოდ ავიღებთ შედარებით  ხანგრძლივ  

პერიოდს, 2010 წლიდან 2018 წლამდე, სათამაშო ბიზნესის ბრუნვის მაჩვენებელი 

გაზრდილია 54-ჯერ, რაც ბიზნეს სექტორის აღნიშნული სეგმენტის უკიდურესად 

მაღალ საქმიან აქტივობას უსვამს ხაზს. თუკი ჰორიზონტალური ანალიზის პარა-

ლელურად გავაკეთებთ ვერტიკალურ ანალიზს, მაგალითად, – 2017 წელს (გაან-

გარიშების რელევანტობის ერთ-ერთ ბოლო პერიოდს), აზარტული თამაშების 

ბრუნვის მაჩვენებლის ხვედრითი წონა ბიზნეს სექტორის ანალოგიურ მაჩვენე-

ბელთან მიმართებით შეადგენდა 8.4%-ს, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, – 

შედარებისათვის, აღემატება იმავე პერიოდში ტრანსპორტის, ჯანდაცვისა და გა-

ნათლების ქვესექტორებში გაწეული მომსახურებების ბრუნვათა ჯამურ მოცუ-

ლობას. თუკი ანალიზს ვაწარმოებთ პროდუქციის გამოშვების და დამატებული 

ღირებულების მაჩვენებლების მიხედვით, ვნახავთ, რომ იმავე პერიოდში სათამაშო 

ბიზნესის მიერ შექმნილი დამატებული ღირებულება გაიზარდა 14-ჯერ. შევნიშ-

ნოთ, რომ პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლის ანალოგიური პერიოდის დიაპა-

ზონის გაანაგარიშება შეუძლებელია, რადგან 2014 წლამდე არსებულ პერიოდებზე 

საქსტატის შესაბამისი მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი. ამასთან, გამომდინარე 

იქიდან, რომ სათამაშო ბიზნესის საერთაშორისო პრაქტიკაში სათამაშო ბიზნესის 

მიერ შექმნილი ღირებულების ერთ-ერთ ძირითად საზომად და ინდიკატორად 

გამოიყენება ერთობლივი სათამაშო შემოსავლების ხვედრითი წონა მთლიან შიდა 

პროდუქტთან მიმართებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ერთობლივ სათამაშო 

შემოსავლებს საქსტატის მეთოდოლოგიით, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შეესაბა-

მება სწორედ პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი, თუკი გავიანგარიშებთ სა-

თამაშო ბიზნესის პროდუქციის გამოშვების ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან 

ფარდობის სიდიდეს, 2019 წელს მან შეადგინა 3.3%. შედარებისათვის, – ანალო-

გიური მაჩვენებელი, სათანადო სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით [5] ევრო-

კავშირის ქვეყნებში შეადგენს საშუალოდ 0.68%-ს. აქედან გამომდინარე, გამოდის, 

რომ საქართველოში მოქმედი სათამაშო ინდუსტრია დაახლოებით ხუთჯერ უფრო 

მეტ მოგებას აგენერირებს მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით, ვიდრე ევ-

როკავშირის ქვეყნები საშუალოდ (სათამაშო ბიზნესის „ქართული მოდელის“ 

პარადოქსი), რაც, გარკვეულწილად, ქვეყანაში სათამაშო ბიზნესის დაბალი სა-

გადასახადო ტვირთით და რეგულირების თავისებურებებით შეიძლება აიხსნას. 

ბუნებრივად ჩნდება კითხვა: სათამაშო ბიზნესის ასეთი მაღალი ღირებულებითი 

მაჩვენებლები რა „საპირწონე“ სარგებელს იძლევა სოციალური, ფისკალური, საინ-

ვესტიციო, მულტიპლიკაციური თუ სხვა მიმართულებებით? კერძოდ:  

საანალიზო პერიოდში ჩვენ მიერ გაანგარიშებულმა სათამაშო ბიზნესში 

დასაქმებულთა რაოდენობის მაჩვენებელმა შეადგინა საშუალოდ ბიზნეს სექტორში 

დასაქმებულთა რაოდენობის 1.2%, ხოლო საერთო დასაქმების – მხოლოდ 0.6%. 

მაგალითად, 2020 წელს სათამაშო ბიზნესში დასაქმებულთა რიცხვმა შეადგინა 9 864 

კაცი. აქვე ობიექტურობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ აზარტული თამაშებით 

დაკავებულ ბიზნეს ოპერატორებში დასაქმებულ პირთა საშუალო თვიური შრომის 

ანაზღაურება აღემატება ბიზნეს სექტორის სხვა რამდენიმე ქვესექტორის ანალო-

გიურ მაჩვენებელს.  
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ბიზნეს სექტორის მაჩვენებელთა შორის საინვესტიციო აქტივობის გამზომ 

მაჩვენებლად მიიჩნევა ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიციე-

ბის მაჩვენებელი. საქსტატის შესაბამის მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ მიერ 

გაანგარიშებულმა ანალოგიურმა მაჩვენებელმა სანალიზო პერიოდში შეადგინა 

საშუალოდ მთლიანი ბიზნეს სექტორის ფიქსირებულ აქტივებში „ჩადებული“ ინ-

ვესტიციების საერთო მოცულობის 0.8%, რაც, ასევე, მნიშვნელოვნად დაბალი 

მაჩვენებელია. რაც შეეხება დეკადურ პერიოდში ინვესტიციების მაჩვენებლებზე 

დაკვირვებას, ის ხასიათდება „ზიგზაგისებრი“ დინამიკით, რაც ზოგადად და-

მახასიათებელია საინვესტიციო პარამეტრებისათვის. თუმცა აქვე  გავუსვათ ხაზი 

იმ გარემოებასაც, რომ ზოგადად სათამაშო ინდუსტრია მიიჩნევა ერთ-ერთ ყველაზე 

დაბალი კაპიტალტევადობის მქონე ინდუსტრიად ბიზნეს სექტორში [7, p. 115]. 

გარდა ზემოთ განხილული მაჩვენებლებისა, ბიზნეს სექტორის შეფასების 

მნიშვნელოვან სტატისტიკურ „ცვლადს“ წარმოადგენს, აგრეთვე, ე.წ. საქონლისა და 

მომსახურების ყიდვები, რაც გვიჩვენებს საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

კონკრეტული სექტორის, ქვესექტორის თუ ეკონომიკური სუბიექტის მიერ განხორ-

ციელებული ყველა სახის საქონლისა და მომსახურების ყიდვების ჯამურ ღირე-

ბულებას,  მიუხედავად იმისა, ეს საქონელ-მომსახურება განკუთვნილია თუ არა 

გადაყიდვისათვის. სათამაშო ბიზნესისათვის გაანგარიშებულმა აღნიშნულმა მაჩვე-

ნებელმა საანალიზო პერიოდში შეადგინა საშუალოდ მთლიანი ბიზნეს სექტორის 

ანალოგიური მაჩვენებლის მხოლოდ 0.1%, რაც ირიბად მიუთითებს სათამაშო 

ბიზნესის სუსტ ეკონომიკურ კავშირზე მიწოდების საერთო „ჯაჭვში“. 

ზოგადად მიიჩნევა, რომ სათამაშო ბიზნესი გარკვეულ წამახალისებელ 

ზეგავლენას ახდენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებაზე, რაც მართებული თეზაა 

მხოლოდ მისი სწორი და კომპლექსურად გააზრებული ორგანიზების პირობებში, 

რადგან უცხოეთში ჩატარებული შესაბამისი ემპირიული კვლევებით დადას-

ტურებულია, რომ აზარტული თამაშების მიზნით შემოსული ტურისტი თავის 

დროს და თანხას ძირითადად მიმართავს აზარტულ თამაშებზე და მისი გარე-

სათამაშო ტურისტული აქტივობები მიზერულია, ხოლო, მეორე მხრივ, სათამაშო 

ბიზნესს ახასიათებს სხვა სექტორებთან შედარებით გაცილებით დაბალი მულ-

ტიპლიკატორი [1, pp. 215-216].  

დასკვნა 

ამდენად, როგორც ზემოთ განხილული ეკონომიკური მაჩვენებლების 

ანალიზი გვიჩვენებს, საქართველოში სათამაშო ბიზნესი, მართალია, ბიზნეს 

სექტორის ერთ-ერთი მზარდი სეგმენტია, მაგრამ ამავე დროს როგორც ცალკეულ 

მაჩვენებლებზე ზეგავლენის ანალიზი ცხადყოფს, მისი როლი და  ეკონომიკური 

„ბენეფიტები“, ხშირ შემთხვევაში, უტრირებულადაა შეფასებული, თუმცა არც მათი 

ხელაღებით უგულებელყოფა იქნებოდა მართებული გამოსავალი. აქედან 

გამომდინარე, რაკი აზარტული თამაშები საზოგადობრივად დელიკატური საკით-

ხია, აუცილებელია, სახელმწიფოს გააჩნდეს მკაფიო პოლიტიკა და, შესაბამისად, 

გამართული რეგულაციური მიდგომები მოცემული სეგმენტის მიმართ, რაც 

ნათელს გახდის სახელმწიფოს გრძელვადიან სტაბილურ ხედვას სათამაშო ინ-

დუსტრიასთან მიმართებით, სახელმწიფოსა და საზოგადოების საუკეთესო ინტე-

რესების (მ.შ. ქვეყნის სოციალური კაპიტალის) მაქსიმალური დაცვისა და გათ-

ვალისწინების აუცილებლობით.  
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Expanded Summary 

 

The gambling business is a specific segment of the business sector of the country 

and the economy in general, towards which there is an ambivalent attitude. In particular, 

the gambling business creates a certain added value in the economy and, at the same time, 

it is believed that its functioning is always associated with certain social losses. Also, the 

attitudes of different groups of the society towards the mentioned business are different, in 

particular, governmental and business circles are more positive towards the gambling busi-

ness than the general population, however, this approach differs from country to country. 

In order to identify the role and importance of the gambling business as a specific 

segment of the business sector in the socio-economic development of the country, it is nec-

essary to systematically understand and analyze all the positive and negative impacts of the 

gambling business on the economic system of different countries. In this regard, two main 

groups of impact are distinguished, namely, "economic benefits" and "social losses". In this 

regard, the positive effects can be attributed to the following: General-economic, invest-

ment, fiscal, social, tourism promotional and chain (multiplier) effects; The following are 

some of the negative effects: Human gambling addiction (ludomania), alienation of persons, 

increase of health expenses, accumulation of debts, involvement of vulnerable groups, in-

crease of crime level, provocation of family problems, money laundering, suicide and oth-

ers. 

Georgian legislation separates the four main areas of the gambling business: Lot-

tery, gambling, winning games and delivery of gambling and/or winning games. The Min-

istry of Finance of Georgia, with its structural subdivisions, such as the Gambling Business 

Policy Directorate and the Legal Entity of Public Law – Revenue Service, implements the 

state policy in the field of gambling business in the country The gambling business, as a 

business sub-sector, is lobbied by the Georgian Gambling Business Association and the As-

sociation of Casinos in Adjara. 

Note that the taxation (in terms of fees) of the gambling business in Georgia is 

mainly based on a fixed method of payment based on quantitative units, which is consid-

ered to be a simple method in terms of administration, unlike in many countries of the 

world, where, in the conditions of proper tax management, gambling business operators are 

also set fair rates, which at the same time can be differentiated. 

According to the data of 2019, the fee for the gambling business was applied to the 

budgets of a total of 24 self-governing units and the capital of the country, which amount-

ed to a total of 128.4 million GEL. In terms of the fiscal contribution of this fee (ratio to fee 

income), self-governing units can be conditionally ranked into three parts: Active (> 5%), 

neutral (1-5%) and passive (<1%) municipal units. "Active" gambling segment includes: 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Besik.Bolkvadze
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Kazbegi (22.8%), Batumi (18.0%), Khelvachauri (13.5%), Chiatura (6.96%), Tbilisi (6.38%) 

Marneuli (6.32%), Akhalkalaki (5.52%)  and  Samtredia (5.32%). Relatively average (neu-

tral) fiscal indicators are typical for the following municipalities: Borjomi (4.65%), 

Tskaltubo (4.25%), Telavi (4.10%), Sachkhere (3.32%), Kutaisi (2.56 ) And Rustavi (2.31%). 

This can be explained, on a case-by-case basis, by the relatively high tourism potential of 

these municipalities, gambling-related benefits, border location, as well as by "binding" 

online games to the real facilities in municipalities exempted from paying the permit fee. 

As for the self-governing units with low gambling activity, they include: Kobuleti (0.23%), 

Ozurgeti (0.29%), Gori (0.49%), Poti (0.50%), Akhaltsikhe (0.51%), Gurjaani (0.56%), 

Zugdidi (0.80 %), Lagodekhi (0.83%), Sighnaghi (0.84%) and Ninotsminda (0.94%), for 

most of which, despite a number of permit benefits, their gambling "good action coeffi-

cient" is low. 

As the analysis of the economic parameters of the gambling business shows, the 

gambling business in Georgia is indeed one of the growing segments of the business sector, 

but at the same time, as the analysis shows, its role and economic "benefits" are often over-

estimated. Therefore, gambling is a generally delicate issue, it is necessary for the state to 

have a clear policy and proper regulatory approaches to this segment, which will make 

clear the long-term stable vision of the state in relation to the gambling industry, with the 

need to maximize the protection and consideration of the best interests of the state and 

society (including the social capital of the country). 

Keywords: Gambling Games, Gambling Business, Gambling Industry. 
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turizmi _ TOURISM 

 

ნანა კაციტაძე 
 ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,   ივ. ჯავახიშვილის  

სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ასოცირებული პროფესორი; 

                                                                          ელისაბედ ბალიაშვილი 
ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის  

   სახელობის  უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
                                  სკოლის პროფესორი; 

                                                                      ნათელა თუშიშვილი 
 საქართველოს დავით  აღმაშენებლის    სახელობის უნივერსიტეტის 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლის დოქტორანტი 
 

საქართველოს მთიან რეგიონების გადარჩენის გზა - ტურიზმის კლასტერიზაციაა!!! 

 

ანოტაცია.  საქართველოში ტურიზმის სწრაფი ტემპით განვითარებამ  და მისით 
გამოწვეულმა სიკეთეებმა საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილამდე 
ვერ მიაღწია. საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ისევ მწვავედ დგას უმუ-
შევრობისა და სიღარიბის პრობლემა. მთავრობის მიერ ბოლო დროს განხორციე-
ლებული სოციალური დახმარების პროგრამები და მსგავსი გადანაწილების სქემები 
ვერ წყვეტს პრობლემებს  და ამასთან  ის მძიმე ტვირთად აწვება სახელმწიფო ბიუ-
ჯეტს.  

არსებობს სხვადასხვა მექანიზმი, რომელიც ქვეყანას სიღარიბის დაძლევაში 

ეხმარება, მათ შორის, გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ მხრივ ეფექტურ მექანიზმად 
განიხილება მდგრადი ტურიზმი, რომლებიც სოციალურად დაუცველ მოსახ-
ლეობას უქმნის  ეკონომიკური აქტივობისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობებს. 

სტატიაში - “საქართველოს მთიან რეგიონების გადარჩენის გზა - ტურიზმის 
კლასტერიზაციაა!!!“ - როგორც მისი სათაური გვიჩვენებს, განხილული და და-
საბუთებულია ტურისტული კლასტერების გახსნის აუცილებლობა საქართველოს 
მთიან მხარეებში. 

ავტორები საქართველოს  მთიანი რეგიონებში ტურიზმის განვითარებისათ-
ვის კლასტერების უპირატესობაზე მსჯელობისას ეყრდნობიან  ამ ფორმით  ტუ-
რისტული ბიზნესის და მთლიანად დესტინაციის  განვითარების პრაქტიკაში 
არაერთგზის დადასტურებულ მაღალი ეფექტის მომცემ შედეგებს. მრავალწახ-
ნაგოვან ტურისტული საქმიანობის სფეროში მნიშვნელოვანადაა მიჩნეული 
კლასტერისთვის დამახასიათებელი ისეთი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მექანიზ-
მები როგორიცაა, ურთიერთდაკავშირებულ საწარმოების  კომპლექსურობა, სისტე-
მური თვალსაზრისით ვითარების შესწავლის შესაძლებლობა,  კლასტერული სტრა-
ტეგიის სახით ყველა ინიციატივისა და ბიზნეს იდეების რეალიზება,  ტურისტული 
მთიანი რეგიონის ბრენდირების მიღწევის  ეფექტიანობა და სხვა. 

სტატიაში აქცენტირებულია საქართველოს მთიან რეგიონების ინკლუზიური 
განვითარებისათვის  და მდგრადი ტურიზმის შესაქმნელად  მართვის ინოვაციური 
და დიფერენცირებული მიდგომების გამოყენების აუცილებლობა, რამდენადაც 
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საერთაშორისო ტურისტულ  ბაზარზე ბოლოდროინდელ ტენდენციებში წარმა-
ტების მიღწევის უპირატესობებში იკვეთება  არა იმდენად მდიდარი ტურისტული 

რესურსების არსებობის მნიშვნელობა, რამდენადაც   მისი  ტურისტული წარმოების 
ღირებულებათა ჯაჭვში, ინოვაციური მართვის მეთოდებით, ოპტიმალური  ჩართ-
ვა.  ამ თვალსაზრისით ავტორების  მიერ  საქართველოს მთიან რეგიონების სპეცი-
ფიკის გათვალისწინებით  რეკომენდებულია  სხვადასხვა ფორმით და თემატიკით 
ტურისტული კლასტერების შექმნა საქართველოს მთიან მხარეებში - რაჭა-ლეჩ-
ხუმში, სვანეთში, აჭარის მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, მთა-თუშეთში, ხევსუ-
რეთში, ფშავში და სხვაგან.    

სტატიაში აქტუალიზირებულია სოფლის ტურიზმის კლასტერული განვითა-
რების სხვადასხვა ფორმა, მაგალითად როგორიცაა, თემთა პარტნიორობა ღვინის 

გარშემო, „ღვინის სოფლები“, „ბუნება და ჯანმრთელობა“, „რეკრეაციული ტუ-
რიზმი“, „ტრადიციული გასტრონომია“ და სხვა, რომელთა განვითარების პოტენ-
ციალი საქართველოს მთიანი რეგიონების უმეტესობას გააჩნია.   

სტატიის ავტორები დადებითად აფასებენ საქართველოს ტურისტულ ბა-
ზარზე ორიენტირებულ სამი კლასტერის განვითარებასა და საპილოტე მოდელების 
დანერგვას იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში, მაგრამ ამავდროულად აკრიტი-
კებენ ხელისუფლებას იმაში, რომ ჩამოთვლილი რეგიონებიდან არცერთი არ მიე-
კუთვნება მაღალმთიანს, რომელთაც ტურისტული კლასტერების განსავითარებ-
ლად არანაკლებ მიმზიდველი ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსი გააჩნიათ, 
ვიდრე სხვა მხარეებს. მეტიც, საქართველოს მთიანეთში ბუნებრივ პირობებთან 
ერთად, რესურსად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადგილობრივი და მკვეთრად 
გამოხატული თვითმყოფადობა.   

საქართველოს მთიანეთის გადასარჩენად ნაშრომში დაკონკრეტებულია  რე-
კომენდაციები  თემატური კლასტერებისა და საპილოტე მოდელების დანერგვასთან 
დაკავშირებით. კერძოდ, თითოეული მაღალმთიანი მხარის გამოკვლევის საფუძ-
ველზე დიფერენცირებული მიდგომით მოხდეს ისეთი თემატური კლასტერების  
და საპილოტე მოდელების დანერგვა, როგორებიცაა: 1. ადგილობრივი ღვინისა და 
გასტრონომიული ტურიზმის კლასტერი; 2. ავთენტური სასტუმროების კლასტერი; 3. 
კულტურული მემკვიდრეობის კლასტერი. 

საქართველოს მთიან რეგიონებს ტურისტული კლასტერების  განსავითარებ-
ლად მდიდარი და მრავალფეროვანი ტურისტული რესურსი, ამასთან განსხვა-
ვებულ  სოციალურ-ეკონომიკური ფონი და  ტურიზმის განვითარების სიმწიფის 

დონე გააჩნიათ, რაც  რეგიონების მიხედვით დიფერენცირებული მიდგომებისა და 

ამავე დროს ყველა დონეზე ლოგიკური კავშირის მქონე ტურიზმის სტრატეგიული 

განვითარების პროგრამების არსებობას ითხოვს. აღნიშნულიდან გამომდინარე 
სახელმწიფოს წინაშე დგას ორი საკითხის გადაჭრა: ა)  რეგიონის მიხედვით რა 
სახის  კლასტერის  განვითარებას შეუწყოს ხელი და ბ) განსაზღვროს, როგორი 
იქნება მისი როლი ამ მიმართულებით, პროაქტიული, თუ პრორეაქტიული.    
საკვანძო სიტყვები: მთიანი რეგიონი; ინკლუზიური განვითარება; ტურისტული 
კლასტერი;  პილოტ მოდელი. 

 

 შესავალი 

საქართველოში ბილო ათი წელია პანდემიამდე და პანდემიის ჩაცხრომის 

შემდგომ ადგილი ჰქონდა ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპებს. მიუხედავად ამისა 
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სიღარიბე და უმუშევრობა კვლავ რჩება ჩვენი ქვეყნის მთავარ გამოწვევად, რაც  

მანიშნებელია იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდით გამოწვეულმა სიკეთეებმა საქართ-

ველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილამდე ვერ მიაღწია. განსაკუთრებით  

მწვავე მდგომარეობაა  მაღალმთიან რეგიონებში. 

თბილისის გარდა საქართველოს ყველა რეგიონში გვხვდება მაღალმთიანი 

დასახლებები, მათი ჯამური რაოდენობა შეადგენს 1737-ს და მოიცავს 47 მუნი-

ციპალიტეტს. მთიან ადგილებში დასახლებულ  მოსახლეობის მხოლოდ 22% არის 

დასაქმებული ანაზღაურებად სამუშაოზე. შინამეურნეობების 51%-ის შემოსავლე-

ბის ძირითადი წყარო პენსია და სახელმწიფო დახმარებაა. ოჯახების 35%-ის 

ყოველთვიური შემოსავალი 250 ლარს არ აღემატება. მაღალმთიანი დასახლებების 

უმრავლესობაში მოსახლეობის საქმიანობის და, შესაბამისად, შემოსავლების ძი-

რითადი წყარო სოფლის მეურნეობაა. საოჯახო მეურნეობათა 63% საკვებ პრო-

დუქტებზე ხარჯავს მთელი ხარჯების 50%-ზე მეტს, აქედან საოჯახო მეურნეობათა 

22%-ის სამომხმარებლო ხარჯებში სურსათზე ხარჯების წილი 75%-ზე მეტია, 

ხოლო საოჯახო მეურნეობათა 8%-ს საერთოდ არ ჰყოფნის შემოსავლები სურსათზე 

ხარჯებისთვის [1].  

ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიულ დოკუმენტში „საქართველო 2020“ 

აქტუალიზებული იყო ინკლუზიური ზრდის თემატიკა პროდუქტიული და-

საქმების ხელშეწყობის  მიმართულებით [2]. წინა წლებში და დღესაც მთავრობის 

მიერ განხორციელებილი აქტივობები, მოსახლეობის სიღარიბის შესამსუბუქებ-

ლად, უფრო მეტად ორიენტირებულია შემოსავლის განაწილების სქემების გამოყე-

ნებაზე. „საქართველოს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“  

მთიან რაიონებში მუდმივად მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სოციალურ სარგებელს 

ითვალისწინებს [3]. საკითხის ამგვარი მოგვარების  პოლიტიკის შესაფასებლად 

მოვიშველიებდით ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზა-

ციის (OECD)  კვლევას, რომლის  თანახმად, განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, გადანა-

წილების სქემები არ შეიძლება იყოს ერთადერთი პასუხი მოსახლეობის გარკვეულ 

სეგმენტებში სიღარიბის დონის მატებაზე, რამდენადაც ის მძიმე ტვირთად აწვება 

სახელმწიფო ბიუჯეტს და მიმართულია ღარიბი მოსახლეობის მდგომარეობის 

მხოლოდ  მოკლევადიან პერიოდში შემსუბუქებაზე.  „საჭიროა სახელმწიფომ ეტა-

პობრივად განავითაროს პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს ინკლუზიური 

ზრდის წახალისებას“ [4].  მაშასადამე სახელმწიფომ უნდა  გამოიკვლიოს და გამოკ-

ვეთოს ის, რითაც ჩვენი ქვეყანა  არის უნიკალური და რითაც რეალური წარმატების 

მიღწევას შევძლებთ. 

არსებობს სხვადასხვა მექანიზმი, რომელიც ქვეყანას სიღარიბის დაძლევაში 

ეხმარება. მათ შორის, გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ მხრივ ეფექტურ მექანიზმად 

განიხილება მდგრადი ტურიზმი, რომლებიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეო-

ბას შეუქმნის  ეკონომიკური აქტივობისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობებს. 

დღეს, ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორია, 

რომელიც მაღალი ზრდით  გამოირჩევა.  ტურიზმის განვითარების ძირითად რე-

სურსად მიიჩნევა  ბუნებრივ-რეკრეაციული რესური, რითაც მდიდარია საქართვე-

ლოს  მთიანი ნაწილები. სწორედ მთებში დევს საქართველოს ტურიზმის  განვი-

თარების უნიკალური რესურსი, მაგრამ მისი პოტენციალი სამწუხაროდ დღემდე არ 

არის სათანადოდ ათვისებული.   
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მსოფლიო პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკისთვის კლასტერული 
მართვა გაცილებით  ეფექტურია, ვიდრე დარგობრივი მართვა. ის ყველაზე მოქნილი 

და  ეფექტური სტრუქტურაა, რომლის საფუძველია თანამშრომლობა და კონკუ-

რენცია.  ტურისტულ კლასტერს შეუძლია ტურისტული რეგიონის ბრენდის შექმნა 

და პოპულარიზაცია. სწორედ მთიან რეგიონების გადარჩენის გზად მთავრობის 
მხრიდან ტურისტული კლასტერების შექმნის წახალისებასა და განვითარების 
ხელშეწყობას  მივიჩნევთ. 

ძირითადი ტექსტი. მთის განვითარებისადმი განსაკუთრებული პოლიტიკის 

გატარების საჭიროება აღიარებულია  საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. მთია-

ნეთის მიმართ მსოფლიო მეცნიერების მიდგომები სულ უფრო დაუახლოვდა ერთ-

მანეთს და მიღწეულია კონსენსუსი: “მთიანეთი განიხილება, როგორც უნიკალური 

ფუნქციურ-ტერიტორიული წარმონაქმნი, რომელიც განმსაზღვრელ როლს ასრუ-

ლებს მსოფლიოს (შესაბამისად, ქვეყნების) განვითარების პროცესში [ნ. ჭითანავა, 

2010].  

საქართველოს მთავრობა მიერთებულია „რიო +20-ის“ 2012 წლის №66/288 

დეკლარაციას „მომავალი, რომელიც გვინდა“ და აღებული აქვს მთის რეგიონების 

მდგრადი განვითარების ვალდებულება საერთაშორისო დონეზე[6]. რომლის სა-

პასუხოდ საქართველოს მთავრობას  რიგი საკანონმდებლო  აქტები და რეგულა-

ციები აქვს შემუშავებული და დამდკიცებული. „საქართველოს მაღალმთიანი 

დასახლებების განვითარების სტრატეგია 2019-2023“,  მიზნად ისახავს საქართვე-

ლოს რეგიონების ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების სტრატეგიული 

ხედვის ჩამოყალიბებას, საქართველოს მოქალაქეებისათვის თანასწორი შესაძ-

ლებლობების გაჩენას, ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, საერთო კეთილდღეობის 

ამაღლებასა და ქვეყნის ტერიტორიის თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური 

განვითარებას და ამ მიმართულებით სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების 

განხორციელების საფუძვლების უზრუნველყოფას [6].   

საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული ხედვა, ეფუძნება 

ევროკავშირის რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პოლიტი-

კასთან გათანაბრების  მიდგომებს. “ეს გულისხმობს ინტეგრირებულ, დარგთაშორის 

და ტერიტორიაზე მორგებულ დაგეგმვას და შესაბამისი პოლიტიკის განხორ-

ციელებას” [7]. 

ქვეყნის სამთავრობო უწყებებმა 2019 წელს გერმანიის საერთაშორისო თანამ-

შრომლობის საზოგადოება (Deutsche Gesellschaft für Internationale) (GIZ)-თან 

ერთად, რომელიც  პროექტის  „თემატური კლასტერები საქართველოს ტურიზმის 
სექტორში“ ორგანიზატორია, დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა. პროექტის გან-

ხორციელებაში ჩართულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო და  სააგენტო “აწარმოვე საქართველოში.” პროექტის ბიუჯეტია -5 300 

000 ევრო. პროექტის დაწყებისა და დამთავრების თარიღია -  2019-07-01; 2023-01-31.  

წინამდებარე პროექტის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს ტურის-

ტულ ბაზარზე ორიენტირებული სამი კლასტერის განვითარება და საპილოტე 
მოდელების დანერგვა იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში.  კერძოდ, ესენია: 

 კახეთისა და იმერეთის ადგილობრივი ღვინისა და გასტრონომიული 

ტურიზმის კლასტერი;  

 იმერეთის ავთენტური სასტუმროების კლასტერი; 
 იმერეთის კულტურული მემკვიდრეობის კლასტერი.  
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როგორც ვხედავთ ჩამოთვლილი რეგიონებიდან არცერთი არ მიეკუთვნება 

მაღალმთიანს და  ეს ხდება იმის ფონზე,  როდესაც:    

 პირველი, “მთიანეთი განიხილება, როგორც უნიკალური ფუნქციურ-

ტერიტორიული წარმონაქმნი, რომელიც განმსაზღვრელ როლს ასრულებს 

მსოფლიოს (შესაბამისად, ქვეყნების) განვითარების პროცესში [ნ. ჭითანავა, 

2010].  

 მეორე, ჩვენი ქვეყნის მთიან რეგიონებს კლასტერების განსავითარებლად 

არანაკლებ მიმზიდველი მხარეები გააჩნიათ. ეს უპირატესობები კი 

მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს მთიანეთში ბუნებრივ პირობებთან 

ერთად, რესურსად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადგილობრივი და მკვეთ-

რად გამოხატული თვითმყოფადობა. უცხოელ ტურისტებს ხომ განსაკუთ-

რებით მოსწონთ  მათთვის უცნობი, თვითმყოფი მხარეების მონახულება. 

ჩვენი ქვეყნის მთიან ნაწილებში კი ყველგან ტურისტული სიმდიდრე 

თითქმის პირველყოფილი სახით მართლაც ხელის გულზე დევს და 

გამოყენებას ელოდება.  

 მესამე, და ყველაზე მნიშვნელოვანი, საქართველოს მთიანი ნაწილების 

ტურისტული კლასტერების ორგანიზაციით მოხდება ქვეყნის დეპრესიული 

და პრობლემური ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

ტემპების დაჩქარება. “მაღალმთიან რეგიონის შესახებ კანონის შემუშავება 

და მასში, მთაში დასაქმებულებისთვის ხელფასზე 30 თუ 50 ლარის 

დამატება, მთის დემოგრაფიულ სიტუაციას ვერ შეცვლის, ვერც ბავშვების 

შეძენაზე ერთჯერადი 1000-1600 ლარიანი დახმარება უშველის საქმეს. 

მთაში „რადიკალური გარღვევაა“ საჭირო” [ე. ბალიაშვილი,  2021].  

თუმცა აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ საქართველოში კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის (EU IPSC) 
ფარგლებში  გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (NIDO ) 2020 

წელს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც გამოკვლეული და შემუშავებულია 10 

კლასტერი და მათ შორის ერთ-ერთად მოიაზრება ღვინის კლასტერი რაჭა-

ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონში [9].  მთის რეგიონების განსავითარებლად 

ეს ნაბიჯი მისასალმებელია.   

და მაინც, რატომ მივიჩნევთ  ტურისტული კლასტერებს საქართველოს მთიანი 

რეგიონების გადარჩენის გზად! 

კლასტერი ეკონომიკის შედარებით ახალი ფენომენია. ეკონომიკის კლას-

ტერიზაციის ინიციატივა ევროპაში გაჩნდა და მთელი მსოფლიო მოიცვა, რადგან 

დასაბუთდა მისით ეკონომიკის დარგობრივი მართვის ჩანაცვლების ეფექტიანობა. 
“კლასტერი წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებული კომპანიების, მოწყობილო-

ბათა მომწოდებლების, მაკომპლექტებელი, სპეციალიზებული მომსახურების, 

ინფრასტრუქტურის, ასევე, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების და სხვა ორ-

განიზაციების გეოგრაფიულად ლოკალიზებულ ურთიერთშემავსებელ ჯგუფს, 

რომელიც აძლიერებს ცალკეული კომპანიების და მთლიანობაში კლასტერის 

კონკურენტულ უპირატესობებს” [მ. პორტერი, 2003].  

ხელისუფლების ორგანოებისთვის კლასტერული მიდგომის უპირატესობას  

განაპირობებს ურთიერთდაკავშირებულ საწარმოების  კომპლექსურად და სისტე-

მურად  ვითარების შესწავლის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ის საშუალებას იძლევა 

კლასტერული სტრატეგიის სახით მოხდეს ყველა ინიციატივისა და ბიზნეს 
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იდეების რეალიზება, გამოიყოს  მექანიზმები რომლებიც მინიმუმ აუცილებელია 

კლასტერის ფორმირებისთვის, ეს არის [Martin, R. and Sunley, P. 2001]: საორგა-

ნიზაციო-კომუნიკაციური;საინვესტიციო; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი (უზ-

რუნველყოფს სამართლებრივ- ნორმატიული ბაზის ჩამოყალიბებასა და მხარ-

დამჭერი პროგრამების რეალიზებას). 

კლასტერების წარმოშობას წაუბიძგებს  შემდეგი ძირითადი განმაპირობებელი 
გარემოებანი, როგორიცაა [ე. ბალიაშვილი, 2016]:  

 კომპანიების მიერ ხარჯების ეკონომია, რომელიც მიიღწევა მათ მიერ რე-

სურსების საერთო სარგებლობით; 

 ბიზნესისთვის საჭირო საქონლის  თუ მომსახურების გეოგრაფიული სიახ-

ლოვე, რაც უზრუნველყოფს სისწრაფეს და აქედან გამომდინარე, სიიაფეს; 

 ერთ ადგილზე ფირმების კონცენტრაცია ხელს უწყობს ფარული ცოდნის და 

გამოცდილების გავრცელებას. 

არსებობს განსხვავება ტურისტულ და საწარმოო კლასტერებს შორის. 

კლასტერი ტურისტების ნაკადების გადაადგილების  ვექტორზე  ყალიბდება, და, 

ამა თუ იმ ფორმით ერთმანეთს აკავშირებს გეოგრაფიულად დაშორებულ ტუ-

რისტულ ობიექტებსაც.  მაშასადამე გარდა კონკრეტული გეოგრაფიული ლოკა-
ლიზაციისა, ტურისტულ კლასტერში მოიაზრება გეოგრაფიულად დაშორებული, 
მაგრამ კლასტერთან მჭიდროდ დაკავშირებულ რგოლებს, რომელიც იძლევიან 
ღირებულების ჯაჭვზე ორიენტირებულ  კლასტერების განვითარების  იმედისმომცემ 
პერსპექტივას განსაკუთრებით ტურისტულ ინდუსტრიაში, რამდენადაც ტურიზმში 
მომსახურების პროდუქტი იქმნება მასთან პირდაპირ და არაპირდაპირ 
დაკავშირებული დარგების ჩართულობითაც, სადაც ასევე სამუშაო ადგილების 
წარმოქმნის ინიცირება იქმნება. 

თანამედროვე ნორმატიულ ბაზაში არ არსებობს ტურისტული კლასტერის 

პროექტირების (შემუშავების) ერთიანი მეთოდიკა. სამეცნიერო პრაქტიკულ ლი-

ტერატურაში წარმოდგენილია კლასტერის პროექტირების რამდენიმე, მათ შორის 

სპეციფიკური მიდგომა ტურიზმის დარგში, რომლებიც არსებითად განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან. ზოგიერთი მათგანი კლასტერის ჩამოყალიბების საწყის 

ეტაპზე ტურისტული პოტენციალსა და ტერიტორიულ მიმზიდველობაზე აკეთებს 

აქცენტს, მეორენი პირიქით, თვლიან, რომ მისი შექმნა დამოკიდებულია საინიცია-

ტივო ჯგუფის/ინვესტორების შემადგენლობაზე. სხვადასხვა სახის ტურისტული 

რესურსები შეიძლება ითქვას თვითონ გვკარნახობს რეგიონის განვითარების 

პროფილს, ისევე როგორც, სამთო ტურიზმის მიმართულება თოვლიანი რეგიო-

ნისთვის, ეკო ტურიზმი მაღალმთიან რეგიონებში  და სხვა.   

მსოფლიოს ტურიზმის განვითარების ბოლოდროინდელ ტენდენციებში წარ-

მატების მიღწევის უპირატესობებში იკვეთება  არა იმდენად მდიდარი ტურის-

ტული რესურსების არსებობა, რამდენადაც   ინოვაციური მართვის მეთოდებით 

მისი ოპტიმალური გამოყენება [Katsitadze N.,  Natsvlishvili I.,  2017]. კონკრეტულ 

რეგიონებში  კლასტერის ფორმირების მხარდაჭერის აუცილებლობა მისი, როგორც 

მწარმოებლურობის, ინოვაციურობის, კონკურენტუნარიანობის, შემოსავლიანობისა 

და დასაქმების ტემპების ზრდით აიხსნება [Fakhoury, I. N. 2002].   

როდესაც ვსაუბრობთ კლასტერებზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს მათი განვი-

თარების სხვადასხვა ვარიანტების შესაძლებლობები. დღეს, ევროპის სახელმწი-

ფოების  მიერ სოფლის ტურიზმის სტიმულირება ხდება არამარტო ეკონომიკურად 
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ჩამორჩენილ რეგიონებში, არამედ იქაც, სადაც ტრადიციულად პოპულარულია 

მასობრივი დასვენება, მაგალითა,,  განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს იტალიური 

სოფლის ტურიზმის „წარმატების ფორმულაში“ ტურიზმის  ისეთი თემატური  

მიმართულებით, როგორიცაა: „ბუნება და ჯანმრთელობა“, „რეკრეაციული ტუ-

რიზმი“, „ტრადიციული გასტრონომია“, „სპორტი“ [Bock B. 2006], რომელთა გან-

ვითარების პოტენციალი საქართველოს მთიანი რეგიონების უმეტესობას გააჩნია.  

ევროპაში, უკვე დიდი ხნის წინ წარმატებული გამოცდილებაა, ღვინის სოფლების  

პრაქტიკა,   თემთა პარტნიორობა ღვინის გარშემო, რომლიც ჯერ კიდევ ნაკლებად 

ან საერთოდ არ გამოიყენება საქართველოს რეგიონებში. ტურისტული სოფელი, 

რომელიც ფლობს ტურისტულ რესურსებს, კონკურენციას უწევს თავის მეზობ-

ლებს, მაგრამ მათი გაერთიანება ერთი საქმის გარშემო მიმზიდველი გახადონ 

ტურისტული სოფელი, როგორც დესტინაცია, წარმოშობს „კოლექტიურ სულს“ და 

სინერგიის ეფექტს. ასეთ სოფლებში ჩნდება დაინტერესება კოოპერაციისადმი, რაც 

გადამდებია  სხვა სოფლებისთვის [Katsitadze N., Vatsadze I., 2020]. ვფიქრობთ აღ-

ნიშნული მოდელის პრაქტიკა  გასაზიარებელია საქართველოს ღვინის მწარმოებელ 

რეგიონებში. 

მაღალმთიან   რეგიონებში, სადაც საწარმოო სუბიექტები ხშირად შემოფარგ-

ლულია მდინარის ან მთის ბუნებრივი საზღვრებით, ყალიბდება ლოკალური კლას-

ტერები. მათ ფუნქციების  კოორდინაციის გზით (კადრების მომზადების, მომ-

სახურების სტანდარტების სისტემის და ერთობლივი ბრენდის) ცენტრალიზებული 

ორგანიზებით შეუძლიათ წარმოქმნან რეგიონული კლასტერები. ბუნებრივი და 

კულტურულ-ისტორიული რესურსების  ერთობლივი გამოყენებით ტურისტული 

სუბიქეტები ქმნიან მსგავს მომსახურებებს, სადაც ტურისტებს სთავაზობენ გაფარ-

თოებულ  პროდუქტს ამ რეგიონისათვის ავთენტურ და პრიორიტეტული ტურის-

ტული პროდუქტების სინთეზით.  ამგვარი გაფართოებული  პროდუქტების შექმ-

ნის ბუნებრივი რესურსი საქართველოს მთიანი რეგიონების დიდ უმრავლესობაში 

არსებობს. ტურისტები ასეთი მოგზაურობისას ვერ ამჩნევენ ადმინისტრაციულ 

საზღვრებს და ექმნებათ ტურისტულ რეგიონის შესახებ ერთიანი მაღალი ტუ-

რისტული შთაბეჭდილება. 

ჩვენს მიერ წარმოდგენილი სტატიისთვის განსაზღვრული მოცულობა არ 

გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დეტალურად გავაანალიზოთ საქართველოს 

თითოეული მთიანი რეგიონის - რაჭა-ლეჩხუმი, სვანეთი, აჭარის მთიანეთი, სამცხე-

ჯავახეთი, მთათუშეთი, ხევსურეთი, ფშავი, მთიულეთი და სხვა განვითარების 

ტურისტულ-რეკრეაციული  პოტენციალი, რათა განვსაზღვროთ თუ რა სახის კლას-

ტერი მიესადაგება თითოეულ მათგანს. ერთი კი ცხადია, საქართველოს მთის რე-

სურსები წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ ტურიზმის სამთო, გამაჯანსაღე-

ბელი,  სპორტული და სათავგადასავლო ტურიზმის ისეთი სახეების განვითა-

რებით, როგორიცაა - მთამსვლელობა, სამთო-საფეხმავლო ტურიზმი, მეკლდეუ-

რობა სამთო-სათხილამურო ირაიტინგი და ფრისტალი, სამთო-ველოსახეობები, 

რაფტინგი, გაყინული ჩანჩქერების გავლა და სხვა, მათზე  მოთხოვნა მსოფლიოში 

სულ უფრო იზრდება. 

საქართველოს მთიან რეგიონებს რეკრეაციული ტურიზმის  განსავითარებ-

ლად უხვად გააჩნიათ უნიკალური მნიშვნელობის კურორტები და  საკურორტო 

ადგილები.  თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტურისტულ სექტორში უდიდესი სეგ-

მენტი მთელ მსოფლიოში გამაჯანსაღებელ ტურიზმს უჭირავს, საქართველოსთვის 
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მართლაც უპრიანია ამ მიმართულების განვითარება, მისი საკურორტო-ტურის-

ტული პოტენციალიდან და ეკონომიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომ-

დინარე (ევრაზიის კორიდორი, კავკასიის გული, დიდი აბრეშუმის გზა). 

დიდი და მცირე კავკასიონის მაღალმთიან დასახლებათა უმრავლესობა 

განსაკუთრებით მიმზიდველია გარე და შიდა ტურიზმისთვის. მაღალმთიანი და-

სახლებები გამოირჩევა როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის კურორტებით, კულ-

ტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული, არქეოლოგიური და ბუნებრივი ძეგ-

ლებით. 20-ზე მეტ მაღალმთიან დასახლებას საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანე-

ბულებით მინიჭებული აქვს კურორტის სტატუსი. ისინი კლიმატური და/ან 

ბალნეოლოგიური ტიპისაა [17]. 

ტურისტებისთვის საინტერესო და  მეტად მიმზიდველია სვანეთის უნიკა-

ლური ბუნებრივი ლანდშაფტი და ტურისტული ადგილები მღვიმე (ზარგაში); 

სათევზაო ტურიზმი (ჭუბერი, ლახამულა, იფარი); საცხენოსნო ტურიზმი (მესტია-

ჟაბე-ადიში-იფრალი-უშგული); ბუნების ძეგლები (მდ. ღალდე-ჭალადის აუზის 

ზემოწელში „ფეხულის ქვის“ ლოდი, ადიშის ყინულარდნილი); სალაშქრო ხეობები 

(თვიბერი-ჟაბეში, უშგული-შხარის მყინვარი, უშბის მყინვარი და სხვები), გადმო-

სახედი ადგილები (მესტია, ზურულდი, გვალდი, ჰაწვალი, ჰეშკილდი); სამთო-

სათხილამურო ადგილები, საჯომარდო ადგილები (ჭალა, ბეჩო, ნაკრა (ზედა წელ-

ში), უშგული) და სხვა მრავალი. 

არანაკლები რესურსული შესაძლებლობები აქვს რაჭა-ლეჩხუმს, თუშეთს, 

ხევსურეთს და სხვა მთიან ადგილებს. იმის მიუხედავად, რომ რაჭა-ლეჩხუმში 

ბუნების ძეგლებიც მრავლადაა, კურორტებიც, მდინარები და ტბებიც და სალაშქრო 

ხეობებიც, რომელთა მეშვეობით ეს მხარე მრავალნაირ ტურისტულ მომსახურებას 

სთავაზობს ვიზიტორებს, ტურისტები პრიორიტეტულად მაინც თვლიან სოფლის 

ტურიზმს, კერძოდ, რეკრეაციულ ტურიზმს. ეს არჩევანი კვლევითაა დადგენილი 

[17].  

ასევეა ფშავ-ხევსურეთი, მთიულეთი და ხევი. ეს მხარებიც ტურისტებს 

სთავაზობს ულამაზეს ბუნების სანახაობას, სათევზაო და საცხენოსნო ტურიზმს, 

წყალჯომარდობას, თხილამურებით სრიალს (გუდაური) და მრავალ სხვას. 

ბუნებრივ-რეკრეაციული  რესურსებით მდიდარი მთიანი რეგიონების სოფ-

ლებს ტურისტული კლასტერების განვითარებით საშუალება ეძლევათ მოიხმაროს 

სოფლად და მის ირგვლივ არსებულ მრავალფეროვანი რესურსები და მათი  

სამეურნეო ბრუნვაში ფართო ჩართვით მიიღონ ეკონომიკური ეფექტიანობის 

ამაღლების შესაძლებლობა [Katsitadze N., Vatsadze I., 2020]. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული რესურ-

რებს  შეუძლიათ ჩამოყალიბდნენ რეგიონულ კლასტერად  და  შექმნან ერთობლივი  

ბრენდი. ამგვარი კონკურენტული პროდუქტის შექმნა კი ყველაზე შესაფერისია 

თემატური კლასტერების ჩამოყალიბებით, სადაც წინწამოწეული იქნება რეგიო-

ნისთვის ავთენტური და პრიორიტეტული ტურისტული პროდუქტები. საერთა-

შორისო ტურისტულ ბაზარზე შესვლისას გადამწყვეტია სახელმწიფოს როლი 

ქვეყნის (რეგიონის) აღიარებასა და მისი ტურისტული პროდუქტების ბრენდის 

შექმნაში [Katsitadze N.,  Natsvlishvili I., 2020] ტურისტული რეგიონის ბრენდირების 

მიღწევის ყველაზე შესაფერის ფორმას კი წარმოადგენს ტურისტული კლასტერის 

ორგანიზება. 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

79 

მაშასადამე, საქართველოს მთიანი რეგიონების უნიკალური ბუნებრივი პი-

რობები, ადგილობრივი და მკვეთრად გამოხატული თვითმყოფადობა, მეურნეობის 

ტრადიციები,  ფოლკლორის მრავალფეროვნება და  სხვა,  საფუძველს გვაძლევს  

რეკომენდაცია გავცეთ შემდეგი თემატური კლასტერების  და  საპილოტე მოდელების 

დანერგვასა: 

 ადგილობრივი ღვინისა და გასტრონომიული ტურიზმის კლასტერი. მასში 

შესაძლებელია გაერთიანდნენ  სურსათის ადგილობრივი მწარმოებლები და  

ღვინის საწარმოები, რომლებიც მომხმარებელს ტურისტულ და სასტუმრო 

სერვისებს შეთავაზებენ. აგრეთვე, რესტორნები და საოჯახო სასტუმროები, 

რომლებიც ადგილობრივი კულინარიული პროდუქციის რეალიზებას მოახ-

დენენ, ასევე, ღვინის ბარები და სექტორული ასოციაციები; 

 ავთენტური სასტუმროების კლასტერი. მასში შეიძლება მოიაზრებოდეს  ის 

საოჯახო სასტუმროები, რომლებიც ვიზიტორებს უკვე სთავაზობენ, ან 

შესთავაზებენ დამატებით ტურისტულ სერვისებსა და გამოცდილებებს 

(სანახაობითი ტურები, სასიარულო და საწყლოსნო მარშრუტები, საექსკურ-

სიო-შემეცნებითი ტურები, სათხილამურო და  სალაშქრო ხეობები და სხვა) 

ავთენტურ გარემოში. ამის საფუძველს მთიანი რეგიონების უნიკალური 

ბუნებრივი პირობები და ადგილობრივი და მკვეთრად გამოხატული 

თვითმყოფადობა წარმოადგენს. აგრეთვე, მთიანი რეგიონების ცხოვრების 

წესი, მეურნეობის ტრადიციები,  ფოლკლორის მრავალფეროვნება და  სხვა; 

 კულტურული მემკვიდრეობის კლასტერი. იგი გააერთიანებს  ტურისტულ 

ბიზნესში არსებულ სხვადასხვა კონტრაგენტს, კერძოდ კი – ხელოსნებს, 

ხელოვანებს, ადგილობრივი კულინარიული და ხელნაკეთი პროდუქციის 

მწარმოებლებს, მუზეუმებს, დაცულ ტერიტორიებს, კურორტებსა და 

საკურორტო ადგილებს, ტურ-ოპერატორებს და  გიდებს. ტურისტულ 

ინდუსტრიაში ჩართული ამ დაინტერესებული მხარეების საქმიანობა კი 

მეტად მნიშვნელოვანია თითოეული რეგიონის კულტურული მემკვიდ-

რეობის პოპულარიზაციის მიზნით ტურისტული პროდუქტებისა და 

მომსახურებების განსავითარებლად. 

საქართველოში მოგზაურთა პოპულარული აქტივობების სტატისტიკური 

მონაცემები, რომლის მიხედვით ქართული სამზარეულოს და ღვინის დაგემოვნებას 

ირჩევს  - 75.7%,  ღირსშესანიშნაობების მონახულებას-  51.6%, ზღვაზე, ტბაზე, მდი-

ნარეზე ცურვას  - 36.5%, ბუნების, ლანდშაფტის მონახულება  - 20,4%, გასართობ 

პარკში სტუმრობას - 17,1%, რელიგიური ადგილების მონახულება - 14.2%, ადგი-

ლობრივი ხელოვნების - 9.0%, კულტურა და სხვა - 30,6% [18], გვიდასტურებს  

ტურისტულ პროდუქტებზე მოთხოვნას, რომლის შეთავაზების მაღალი პოტენ-

ციალი გააჩნია საქართველოს მთიან მხარეებს და ზემოთ შემოთავაზებული თე-

მატური კლასტრების  შექმნის პრიორიტეტულობას.  

ტურიზმის დინამიურ განვითარებას განაპირობებს  სოციალ-ეკონომიკური, 

დემოგრაფიული, ბუნებრივ-გეოგრაფიული და სამეცნიერო-ტექნიკური ფაქტო-

რების კომპლექსურობა. მაშასადამე საქართველოს მთიან რეგიონებს ტურისტული 

კლასტერების  განვითარებისათვის მდიდარი და მრავალფეროვანი ტურისტული 

რესურსი, ამასთან, განხვავებულ  სოციალურ-ეკონომიკური ფონი და განსხვა-

ვებული ტურიზმის განვითარების სიმწიფის დონე გააჩნიათ. მდგრადი ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობა  რეგიონების მიხედვით დიფერენცირებული მიდგო-
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მების და ამავე დროს ყველა დონეზე ლოგიკური კავშირის მქონე ტურიზმის 

სტრატეგიული განვითარების პროგრამების არსებობას ითხოვს. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ, ჩვენი ქვეყნის მთიანი ნაწილების  გამოკვლევის  

საფუძველზე უნდა განისაზღვროს: 

1. თუ რა სახის თემატური კლასტერის განვითარებაა საჭირო სამიზნე მთიან 

რეგიონებში;  

2.  სახელმწიფოს როლი კლასტერების ფორმირებისა და ფუნქციონირების 

პროცესში. უნდა დადგინდეს, თუ როგორი უნდა იყოს იგი: კლასერების 

ფორმირების პროცესის აქტიური მხარდაჭერა თუ არსებული, ბუნებრივად 

წარმოქმნილი, კლასტერების მხარდამჭერი გარემოს უზრუნველყოფა. 

 

დასკვნა 

   სიღარიბისა და უმუშევრობა ისევ რჩება ჩვენი ქვეყნის დაუძლეველ პრობ-

ლემად მიუხედავად ბოლო წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაღალი 

ტემპისა. ამ მხრივ განსაკუთრებით მწვავე მდგომარეობა რჩება მაღალმთიან 

რეგიონებში. ტურიზმმა საზღვარგარეთის ქვეყნების  პრაქტიკაში არაერთგზის და-

დასტურა  მისი განვითარების პროცესში სახელმწიფოს, კერძო სექტორსა და ადგი-

ლობრივ თემს შორის მჭიდრო თანამშრომლობით, ეკონომიკური აქტივობებისა და 

თვითდასაქმების ფართო შესაძლებლობები.  

   საქართველოს მთიანი რეგიონები, რომლებშიც მოიაზრება ჩვენი ქვეყნის 

დეპრესირებული მხარეები, თავიანთი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მრავალ-

ფეროვნებისა და ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების მხედველობაში მი-

ღებით, უნდა იქნას გამოცხადებული პრიორიტეტად ჩვენი ქვეყნის თემატური 

ტურისტული კლასტერების განვითარების საქმეში. რისთვისაც თითოეული 

მათგანის ბრენდის შექმნა მოხდება მათი ავთენტური და ძირითადი ტურისტული 

პროდუქტების წინწაწევით.  

ამასთან, მთიან რეგიონებში ტურიზმის განვითარების სახელმწიფოს პოლი-

ტიკა უნდა ემყარებოდეს რეგიონების განსხვავებული სოციალურ-ეკონომიკური 

ფონისა და  ტურიზმის განვითარების სიმწიფის  დონის მიხედვით დიფერენცი-

რებულ  მიდგომებს თითოეული რეგიონის მიმართ და განისაზღვროს, იყოს ის 

პროაქტიული თუ პრორეაქტიული.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარება: გამოწვევები და ცვლილებები., 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2924386?publication=5


 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

81 

6. საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 2019-2023 
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8. ე. ბალიაშვილი, ერთხელ კიდევ საქართველოს მთიანეთის ტურისტული 

პოტენციალის შესახებ. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
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Wallingford. CARY Publishing. pp.1-15 
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THE WAY TO SAVE THE MOUNTAINOUS REGIONS OF GEORGIA IS THE 

CLUSTERING OF TOURISM!!! 
 

Expanded Summary 

 

The rapid development of tourism in Georgia and the benefits caused by it did not 

reach a significant part of the population of Georgia. In the mountainous regions of Geor-

gia, the problem of unemployment and poverty is still acute, and the social assistance pro-

grams and redistribution schemes implemented by the government recently cannot solve 

the problem, and at the same time they are a heavy burden on the state budget. . 

         There are various mechanisms that help the country overcome poverty, includ-

ing in the long term. In this regard, sustainable tourism is considered as an effective mech-

anism that will create opportunities for economic activity and self-employment for the 

socially vulnerable population 

The article - "The way to save the mountainous regions of Georgia - is the clustering 

of tourism !!!" - as its title shows, discusses and justifies the need to open tourist clusters in 

the mountainous regions of Georgia. 

The authors, arguing about the advantages of clusters for the development of 

tourism in the mountainous regions of Georgia, rely on the highly effective results that 

have been repeatedly proven in the practice of the tourist business and the development of 

destinations. In the field of multifaceted tourist activity, organizational and economic 

mechanisms characteristic of the cluster are considered important, such as the complexity 

of interrelated enterprises, the possibility of studying the situation from a systemic point of 

view, the implementation of all initiatives and business ideas. в виде клустреной 

стратегия, efficiency achievement of branding of the mountain-tourist region and others. 

The article emphasizes the need to use innovative and differentiated management 

approaches to create inclusive development and sustainable tourism in the mountainous 

regions of Georgia, since the advantages of achieving success in the latest trends in the 

international tourism market emphasize the importance of not only the existence of rich 

tourist resources, but their optimal use in innovative management methods. From this 

point of view, taking into account the specifics of the mountain regions of Georgia, the 

authors recommend the creation of tourist clusters of different shapes and themes in the 

mountain regions of Georgia - Racha-Lechkhumi, Svanetia, Adjaria, Mtianeti, Samtskhe-

Javakheti. , Mta-Tusheti, Khevsureti, Pshav and others 

The article updates various forms of cluster development of rural tourism, for 

example, community partnerships around wine, "wine villages", "nature and health", 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

83 

"recreational tourism", "traditional gastronomy" and others, the development potential of 

which is the majority of mountain районов Грузии. 

The authors of the article positively assess the development of three clusters focused 

on the Georgian tourism market and the introduction of pilot models in the Imereti and 

Kakheti regions, but at the same time criticize the government for that none of the listed 

regions belong to the highlands, which have less attractive tourist-recreational resources 

for the development of tourist clusters than the other sides. Moreover, along with natural 

conditions in the highlands of Georgia, local and pronounced identity can be used as a re-

source. 

The authors of the paper recommend the introduction of thematic clusters and pilot 

models to save the Georgian highlands. In particular, based on the study of each highland 

side to be done with a differentiated approach introduce thematic clusters and pilot models 

such as: 1. Cluster of local wine and gastronomic tourism; 2. Cluster of authentic hotels; 3. 

Cultural Heritage Cluster. 

The mountainous regions of Georgia have a rich and diverse tourist resource for the 

development of tourist clusters, as well as different socio-economic backgrounds and dif-

ferent levels of tourism development maturity, which requires differentiated approaches by 

region and at the same time the presence of strategic tourism development programs with 

logical connections at all levels. . Based on the above, the state faces two questions: a) 

which cluster to promote in each region and b) determine what its role will be in this di-

rection, proactive or reactive 

Keywords: mountainous regions. inclusive development, tourism cluster, Pilot model. 
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jandacvis ekonomika – ECONOMIC OF HEALTHCARE 

 

თენგიზ ვერულავა 
მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი; 

ავთანდილ ჯორბენაძე 
მედიცინის დოქტორი, ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 
 

ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა საქართველოში 

 
ანოტაცია. ჯანდაცვის სისტემის რეორიენტაციის პროცესი, რომელიც დაიწყო 1995 
წელს, ითვალისწინებდა სტაციონარული მომსახურების ოპტიმიზაციას, რაც 
მოითხოვდა ადამიანური და მატერიალური რესურსების ეფექტურ მართვას. სა-
მედიცინო ორგანიზაციების დეცენტრალიზაციის მიზნით, საავადმყოფოებს მიე-
ნიჭათ მართვის სრული თავისუფლება. ისინი თავად გახდნენ პასუხისმგებელნი 
სამედიცინო მომსახურების მიწოდებაზე და საავადმყოფოს რესურსების მოხმა-
რებაზე. სამედიცინო ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების ტვირთი გა-
დანაწილდა ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. საავადმყო-
ფოების ბიუჯეტურ-მუხლობრივი დაფინანსება შეიცვალა მიზნობრივ-პროგრა-
მული დაფინანსებით, რაც გულისხმობდა სამედიცინო დაწესებულებისა და ჯან-
დაცვის მუშაკის საქმიანობის ანაზღაურებას შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, 
ხარისხისა და მნიშვნელობის ადექვატურად. საავადმყოფოების დაფინანსების ახა-
ლი სისტემის შექმნისას არჩევანი შეჩერდა დიაგნოზებზე დაფუძნებული, წინასწარ 
დადგენილი და განფასებული სამკურნალო სტანდარტების, ე.წ. სამედიცინო 
ეკონომიკური სტანდარტებით დაფინანსების მოდელზე, რომელიც ითვალისწი-
ნებდა მსოფლიოში აღიარებული ხარჯ-ეფექტური მეთოდის, დიაგნოზთან შეჭი-
დული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების პრინციპებს. შემუშავდა ჰოსპიტალური 
სექტორის პრივატიზაციის გეგმარომელიც გულისხმობდა სექტორის სამ ჯგუფად 
დაყოფას: A ჯგუფის საავადმყოფოები სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა დარჩენი-
ლიყო, B ჯგუფის საავადმყოფოები უნდა გადასულიყო კერძო საკუთრებაში, თუმცა 
მათ უნდა შეენარჩუნებინათ სამედიცინო პროფილი 10 წლის ვადით და C ჯგუფის 
საავადმყოფოები უნდა გაყიდულიყო როგორც უბრალოდ უძრავი ქონება. ჰოს-
პიტალური რეფორმა ითვალისწინებდა სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთ-
რეობის სხვადასხვა ფორმების, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო მომგებიანი და 
არამომგებიანი სამედიცინო ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობას, რაც 
გაზრდიდა სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის ფორმებს შორის კონ-
კურენციას და შესაბამისად, ხელს შეუწყობდა პაციენტის მიერ მისთვის სასურ-
ველი, ფინანსურად ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაწესებულების არჩევის 
შესაძლებლობას, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და ჯანდაცვის 
ხარჯების შეკავებას. 
საკვანძო სოტყვები: საავადმყოფო, ჯანდაცვის რეფორმა, საავადმყოფოს 
დაფინანსება 
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რეფორმამდელი პერიოდი 

საბჭოთა პერიოდში საავადმყოფოების დაგეგმვა, ადმინისტრირება და დაფი-

ნანსება ხორციელდებოდა მკაცრად ცენტრალიზებულად და სრულიად უარყოფდა 

განვითარების ეკონომიკურ მოტივაციას. ყველა საავადმყოფო იყო სახელმწიფო 

საკუთრებაში. ისინი ფინანსდებოდნენ ბიუჯეტურ-მუხლობრივი დაფინანსების 

საფუძველზე და დამოკიდებული იყო საავადმყოფოს სიმძლავრეზე, პერსონალის 

რაოდენობასა და საწოლთა ფონდზე. დაფინანსების ეს მეთოდი განაპირობებდა 

რესურსების მართვისა და დაგეგმარების მოუქნელობას. დანახარჯის თითოეული 

მუხლის მკაცრად განსაზღვრის გამო, საავადმყოფოს არ ჰქონდა უფლება ეფექტია-

ნობის გაზრდის მიზნით, სამედიცინო მომსახურების სახეობებს შორის მოეხდინა 

რესურსების გადანაწილება. დაფინანსების გაზრდის მიზნით სამედიცინო დაწესე-

ბულება დაინტერესებული იყო გაეზარდა პერსონალის და საწოლების რაოდენობა, 

რაც ამცირებდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხს.  

დაფინანსების არსებული სისტემის პრობებში სამედიცინო პერსონალს არ 

ჰქონდა სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხით გაწევის სტიმული. მოძვე-

ლებული კლინიკური პრაქტიკის შედეგად სისტემა არ ახდენდა მოსახლეობის 

საჭიროებებზე სათანადო რეაგირებას (Figueras და სხვ, 2005).  

ამავე დროს, ერთმანეთისაგან არ იყო გამოყოფილი სამედიცინო დახმარების 

მიმწოდებელი (სამედიცინო დაწესებულება) და დამფინანსებელი (ჯანდაცვის 

სამინისტრო), ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენდა როგორც სამედიცინო 

მომსახურების ექსკლუზიურ მიმწოდებელს, ასევე შემსყიდველს, რაც ამცირებდა 

ჯანდაცვის ხარჯებზე მონიტორინგის და შესაბამისად ხარჯების შეკავების სტი-

მულს (Grielen და სხვ. 2000).  

საბჭოთა ჯანდაცვის სისტემა ორიენტირებული იყო ჰოსპიტალურ სექტორის 

განვითარებაზე და შედარებით ნაკლები აქცენტი კეთდებოდა ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობასა და პრევენციაზე, პირველადი ჯანდაცვის სისტემის როლის ზრდაზე. 

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის არასათანადოდ განვითარების გამო სამედიცინო 

მომსახურება ძირითადად მიეწოდებოდა საავადმყოფოებისა და სპეციალიზებული 

პოლიკლინიკების საშუალებით. აქედან გამომდინარე, რესურსის უმრავლესობა 

ნაწილდებოდა ჰოსპიტალურ სექტორზე, სადაც მუშაობდნენ ექიმ-სპეციალისტები. 

სისტემის წარმატებით ფუნქციონირების ერთ-ერთ ძირითად მაჩვენებლად 

ითვლებოდა გატარებული საწოლ-დღეების რაოდენობა, რაც, თავის მხრივ, იწვევდა 

სწრაფვას საწოლებისა და ექიმ-სპეციალისტების სიჭარბისაკენ. ყოველივე აღნიშ-

ნული უარყოფითად მოქმედებდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე. 

საბჭოური ჯანდაცვის სისტემისაგან საქართველომ მემკვიდრეობით მიიღო 

საავადმყოფოთა ჭარბი რაოდენობა, რომელთა საწოლთა ფონდი მაშინდელ ნორმებ-

თან შედარებითაც კი მაღალი იყო (გამყრელიძე და სხვ. 2002). საბჭოთა ჯანდაცვის 

სისტემას აინტერესებდა არა იმდენად პაციენტის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება 

და მისი პრობლემების გადაჭრა, არამედ საავადმყოფოების ქსელის ხელოვნური 

გაფართოება. საბჭოთა პერიოდში საქართველოში სტაციონარული დაწესებულე-

ბების რაოდენობა თითქმის 9-ჯერ გაიზარდა (ნახატი 1). 1988 წელს ქვეყანაში ფუნქ-

ციონირებდა 402 საავადმყოფო. სტაციონარული დაწესებულებების 100 000 მოსახ-

ლეზე უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 7.1-მდე გაიზარდა (ნახატი 2). საქართველოს 

ჰქონდა საავადმყოფო საწოლების ძალიან დიდი ფონდი. 1990 წელს საწოლთა 
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რაოდენობა შეადგენდა 55190-ს (ნახატი 3), ხოლო საწოლთა უზრუნველყოფის 

მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე 984-ს (ნახატი 4).  

1990-იან წლებში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მძიმე ეკონომიკური 

მდგომარეობის და სამოქალაქო ომების შედეგად განპირობებულმა ღრმა კრიზისმა 

დამანგრეველი გავლენა მოახდინა საავადმყოფოების ქსელზე. მოსახლეობის უმ-

რავლესობისათვის ჰოსპიტალური მომსახურება ფინანსურად ხელმიუწვდომელი 

გახდა. არაიშვიათად, პაციენტები მძიმე დიაგნოზის დადგენის მიუხედავად, არ 

წვებოდნენ საავადმყოფოში. შესაბამისად, საავადმყოფოებში მიმართვების მნიშვნე-

ლოვანი კლების გამო მკვეთრად შემცირდა საწოლთა დატვირთვა. მისი მაჩვე-

ნებელი 1980-იანი წლების მაჩვენებლების ერთი მესამედი შეადგინა (WHO, 2001). 

თუ 1988 წელს ყოველ 100 სულ მოსახლეზე ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 15.8-ს 

შეადგენდა, 2000 წელს ის 4.6-მდე შემცირდა.  

1994 წლისათვის საწოლთა დატვირთვის მაჩვენებელი საშუალოდ 28%-ს 

შეადგენდა, აქედან 100-ზე მეტ საავადმყოფოში ეს მაჩვენებელი 10%-ს არ სცდე-

ბოდა, რაც ძალიან დაბალია ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ამავე დროს, საავადმ-

ყოფოში დაყოვნების ხანგრძლივობა შეუსაბამოდ დიდს შეადგენდა (13.1 დღე), 

განსაკუთრებით ფსიქიატრიულ საწოლებზე (124 დღე).  

ნახატი 1  

სტაციონარული დაწესებულებების რაოდენობა. საქართველო 1913-2014 წ. 

 
წყარო: დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრი 

ნახატი 2  

სტაციონარული დაწესებულებების 100 000 მოსახლეზე უზრუნველყოფის 

მაჩვენებელი. საქართველო 1913-2014 წ. 

 
წყარო: დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრი 
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ნახატი 3  

საწოლთა ფონდი. საქართველო 1913-2014 წ. 

 
 

ნახატი 4 

საწოლთა ფონდის უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე. 

საქართველო 1913-2014 წ. 

 
წყარო: ჯანდაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. 

ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი. 

ნახატი 5 

საწოლთა (გარდა გრძელვადიანი ზრუნვისა) დატვირთვის მაჩვენებელი 

საქართველო 1980-2014 წ. 

 
წყარო: OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en. 
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ნახატი 6 

საწოლზე დაყოვნების მაჩვენებელი საქართველო 1995-2014 წ. 

 
წყარო: დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი 

 

საბჭოური ჯანდაცვის სისტემისათვის საავადმყოფოთა ჭარბ რაოდენობასთან 

ერთად დამახასიათებელი იყო საექიმო კადრების სიჭარბე. საქართველოში ექიმთა 

უზრუნველყოფის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო მსოფლიოში, რაც ხარისხის 

ნაცვლად ჯანდაცვის სისტემის ექსტენსიური გზით განვითარებაზე მიუთითებდა. 

ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული იყო 120 ათასზე მეტი ადამიანი. 1990 წელს 

მოსახლეობის 1000 სულზე მოდიოდა 5.2 ექიმი, მაშინ როცა ყოფილ საბჭოთა 

კავშირში ეს მაჩვენებელი 3.9-ს, ევროგაერთიანებაში – 3.1-ს (საფრანგეთში - 2,6-ს, 

იტალიაში - 2,2-ს,) შეადგენდა, ხოლო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყ-

ნებში - 2.4-ს (Chanturidze et al. 2002), აშშ-ში - 2,8-ს, იაპონიაში - 2,1-ს.  

საავადმყოფოების ტექნოლოგიური და მატერიალური ფუნდამენტი მოძვე-

ლებული იყო. სიძველის გამო საავადმყოფოების შენახვა დიდ ხარჯებთან იყო 

დაკავშირებული. შესაბამისად, მწვავედ დადგა საავადმყოფოების შენობების 

შენარჩუნების და აღჭურვილობით უზრუნველყოფის პრობლემა. საავადმყოფოების 

ნახევარზე მეტი 1940 წლამდე იყო აშენებული (ჯორბენაძე, 2021). ამასთან, სახელმ-

წიფო არსებულის განახლებისა ან თუნდაც შენარჩუნების ნაცვლად გამოყოფდა 

სახსრებს ახალი ობიექტების ასაშენებლად. 1980-იან წლებში დაწყებული ახალი 

სამედიცინო დაწესებულებებიდან, 1988 წელს 115 ობიექტი ჯერ კიდევ მშენებარე 

იყო, რომელთა დასრულება ვერ მოხერხდა საჭირო სახსრების უქონლობის გამო 

(Gzirishvili & Mataradze, Roeder და სხვ. 2014).   

 საავადმყოფოების უმრავლესობაში არ არსებობდა აუცილებელი პირობები, 

არ იყო უზრუნველყოფილი საიმედო ელექტროენერგიით, წყლით და გათბობით 

მომარაგება. ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვების გამო ზოგჯერ ადგილი ჰქონდა 

პაციენტთა საოპერაციო მაგიდაზე სიკვდილის შემთხვევებს. აღჭურვილობა ხში-

რად შესაკეთებელი და გამოუსადეგარი იყო დენის, სათადარიგო ნაწილების, რენტ-

გენის ფირების თუ რეაგენტების უქონლობის გამო. ძირითადი სარეაბილიტაციო 

პროგრამები ვერ ხორციელდებოდა ფინანსური მხარდაჭერის არარსებობის გამო.  

სახელმწიფომ ჩაატარა საავადმყოფოების ინფრასტრუქტურის დეტალური 

შეფასება, რომლის თანახმადაც შენობების 90% არ იყო უსაფრთხო, სამედიცინო 

აღჭურვილობის 80%-ზე მეტი მოძველებული იყო და შეცვლას საჭიროებდა (გზი-

რიშვილი, 2012). საავადმყოფოების მინიმალურ სტანდარტამდე რეაბილიტაციას 
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დაახლოებით 100 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო სრულ განახლებამდე – 200 

მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ესაჭიროებოდა მაშინ, როცა ჯანდაცვის სახელმწიფო 

ბიუჯეტი წელიწადში 35 მილიონ აშშ დოლარს არ აღემატებოდა, ხოლო ქვეყნის 

მთლიანი ბიუჯეტი დაახლოებით 600 მილიონი აშშ დოლარს შეადგენდა 

(გზირიშვილი, 2012). 

ჰოსპიტალური რეფორმა 

ჯანდაცვის სისტემის რეორიენტაციის პროცესი დაიწყო 1995 წლის 10 

აგვისტოდან. მის უმთავრეს მიზანს შეადგენდა სისტემაში თვისებრივად ახალი 

ურთიერთობების დამკვიდრება, რომელიც შესაბამისობაში იქნებოდა ქვეყნის 

პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მოთხოვნებთან. უპირატესი აქცენტი 

გაკეთდა პირველადი და პროფილაქტიკური ჯანდაცვის განვითარებაზე. იგი გუ-

ლისხმობდა სტაციონარული მომსახურების დიდი ნაწილის გადანაცვლებას 

ამბულატორიულ დაწესებულებებში (ჯორბენაძე, 2021).  რეფორმა ითვალისწინებ-

და სტაციონარული მომსახურების რაციონალიზაციას, რაც შეამცირებდა საავადმ-

ყოფო საწოლების რაოდენობას, ჰოსპიტალიზაციის კოეფიციენტს და დაყოვნების 

საშუალო ხანგრძლივობას. საავადმყოფო სისტემის ოპტიმიზაცია მოითხოვდა 

ადამიანური და მატერიალური რესურსების ეფექტურ მართვას, რაც განაპირობებდა 

ზოგიერთი საავადმყოფოს ფუნქციების გადანაწილებას, საწოლთა შემცირებას ან 

გაუქმებას.  

საავადმყოფოს რეფორმირებას წინ უსწრებდა სამედიცინო პროფესიული 

ასოციაციების, ექიმების, ეკონომისტების, ჯანდაცვის ექსპერტების, სამედიცინო 

საზოგადოების გარკვეული წრეების, განხილვები, დისკუსიები. მათმა ჩართუ-

ლობამ დიდად განსაზღვრა ჰოსპიტალური რეფორმის მტკივნეული პროცესისადმი 

ფართო საზოგადოების შედარებით გაგებით დამოკიდებულება.  

 

სამედიცინო ორგანიზაციების დეცენტრალიზაცია 
რეორიენტაციის ერთ-ერთ მიზანს შეადგენდა სამედიცინო ორგანიზაციების 

დეცენტრალიზაცია. საავადმყოფოებს მიენიჭათ მართვის სრული თავისუფლება. 

ისინი თავად გახდნენ პასუხისმგებელნი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებაზე 

და საავადმყოფოს რესურსების მოხმარებაზე. საავადმყოფოებს შესაძლებლობა 

მიეცათ თვითონ გადაწყვიტონ საკუთარი კადრების განაწილება მოქმედი წესების 

საფუძველზე. საავადმყოფოს მენეჯერებს მეტი ავტონომია მიეცათ თანამშრომ-

ლების შრომის ანაზღაურების განსაზღვრისას და სხვა საფინანსო სახსრების 

განკარგვაში. უნდა შექმნილიყო მრჩეველთა საბჭოები საავადმყოფოების მართვაში 

მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართვის მიზნით. გათვალის-

წინებული იყო საავადმყოფოთა საინფორმაციო სისტემების განვითარება, რომ-

ლებიც გამოყენებულ იქნებოდა სწორი დაგეგმარებისა და მინიტორინგის წარმართ-

ვაში, ფინანსური და ტექნიკური რესურსების რაციონალურ მოხმარებაში.  

დეცენტრალიზაციის მიზნით, სამედიცინო ორგანიზაციების სახელმწიფო 

დაფინანსების ტვირთი გადანაწილდა ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფ-

ლებას შორის. შეიქმნა ჯანდაცვის ადგილობრივი ფონდები, რომლებიც შემოსავ-

ლებს ღებულობდნენ მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან. შენატანები ჯანდაცვის ად-

გილობრივ ფონდებში წარმოადგენდა გასაშუალოებულ მაჩვენებელს მოსახლეობის 

ერთ სულზე, რომელიც დამოკიდებული იყო მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 

მოსახლეობის რაოდენობაზე. მმართველობის ადგილობრივი ორგანოებს ადგილობ-
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რივი ბიუჯეტიდან ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების დასაფინანსებლად 

მოსახლეობის ერთ სულზე უნდა გამოეყოთ მინიმუმ 2,5 ლარი და არანაკლებ 10%-

ისა მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილისა. მუნიციპალიტეტებს უფლება 

ჰქონდათ გაეზარდათ აღნიშნული თანხა, თუ მათი ბიუჯეტი ამის საშუალებას 

იძლეოდა. ამგვარად, მუნიციპალიტეტებს, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერ-

თად, დაეკისრათ თავიანთი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე 

ზრუნვა. ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების ოპტიმალურად შედგენა და 

მათი ეფექტიანი განხორციელება დიდად განსაზღვრავდა ქვეყნის მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის შენარჩუნებას და განმტკიცებას.  

 

საავადმყოფოს შემოსავლები 
1995 წელს საქართველოში დაწყებული ჯანდაცვის რეფორმის შედეგად 

რადიკალურად შეიცვალა ჯანდაცვის სისტემაში მოქმედი ე.წ. საბჭოური ტიპის 

მკაცრად ცენტრალიზებული, სახელმწიფო დაფინანსების მოდელი. საავადმყოფო-

ების ბიუჯეტურ-მუხლობრივი დაფინანსება შეიცვალა მიზნობრივ-პროგრამული 

დაფინანსებით. ახალი სისტემა გულისხმობდა სამედიცინო დაწესებულებისა და 

ჯანდაცვის მუშაკის საქმიანობის ანაზღაურებას შესრულებული სამუშაოს მოცუ-

ლობის, ხარისხისა და მნიშვნელობის ადექვატურად. 

მხოლოდ ერთი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების ნაცვლად, რეფორ-

მის შედეგად საავადმყოფოებმა შემოსავალი მიიღეს ხუთი ძირითადი წყაროდან: 

1. სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიისა და ჯანდაცვის სამი-

ნისტროსაგან - იმ პაციენტთა მომსახურებისათვის, რომლებიც დაფარულია ფედე-

რალური სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებით. 

2. მუნიციპალური ფონდებისგან - იმ პაციენტთა მომსახურებისათვის, რომ-

ლებიც ჩართულია მუნიციპალურ პროგრამებში. 

3. თანაგადახდები - იმ პაციენტებისგან, რომლებიც იხდიან მუნიციპალური 

ჯანდაცვითი პროგრამებით გათვალისწინებულ თანაგადახდას. თანაგადახდა მუ-

ნიციპალურ პროგრამებში ვარირებდა მუნიციპალიტეტების მიხედვით მუნიცი-

პალური სტანდარტის 15-დან 50%-მდე. 

4. შიდა სტანდარტები - იმ საავადმყოფო სერვისებისათვის, რომლებიც არ არის 

შესული ფედერალურ და მუნიციპალურ ჯანდაცვით პროგრამებში. 

5. სხვა საშემოსავლო საქმიანობა - ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან, 

რომლებიც საავადმყოფოებს უხდიან გადასახადს სწავლების, შენობის ფართობის 

იჯარით გაცემა და სხვა არასამედიცინო საქმიანობისათვის.  

ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საავადმყოფოების დაფინანსების უმთავ-

რეს წყაროს შეადგენდა ცენტრალური სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამები 

(54.2%), შემდეგ მოდის მუნიციპალური ფონდები (20.3%), ხოლო პაციენტების მიერ 

უშუალოდ გადახდილი ანაზღაურებამ შეადგინა 14.2% (ზოიძე და სხვ. 1999). 

 

დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების მეთოდის დანერგვა 
საავადმყოფოების დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნისას არჩევანი შეჩერ-

და დიაგნოზებზე დაფუძნებული, წინასწარ დადგენილი და განფასებული სამკურ-

ნალო სტანდარტების, ე.წ. სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტებით დაფინან-

სების მოდელზე, რომელიც ითვალისწინებდა მსოფლიოში აღიარებული ხარჯ-

ეფექტური მეთოდის, დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების 
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პრინციპებს, სადაც დიაგნოზით მსგავსი დაავადებები გაერთიანებულია ერთ ნო-

ზოლოგიურ ჯგუფში. 

დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (Diagnosis-Related Groups – DRG) 

საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდი პირველად დაინერგა აშშ-ში 1983 წელს და 

ფართოდ დაინერგა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ 

1995 წელს საქართველოში დაწყებული ჯანდაცვის რეფორმის შედეგად სამედი-

ცინო ორგანიზაციების სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტებით დაფინანსების 

მოდელის შემოღება, რომელიც ითვალისწინებდა დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუ-

ფებით (DRG) დაფინანსების პრინციპებს, ეხმიანებოდა მსოფლიოში ჯანდაცვის 

ეკონომიკის სფეროში აღიარებულ უახლოეს მიღწევებს. 

დაფინანსების ახალი მეთოდი გულისხმობდა საავადმყოფოს დაფინანსების 

რადიკალურ რეფორმირებას. საავადმყოფოს ბიუჯეტურ-მუხლობრივი არაეფექ-

ტიანი საბჭოთა დაფინანსების ნაცვლად, ახალი მოდელით საავადმყოფოების და-

ფინანსება ხორციელდებოდა პაციენტების დიაგნოზებზე დაფუძნებული, წინასწარ 

დადგენილი და განფასებული სამკურნალო სტანდარტების მიხედვით. 

დიაგნოზით მსგავსი დაავადებები (მაგალითად, გულ-სისხლძარღვთა სისტე-

მის დაავადებები) გაერთიანდა ერთ ნოზოლოგიურ ჯგუფში. სახელმწიფომ დაად-

გინა თითოეული ჯგუფის აუცილებელი სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ღონისძიე-

ბების მოცულობა, თანმხლები დაავადებები, ჰოსპიტალიზაციის საშუალო ხანგრძ-

ლივობა. თითოეული დაავადებების (დიაგნოზით მსგავსი) ფაქტიური ხარჯების 

საფუძველზე დადგინდა თითოეული ნოზოლოგიური ჯგუფის საშუალო ხარჯი. 

თითოეული სახის სამედიცინო მომსახურება განფასებული იყო წინასწარ 

განსაზღვრული სტანდარტული სამედიცინო ჩარევის მოცულობის მიხედვით. ამ 

მომსახურების ფასი დამოკიდებული იყო სამედიცინო პერსონალის მომსახუ-

რეობის ობიექტურად საჭირო მოცულობაზე, დიაგნოსტიკურ და ლაბორატორიულ 

გამოკვლევების რაოდენობაზე, „საჭირო“ მედიკამენტების და სამედიცინო მასა-

ლების ღირებულებაზე. ამის გარდა, ამ სტანდარტულ ფასში ასევე შედიოდა გარკვე-

ული არაპირდაპირი ხარჯებიც, რომლებიც დამოკიდებული იყო სტანდარტით 

განსაზღვრული სრულფასოვანი მკურნალობისათვის საჭირო საწოლდღეების რაო-

დენობაზე. სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტებით დაფინანსების მეთოდში 

გათვალისწინებული იყო ქვეყნის გეოგრაფიული დაყოფა (ქალაქი, რაიონი),  სამე-

დიცინო დაწესებულების დონე (ზოგადი პროფილის საავადმყოფო, რეგიონული, 

ქალაქის და რაიონული საავადმყოფოები).  

ამგვარად, სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტები აგებული იყო მსგავსი 

დიაგნოზების ჯგუფებით დაფინანსების მეთოდზე (DRG). ჯანდაცვის დაფინანსე-

ბის ამ მნიშვნელოვანმა ინოვაციის ყველაზე უფრო დიდი გარდატეხა მდგო-

მარეობდა იმაში, რომ დაფინანსების ახალმა სისტემამ სრულიად შეცვალა სამე-

დიცინო მომსახურების მიმწოდებლებს (საავადმყოფოები და ექიმები) და დამფი-

ნანსებლებს შორის საბჭოთა პერიოდში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ძალაუფლების ბალანსი. ჰოსპიტალური ინდუსტრიის ძალაუფლება დაბალანსდა 

სახელმწიფოს რეგულირების მექანიზმებთან. სამწუხაროდ, 2000-იანი წლების შუა 

პერიოდიდან სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტების გამოყენება შეწყვეტილ 

იქნა, რაც დღემდე გრძელდება. ამ მხრივ, სასურველი იქნებოდა ჯანდაცვის 

სამინისტროს შეესწავლა სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტების საქართველოს 

გამოცდილება. 
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საავადმყოფოების ოპტიმიზაცია 
ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში მნიშვნელოვნად შემცირდა 

საავადმყოფოების რაოდენობა. რეფორმების შედეგად 2003 წლისათვის მათი 

რაოდენობა 274-მდე შემცირდა (შედარებისათვის, 1991 წელს ქვეყანაში ფუნქციო-

ნირებდა 390 საავადმყოფო). საწოლთა ფონდი 55190-დან 18151-მდე, ანუ თითქმის 

სამჯერ შემცირდა. მიუხედავად შესამჩნევი მნიშვნელოვანი შემცირებისა, საწოლთა 

რაოდენობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაინც მაღალი რჩება (2003 წელს საწოლთა 

უზრუნველყოფის მაჩვენებელი - 419.3 საწოლი 100000 სულ მოსახლეზე). საწოლთა 

რიცხვი განსაკუთრებით მაღალს შეადგენდა თბილისსა და ფოთში - 723.3 და 840.9 

საწოლი 100000 სულ მოსახლეზე (2000 წლის მონაცემებით) (გამყრელიძე და სხვ. 

2002). საავადმყოფოს საწოლების გარკვეული შემცირების მიუხედავად, ვერ მო-

ხერხდა მათი რიცხვის ოპტიმალურ მნიშვნელობამდე დაყვანა. 

ჯანდაცვის რეფორმის შედეგად მკვეთრად შემცირდა საავადმყოფოებში 

დაყოვნების მაჩვენებელი. კერძოდ, დაყოვნების მაჩვენებელი 1991 წლიდან 2003 

წლების პერიოდში 15.3-დან 9.3-მდე შემცირდა. დაყოვნების შემცირება დაკავში-

რებულია საავადმყოფოს დაფინანსების ახალი მეთოდების შემოღებით. იმის გამო, 

რომ ანაზღაურდება საწოლ დღეების მხოლოდ წინასწარ დადგენილი ოდენობა, 

მცირდება სტაციონარში პაციენტის ხანგრძლივად დაყოვნების მოტივაცია (ზოიძე 

და სხვ. 1999). გარდა ამისა, საავადმყოფოში გატარებული ყოველი დამატებითი 

დღის სიძვირე ამცირებს პაციენტის სტაციონარში მეტი ხნით გაჩერების სურვილს. 

ამგვარად, საავადმყოფოების ანაზღაურების ახალმა მეთოდებმა დადებითი 

გავლენა იქონიეს საავადმყოფოების და პაციენტების მოტივაციაზე რაციონალურად 

მოიხმარონ მწირი რესურსები. 

 

ჰოსპიტალების რესტრუქტურიზაცია, საკუთრების მრავალი ფორმების 
განვითარების ხელშეწყობა 

საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ 1994 წელს მიიღო ნორმატიული აქტი 

სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზაციის შესახებ. საქართველოს მინისტრთა 

კაბინეტის 1995 წლის 30 ივნისის N390 დადგენილების საფუძველზე, ჯანდაცვის 

სამინისტროში შემუშავდა და ქონების მართვის სამინისტროსთან შეთანხმდა 

ჯანდაცვითი დაწესებულებების პრივატიზაციის პროგრამა. პირველ ეტაპზე უნდა 

განხორციელებულიყო ფარმაცევტული დაწესებულებების, სტომატოლოგიური კა-

ბინეტების, სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სამედიცინო სერვისის დაწესე-

ბულებათა პრივატიზება, ხოლო მეორე ეტაპზე - სტაციონარების.  

გეგმაში დეტალურად იყო გაწერილი როგორც ჰოსპიტალური სექტორის 

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები, ამასთანავე წარმოდგენილი იყო 

ჰოსპიტალური სექტორის პრივატიზაციის გეგმა. აღნიშნული გეგმა გულისხმობდა 

სექტორის სამ ჯგუფად დაყოფას: A ჯგუფის საავადმყოფოები სახელმწიფო საკუთ-

რებაში უნდა დარჩენილიყო, B ჯგუფის საავადმყოფოები უნდა გადასულიყო კერძო 

საკუთრებაში, თუმცა მათ უნდა შეენარჩუნებინათ სამედიცინო პროფილი 10 წლის 

ვადით და C ჯგუფის საავადმყოფოები უნდა გაყიდულიყო როგორც უბრალოდ 

უძრავი ქონება (პროფილის შენარჩუნების ვალდებულების გარეშე). 

ჰოსპიტალური რეფორმა ითვალისწინებდა სამედიცინო ორგანიზაციების 

მესაკუთრეობის სხვადასხვა ფორმების, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო 
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მომგებიანი და არამომგებიანი სამედიცინო ორგანიზაციების განვითარების ხელ-

შეწყობას. ამით, გაიზრდებოდა სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის 

ფორმებს შორის კონკურენცია, რაც ხელს შეუწყობდა პაციენტის მიერ მისთვის 

სასურველი, ფინანსურად ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაწესებულების არჩევის 

შესაძლებლობას, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და ჯანდაცვის 

ხარჯების შეკავებას. 

საქართველოში სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის მრავალი 

ფორმების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, 1996 წლის 16 სექტემბერს 

დაფუძვნდა ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, როგორც ბავშვთა კარდიოლო-

გიის და გულის თანდაყოლილი მანკების სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო 

დაწესებულება. იგი წარმოადგენდა ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი არის საქართვე-

ლოში პირველ „ააიპ“ იურიდიული სტატუსის მქონე, არაკომერციულ, არამომგე-

ბიან სამედიცინო ორგანიზაციას. 

ჰოსპიტალური სექტორის ოპტიმიზაცია რეალურად 1999 წლიდან დაიწყო. 

მსოფლიო ბანკმა შეიმუშავა საქართველოსთვის „ჰოსპიტალების რესტრუქტუ-

რიზაციის პროგრამა“, რომლითაც განისაზღვრა, თუ რომელ საავადმყოფოებს უნდა 

გაეგრძელებინათ ფუნქციონირება და რომლებს უნდა შეეწყვიტათ ან შესულიყვნენ 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში (ჯორბენაძე, 2021).  

მსოფლიო ბანკის გეგმაში ერთ-ერთი მთავარი პუნქტის თანახმად უნდა 

შექმნილიყო სპეციალური სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფდა ჰოსპიტალუ-

რი სექტორის ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებული იურიდიული საკითხების 

დარეგულირებას და “ჰოსპიტალური სექტორის რესტრუქტურიზაციის ფონდის” 

ადმინისტრირებას. ფონდში ჩაირიცხებოდა B ჯგუფის საავადმყოფოების პრივა-

ტიზაციიდან მიღებული თანხები, რაც შემდგომში ჯანდაცვის სფეროს ინფრა-

სტრუქტურისა და ტექნიკის განახლებისთვის იქნებოდა გამოყენებული. ასევე,  

გათავისუფლებული მედპერსონალისთვის ერთჯერადი კომპენსაციების გადახდას. 

2000 წელს იქმნება საქართველოს საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის ფონდი, 

სადაც გროვდება აქტივების გაყიდვითა და იჯარიდან შემოსული თანხები, 

რომელიც შემდგომ პრიორიტეტული დაწესებულების რეაბილიტაციას ხმარდება. 

მოგვიანებით სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტთან ერთად 

ფონდი შეერწყა საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პრო-

ექტების განმახორციელებელ ცენტრს (2006 წელს). 

საქართველოს მთავრობას დახმარება “ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტომაც” (USAID) გაუწია. რომელიც ძირითადად საავადმყოფოების აკრედიტა-

ციის სისტემის შემუშავების პროცესებზე იყო ორიენტირებული. პროცესში აქტი-

ურად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოს 

ფინანსურ და ექსპერტულ დახმარებას უწევდნენ. 

ჰოსპიტალური სექტორის ოპტიმიზაციისთვის სახელმწიფოს მიერ შემუშავე-

ბული ათწლიანი სტრატეგიული გეგმა ითვალისწინებდა საწოლთა ფონდის 

მკვეთრ შემცირებას და ამ გზით, იმ ჭარბი რესურსისგან გათავისუფლებას, რო-

მელიც მას საბჭოთა კავშირის შემდეგ დარჩა (გეგმის შესრულების შემდეგ, 20 000 

საწოლიდან 13 000 უნდა დარჩენილიყო). გარდა ამისა, ზედმეტი აქტივების 

გაყიდვით მიღებული შემოსავლით (პროგნოზი შეადგენდა 56 მილიონ აშშ$-ს) 

უნდა მომხდარიყო დარჩენილი საავადმყოფოების სრული რეაბილიტაცია (გზ-

ირიშვილი, 2012).  
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პრობლემები 

ჯანდაცვის რეორიენტაციის შედეგად გაიზარდა სამედიცინო ორგანიზა-

ციების დაფინანსება, რადგან ყოველწლიურად იზრდებოდა ჯანდაცვის მუნიცი-

პალური და სავალდებულო ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების 

რაოდენობა და მოცულობა.  

მიუხედავად მიღწევებისა, ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმირება მოსა-

ლოდნელზე მეტად რთული აღმოჩნდა, რაც დაკავშირებული იყო საქართველოში 

მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. მუდმივი ეკონომიკური კრიზისების გამო, 

სახელმწიფო ხშირად ვერ ახდენდა დაპირებული ვალდებულებების დაფინანსებას 

და შედეგად, საავადმყოფოები განიცდიდნენ დაფინანსების ქრონიკულ დეფიციტს, 

მაგალითად, 1999 წელს სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიამ მიიღო 

თავისი დამტკიცებული ბიუჯეტის მხოლოდ 64,2%. ასევე, ადგილობრივი მმართ-

ველობის ორგანოები სრულად ვერ ახორციელებდნენ ჯანდაცვის მუნიციპალური 

პროგრამების დაფინანსებას. 1997 წელს 65 რაიონიდან და ქალაქიდან 62-მა დაარღ-

ვია „1997 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის მოთხოვნები. ანალო-

გიური ვითარება იყო როგორც წინა, ასევე შემდგომ წლებში. შედეგად, სამედიცინო 

ორგანიზაციებს სრულად არ აუნაზღაურდათ ფედერალური და მუნიციპალური 

პროგრამებით შესრულებული სამუშაო, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა მათი ისედაც 

რთული ფინანსური მდგომარეობა.  

2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ მოსული ახალი მთავრობის 

მიერ შემუშავებული "ასი საავადმყოფოს" პროექტის მიხედვით, უნდა განხორ-

ციელებულიყო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ყველა საავადმყოფოს (მა-

შინდელი მდგომარეობით 266 საავადმყოფო) პრივატიზაცია პირდაპირი მიყიდვის 

წესით. კერძო ინვესტორებს დაეკისრათ ვალდებულება, რომ საავადმყოფოები 

ამუშაონ მინიმუმ შვიდი წლის განმავლობაში. შვიდი წლის შემდეგ მათ ეძლეოდათ 

უფლება, რომ საავადმყოფოების შენობა-ნაგებობები და შესაბამისი ტერიტორიები 

სხვა დანიშნულებით გამოეყენებინათ. დაგეგმილი რეფორმა ვერ განხორციელდა 

რეგიონებში კერძო ინვესტორების ნაკლები დაინტერესების გამო. 2010 წელს კი 

მთავრობამ საავადმყოფოები კერძო სადაზღვევო კომპანიებს გადასცა, იმ პირობით, 

რომ მათ უნდა განეახლებინათ ან აეშენებინათ თანამედროვე დონის საავადმ-

ყოფოები. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ მუნიციპალიტეტში ერთი სადაზღვევო 

კომპანია იყო წარმოდგენილი, გაქრა სადაზღვევო ბაზრისათვის აუცილებელი სა-

დაზღვევო კომპანიებს შორის კონკურენცია. კონკრეტული სადაზღვევო კომპანიები 

„კანონიერ“ მონოპოლისტებად გადაიქცნენ შესაბამის რაიონში. გარდა ამისა, 

დაზღვეულს ჩამოერთმევა არა მარტო სადაზღვევო კომპანიის, არამედ მისთვის 

სასურველი სამედიცინო ორგანიზაციის არჩევის უფლება, რადგან პაციენტი იძუ-

ლებული ხდება შემოიფარგლოს მხოლოდ მის რაიონში მოქმედი სადაზღვევო 

კომპანიის მომსახურებით, რომელსაც ეს სადაზღვევო კომპანია განახორციელებს 

თავისივე საკუთრებაში მყოფ კლინიკაში.  ხაზგასასმელია, რომ ამით ირღვეოდა 

,,პაციენტის უფლებების შესახებ” კანონის მე-5, მე-7 და მე-8 მუხლები“ (ვერულავა, 

2014; ვერულავა, 2016). მონოპოლიების არსებობა ერთის მხრივ ხელს უწყობს 

სამედიცინო მომსახურებებზე ფასების ზრდას, მეორეს მხრივ საფრთხეს უქმნის 

მომსახურების ხარისხს და ზღუდავს სამედიცინო სერვისების თავისუფალი არ-

ჩევანის უფლებას. 
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იგივე გაგრძელდა 2012 წელს, ხელისუფლებაში მოსული ახალი პოლიტიკუ-

რი პარტიის – „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ მიერ. მიუხე-

დავად იმისა, რომ ახალმა მთავრობამ გააუქმა სადაზღვევო კომპანიების მონაწილე-

ობა სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების მართვაში და მათ ნაცვლად სახელმ-

წიფო ჯანდაცვითი პროგრამების უზრუნველყოფის განხორციელება დაევალა სო-

ციალური მომსახურების სააგენტოს, შეფერხდა საავადმყოფოების ოპტიმიზაციის 

პროცესი. ამის მაგალითია ბოლო წლებში სამედიცინო ბაზარზე მომრავლებული 

კლინიკები, რომელთა უმრავლესობის დაფინანსების უმთავრესი წყაროა საყო-

ველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა. თითქოს მხოლოდ იმიტომ შეიქმნენ 

რომ სახელმწიფოს ისედაც მწირი რესურსების ხარჯზე ეარსებათ, რაც სამართლიან 

ეჭვის იწვევს. სწორედ ასეთი „ახალგამომცხვარი“ წვრილი კლინიკების ზრდა და 

მათი ჩართვა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში განაპირობებს 

ჯანდაცვის სახელმწიფო ხარჯების ზრდას და პროგრამით გათვალისწინებული 

ბიუჯეტის ყოველწლიურ ათეულმილიონიან დეფიციტს. 

სტატისტიკური ინფორმაციით, 2011-წლიდან 2018 წლის ჩათვლით კლინი-

კების რაოდენობა 229-დან 272-მდე გაიზარდა. დღეისათვის საქართველოში 1 მი-

ლიონ მოსახლეზე 79 კლინიკა ფუნქციონირებს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ჭარბი სამედიცინო ინფრასტრუქტურა ხშირ შემთხ-

ვევაში მოსახლეობის სამედიცინო საჭიროებების გათვალისწინების გარეშე იქმნება. 

ერთი მხრივ, კლინიკების რაოდენობა მოსახლეობის რიცხვთან მიმართებაში 

საჭიროზე ბევრად მაღალია. ამავდროულად, ჭარბი კლინიკების ფონზე არათანა-

ბარია მათი სიმძლავრე და საწოლფონდის დატვირთვა, რომელიც დღეს მხოლოდ 

47 %-ს უტოლდება, მაშინ, როდესაც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად 

რენტაბელობის მაჩვენებელი მინიმუმ 80% უნდა იყოს. საწოლთა არასათანადო 

დატვირთვა ზრდის მომსახურების ხარჯს და ამცირებს ხარისხს, რადგან პატარა 

კლინიკების განვითარების და მაღალტექნოლოგიურ მოწყობილობა-დანადგარებში 

ინვესტიციების შესაძლებლობა დაბალია. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ კლი-

ნიკების სიჭარბე ზრდის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რადგან თითოეულ საავადმ-

ყოფოს სჭირდება საკუთარი მენეჯერები, დამხმარე პერსონალი... კლინიკების 

სიჭარბე და დაბალი დატვირთვა ზრდის კომუნალური, ცვეთის და სხვა მსგავს 

ხარჯებს. ყოველივე ზემოაღნიშნული განაპირობებს მომსახურების ფასის ხელოვ-

ნურ გაზრდას. 

შემდგომმა მთავრობებმა უარი თქვეს 1995 წელს შემუშავებულ ჰოსპიტალური 

სექტორის რეორიენტაციის გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებდა სამედიცინო 

ორგანიზაციების მესაკუთრეობის სხვადასხვა ფორმის  კონკურენციას. ასევე, ამოღე-

ბულ იქნა 1995 წელს შექმნილი სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტები, რომელიც 

აგებული იყო მსგავსი დიაგნოზების ჯგუფებით დაფინანსების მეთოდზე (DRG). ამ 

მხრივ, სასურველი იქნებოდა ჯანდაცვის სამინისტროს შეესწავლა ჰოსპიტალური 

რეფორმების 1995-2003 წლების საქართველოს გამოცდილება. 

რეკომენდაციები 

ხარისხიანი და ხარჯეფექტური სერვისის მიღების ერთ-ერთი მექანიზმია 

ქვეყანაში აქტიური შესყიდვისა და სამედიცინო დაწესებულებების სელექტიური, 

ანუ შერჩევითი კონტრაქტირების მექანიზმების დანერგვა. იგი გულისხმობს, რომ 

სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამის განსახორციელებლად კონტრაქტი იდება იმ 

სამედიცინო დაწესებულებებთან, რომლებიც ფუნქციონირებენ განსაზღვრული 
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სტანდარტებით. საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების სელექტიური 

კონტრაქტირება სამშობიარო სახლებიდან დაიწყო. აუცილებელია სელექციური 

კონტრაქტირების დანერგვა სხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებშიც. 

ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებაზე გავლენას ახდენს სამედიცინო მომსახურების 

მიმწოდებლების ანაზღაურების შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მეთოდე-

ბის დანერგვა: გლობალური ბიუჯეტი, დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფები (DRG). ამ 

დროს მცირდება სამედიცინო დაწესებულებისა და პერსონალის უარყოფითი 

სტიმული დაუსაბუთებელი ჰოსპიტალიზაციისა და ძვირადღირებული პროცე-

დურების დანიშვნის ხარჯზე გაზარდოს თავისი შემოსავლები. 

მიზანშეწონილია ქვეყანაში სოციალური დაზღვევის განვითარების ხელშეწ-

ყობა, სადაც პასუხისმგებლობა ჯანმრთელობაზე თანაბრად და სამართლიანად 

გადანაწილდება სახელმწიფოზე, დამქირავებელსა და დაქირავებულზე. სოციალუ-

რი დაზღვევის სისტემა უკეთ უზრუნველყოფს ხარჯების შეკავებას და სისტემის 

გამჭვირვალობის ამაღლებას. სოციალური დაზღვევის სისტემა ხელს უწყობს 

ნებაყოფლობითი დაზღვევის შევსებითი ფორმების განვითარებას. იგი გულისხ-

მობს სამედიცინო დახმარების იმ სახეების დაფინანსებას, რომლებიც საერთოდ არ 

შედიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ან შედის მაგრამ დამატებითი დაზღ-

ვევით პაციენტს სამედიცინო დახმარების მიმწოდებლების თავისუფალი არჩევანის 

უფლება აქვს, რაც ზრდის სერვისების სწრაფ ხელმისაწვდომობას (მაგალითად, 

გეგმიური სამედიცინო დახმარების ან სპეციალისტთან კონსულტაციის რიგგარეშე 

ჩატარება). ამ დროს, კერძო სამედიცინო დაზღვევის კომპანიები დაზღვეულებს 

სთავაზობენ როგორც მაღალი ხარისხით მომსახურებას, აგრეთვე მომსახურების 

განსაკუთრებულ პირობებს (ცალკე, კეთილმოწყობილ პალატაში მკურნალობა, 

რომელსაც აქვს ტელევიზორი და სხვა). 

ქვეყანაში მოქმედი სამედიცინო განათლების სისტემა (დიპლომამდელი განათ-

ლება, რეზიდენტურა, უწყვეტი სამედიცინო განათლება და პროფესიული განვი-

თარება) საჭიროებს შემდგომ რეფორმირებას, რათა მოხდეს ჯანდაცვის სექტორში 

ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე, ექიმების ახალი ნაკადის დაბალანსება და 

ექთნების როლის ამაღლება.  

საჭიროა საკუთრების სხვადასხვა ფორმების, როგორც სახელმწიფო, მუნიცი-

პალური, კერძო მომგებიანი, ასევე არამომგებიანი სამედიცინო ორგანიზაციების და 

კერძო-სახელმწიფო პარტნიორობის მოდელის განვითარების ხელშეწყობა. ამით, 

გაიზრდება სამედიცინო ორგანიზაციების საკუთრების ფორმებს შორის კონკუ-

რენცია, რაც ხელს შეუწყობს პაციენტის მიერ მისთვის სასურველი, ფინანსურად 

ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაწესებულების არჩევის შესაძლებლობას, სამე-

დიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებას. 

რესურსების ხარჯთეფექტიანად გამოყენების უმთავრესი მექანიზმია ქვეყანაში 

გამართული პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება და ამ სერვისებზე 

მოთხოვნილების გაზრდა, რადგან ასეთ სისტემაში განსაკუთრებული ყურადღება 

ექცევა პრევენციული სერვისების მიწოდებას. პრევენციული ღონისძიებები უფრო 

ნაკლებხარჯიანია, ვიდრე დაავადებათა მკურნალობა, რადგან გაცილებით იაფია 

დაავადებათა თავიდან არიდება ან მისი განვითარების ადრეულ ეტაპზე აღ-

მოფხვრა, ვიდრე უკვე ჩამოყალიბებული დაავადებების მკურნალობა. ამ მხრივ, 

უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გან-
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ვითარებას, რადგან პრევენციული ღონისძიებები ტარდება პირველადი ჯანდაცვის 

დონეზე.  

საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მაღალი ხარისხის, კვალიფიციური 

სამედიცინო დახმარების მიღების უფლებას, რომელიც საქართველოს კონსტიტუ-

ციითაა გარანტირებული. დღეს ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე ცვლილებები 

უფრო ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებს. საჭიროა ჯანდაცვის სექტორის რეფორმე-

ბისადმი სისტემური მიდგომა, რაც გულისხმობს ჯანდაცვის სახელმწიფო დაფინან-

სების მოცულობის გაზრდას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწ-

ყობას, სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების შედეგზე დაფუძნებული და-

ფინანსების მეთოდების დანერგვას, სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის 

ამაღლებას, სამედიცინო მომსახურების შეფასების ინდიკატორების შექმნას, 

ხარჯების შეკავების ეფექტური მექანიზმების დანერგვას. 
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 გამყრელიძე ა, ათუნი რ, გოცაძე გ, მაკლეჰოსი ლ. ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემები გარდამავალ პერიოდში. საქართველო. ჯანდაცვის სისტემების 

ევროპის ობსერვატორია. 2002. 

 ვერულავა, თ. (2014). რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდე-

ლის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. საერთა-

შორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეც-

ნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“ მასალების კრებული. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

323-326. 

 ვერულავა თ., ჯორბენაძე ა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების 

პირველი ნაბიჯები დამოუკიდებელ საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზ-

ნესი. 2022;1. 

 ზოიძე ა, გზირიშვილი დ, გოცაძე გ. საავადმყოფოების დაფინანსების 

კვლევა. საერთაშორისო ფონდი კურაციო. თბილისი, 1999. 

 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 

(2000-2009). თბილისი, 1999. 

 ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 1999, სტატისტიკური ცნობარი. 

სამედიცინო სტატისტიკისა და ინფორმაციის ცენტრი, თბილისი, 2001. 

 ჯორბენაძე ა. "როგორ იქმნებოდა ჯანმრთელობის დაცვის ახალი სისტემა : 

1993-1997 წლები. წიგნი I. 2021. 

 ჯორბენაძე ა, ვერულავა თ. ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევა 

საქართველოში: განვითარების ბარიერები. ეკონომიკა და ბიზნესი. 2021; 13 

(2). 

 ჯორბენაძე ა, ვერულავა თ. დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) 

საავადმყოფოს დაფინანსების მეთოდი და 1995 წლის ჯანდაცვის რე-

ფორმები. ეკონომისტი. 2021; XVII (4): 31-41.  

 ჯორბენაძე ა, ვერულავა თ. სამედიცინო განათლების რეფორმა საქართვე-

ლოში: გამოცდილება, მომავლის ხედვა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ-



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

98 

ნული აკადემიის მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და 

ხელოვნების ისტორიის სერია. 2021; 2.  

 Figueras J, Robinson R, Jakubowski E. Purchasing to improve health systems per-

formance. Open University Press, European Observatory on Health Systems and 

Policies series. 2005. 

 Gzirishvili D, Mataradze G. Healthcare Reform in Georgia. 1998, Tbilisi: United 

Nations Development Programme Georgia Country Office 

 Grielen S.J., Boerma W.G.W. & Groenewegen P.P. Unity ordiversity? Task profiles 

of general practitioners in Central andEastern Europe. European Journal of Public 

Health 2000;10, 249-254. 

 Jorbenadze A, Zoidze A, Gzirishvili D, Gotsadze G. “Health Reform and Hospital 

Financing in Georgia”. Croatian Medical Journal. Vol 15. Zagreb, Croatia. 1998 

 Roeder FC, Urushadze A, Bendukize K, Tanner MD, Given C. Healthcare Reform 

in the Republic of Georgia: A Healthcare Reform Roadmap for Post-Semashko 

Countries and Beyond, CreateSpace Independent Publishing Platform. 2014. 

 Verulava T. Jorbenadze A. Development of Social Health Insurance in Georgia: Chal-

lenges and Lessons. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 

2022;16(1):127-133. doi:10.5114/fmpcr.2022.113017. 

 Verulava T, Jorbenadze A. Context and issues of social health insurance introduc-

tion in Georgia. Arch Balk Med Union. 2021;56(3):349-357. 

https://doi.org/10.31688/ABMU.2021.56.3.09. 

 WHO Regional Office for Europe, Health for all database, January. 2001, WHO.  

 

 

Tengiz Verulava 
Doctor of Medicine, professor of Caucasus University 

Avtandil Jorbenadze 
Doctor of Medicine, Chairman of the Supervisory Board  

of Chafidze Emergency Cardiology Center 
 

REFORM OF THE HOSPITAL SECTOR IN GEORGIA 

 

Expanded Summary 

The process of reorientation of the healthcare system, which began in 1995, envisaged 

the rationalization of hospital inpatient services. Optimizing the hospital system required 

efficient management of human and material resources. In order to decentralize medical 

organizations, hospitals were given full management freedom. Hospitals were given the 

opportunity to decide personnel allocation based on the rules. Hospital managers were giv-

en more autonomy in determining employee wages and other financial resources. Advisory 

boards should be established to involve the population and other stakeholders in the man-

agement of hospitals. 

The burden of state financing of medical organizations was distributed between the 

central and local governments. Local health care funds were created, which received reve-

nues from municipal budgets. 
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The budgetary and statutory funding of hospitals was replaced by target-program 

funding, which meant reimbursing the activity of the medical institution and healthcare 

workers in accordance with the volume, quality, and importance of the work performed. 

Instead of financing only from the state budget, hospitals received income from five 

main sources: from the State Medical Insurance Company and the Ministry of Health, mu-

nicipal funds, co-payments, internal standards, and other income activities. 

When creating a new hospital financing system, the choice was stopped based on the 

model of financing with medical economic standards, which took into account the princi-

ples of the world-recognized cost-effective method, diagnosis-related groups (DRG) financ-

ing.  

A plan for the privatization of the hospital sector was developed, which meant divid-

ing the sector into three groups: Group A hospitals were to remain state-owned, Group B 

hospitals were to be privately owned, although they had to maintain their medical profile 

for a period of 10 years, and Group C hospitals were to be sold as just real estate. 

The hospital reform envisaged the promotion of the development of various forms of 

ownership of medical organizations, both state and private for-profit and non-profit medi-

cal organizations. Thus, the competition between the forms of ownership of medical organ-

izations would increase, which would contribute to the ability of the patient to choose the 

medical institution, increase the quality of medical services, to contain the costs of health 

care. 

Despite the achievements, reforming the hospital sector turned out to be more diffi-

cult than expected, which was related to the difficult economic situation in Georgia. Due to 

constant economic crises, the state often failed to finance the promised obligations, and as a 

result, hospitals suffered from chronic funding deficits. 

Subsequent governments abandoned the plan to reorient the hospital sector developed 

in 1995, and medical economic standards were removed. In this regard, it would be desira-

ble to study the Georgian experience of hospital reforms in 1995-2003. 

Citizens of Georgia deserve the right to receive high-quality, qualified medical care, 

which is guaranteed by the Constitution of Georgia. Today, the ongoing changes in the 

healthcare sector are more fragmented. A systematic approach to healthcare sector reforms 

is needed, which involves increasing the volume of state financing of healthcare, promot-

ing the introduction of modern technologies, introducing methods of financing based on 

the results of medical service reimbursement, raising the professional level of medical per-

sonnel, creating indicators for evaluating medical services, and introducing effective cost 

containment mechanisms. 
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თენგიზ ვერულავა 
მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი 

გიორგი ჭილაძე 
დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის და ადმინისტრაციულ 

მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი 
თემურ ბარკალაია 

დოქტორანტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის და ადმინისტრაციულ 
მეცნიერებათა სკოლა 

 
პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის მოტივაციის და სამუშაოთი კმაყოფილების 

გამოწვევები საქართველოში 

 

ანოტაცია. მოტივაცია და სამუშაო კმაყოფილება რთული კონსტრუქციებია, რომ-
ლებზეც გავლენას ახდენენ სხვადასხვა ფინანსური და არაფინანსური ფაქტორები. 
კვლევის მიზანია საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის მოტივა-
ციისა და სამუშაოზე კმაყოფილების განმსაზღვრელი ფაქტორების შესწავლა. კვლე-
ვამ აჩვენა, რომ  პირველადი ჯანდაცვის მუშაკების მოტივაციაზე გავლენას ახდენს 
ინდივიდუალური მახასიათებლები (მაგ., მოწოდება), ფინანსური და არაფინან-
სური გარეგანი სტიმულები, ორგანიზაციული სტრუქტურები და პროცესები, მათ 
შორის ზედამხედველობა, ლიდერობა, რესურსების განაწილების სამართლიანობა 
და პასუხისმგებლობა, პერსონალის დინამიკა და გუნდის ერთიანობა, კოლეგებთან 
და ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობა, პაციენტებთან ურთიერთობა, ინტელექ-
ტუალური სტიმული, უწყვეტი სამედიცინო განათლების შესაძლებლობა. მოტივა-
ცია და კმაყოფილების დონე არ არის დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ ფაქტორზე 
და გადამწყვეტ როლს თამაშობს მრავალი ფაქტორი. ექიმის მაღალი კმაყოფილება 
საკუთარი სამუშაოთი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მის მიერ გაწეულ მომსახუ-
რებას და დადებითად აისახება პაციენტის კმაყოფილების ხარისხზე. ჯანდაცვის 
პოლიტიკის შემქმნელებმა, დამგეგმავებმა და მენეჯერებმა კრიტიკულად უნდა 
გაანალიზონ დამატებითი სტიმულების მიწოდების მნიშვნელობა. ჯანდაცვის 
მუშაკთა შრომით კმაყოფილების გასაუმჯობესებლად, გარდა ხელფასისა, განსა-
კუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ოჯახური ცხოვრების მხარდაჭერაზე, ღირსე-
ული საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე, საგანმანათლებლო პერსპექტივებზე და 
ადეკვატურ თავისუფალ დროზე. გარდა ამისა, ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ სხვა 
არაფინანსური წახალისებებზე, როგორიცაა საგანმანათლებლო ტრენინგები, პრო-
ფესიული განვითარების და დაწინაურების უკეთესი შესაძლებლობები. მოტივა-
ციისა და სამუშაო კმაყოფილების გაგება ხელს უწყობს ისეთი პროგრამული 
რეკომენდაციების შემუშავებას, რომლებიც აამაღლებენ ჯანდაცვის სისტემების 
ეფექტურ მუშაობას. 
საძიებო სიტყვები: მოტივაცია, მუშაობით კმაყოფილება, ჯანდაცვის პოლიტიკა, 
პირველადი ჯანდაცვა, ოჯახის ექიმები 

 

შესავალი 

მოტივაცია განისაზღვრება, როგორც წარმატებული მუშაობისათვის და ორ-

განიზაციული მიზნების მისაღწევად ადამიანის ძალისხმევა, სწრაფვა, სტიმული-

რების პროცესი და ვითარდება ინდივიდუალური, ორგანიზაციული და კულტუ-
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რული ფაქტორების ურთიერთქმედების შედეგად (Franco et al., 2002; Toode at al., 

2011). ჯანდაცვის მუშაკების მოტივაცია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მათი 

მუშაობისა და სამედიცინო მომსახურების მიწოდების შედეგების გაუმჯობესებას. 

სამუშაოს კმაყოფილება პოზიტიური ემოციური მდგომარეობაა და გვიჩვე-

ნებს, თუ რამდენად კმაყოფილია ადამიანი თავისი სამუშაოთი. სამუშაოთი კმაყო-

ფილებას განსაზღვრავს სამუშაო პირობები და ორგანიზაციული გარემო, ექიმებსა 

და ექთნებს შორის ურთიერთობები, თანამშრომლებს შორის კოლეგიალური 

თანამშრომლობა, სამედიცინო ორგანიზაციის მართვის თავისებურებები, აღიარება. 

სამუშაოთი კმაყოფილება გავლენას ახდენს სამედიცინო პერსონალის სამუშაო 

ადგილზე შეკავებაზე.  

ერთი შეხედვით,  მოტივაცია და სამუშაოთი კმაყოფილება ერთმანეთთან 

არის დაკავშირებული, თუმცა ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდება (Christen et al., 

2006). მოტივაცია არის ადამიანის განზრახვა მიაღწიოს დასახულ ორგანიზაციულ 

მიზნებს. სამუშაოთი კმაყოფილება გულისხმობს ადამიანის დამოკიდებულებას 

ორგანიზაციულ გარემოსთან. მათზე გავლენას ახდენენ ინდივიდუალური (თვით-

შეფასება, მოლოდინები, საჭიროებები), ორგანიზაციული (სტრუქტურა, პროცესები, 

რესურსები, კულტურა) და სოციალურ-კულტურული (მოლოდინი, კულტურის 

გავლენა ორგანიზაციებზე, რეფორმები) ფაქტორები (Kahiga, 2018). 

მსოფლიოში მრავალი კვლევა არსებობს, სადაც შესწავლილია მოტივაციაზე 

და სამუშაოთი კმაყოფილებაზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა. თუმცა, ეს 

ფაქტორები შედარებით ნაკლებად არის შესწავლილი განვითარებად ქვეყნებში. 

უფრო მეტიც, მოტივაციაზე და სამუშაოთი კმაყოფილების შესახებ კვლევების 

უმეტესი ნაწილი ეხება ჰოსპიტალურ სფეროში დასაქმებულ ჯანდაცვის მუშაკებს 

და შედარებით ნაკლებად ეძღვნება პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მოღვაწე 

პერსონალს.  

პირველადი ჯანდაცვა ყველაზე სამართლიანი და ეფექტიანი სტრატეგიაა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად. პირველადი ჯანდაცვა პა-

ციენტის პირველი კონტაქტია დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაში და უზრუნ-

ველყოფს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომ, ყოვლისმომცველ, უწყვეტ და 

კოორდინირებულ ჯანდაცვას. გამართული პირველადი ჯანდაცვა ხელს უწყობს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და ამცირებს უფრო ძვირადღი-

რებული ჰოსპიტალური სისტემის დატვირთვას, განსაკუთრებით მოსახლეობის 

დაბერებისა და ქრონიკული პირობების მზარდი ტვირთის პირობებში.  

საკითხის აქტუალობას ხაზს უსვამს საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის 

სისტემის სუსტად განვითარება (მიქავა და გაბრიჭიძე, 2019). საქართველოში 

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების დაბალ  დონეზე მეტყველებს ის 

ფაქტი, რომ 2019 წლის მონაცემებით, ამბულატორიულ სამედიცინო დაწესებუ-

ლებებში  მიმართვათა რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე წლის განმავლობაში 3.6-ს 

შეადგენს, მაშინ როცა ევროპის ქვეყნებისათვის იგი 7.5-მდე აღწევს. საქართველო ამ 

მაჩვენებლით ბოლოდან მეორე ადგილზე იმყოფება ჯანმოს ევროპის რეგიონის 

ქვეეყნებთან შედარებით. 2013 წლიდან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სა-

ხელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შედეგად ამბულატორიებში პაციენტთა მი-

მართვიანობის საერთო მაჩვენებელი 25%-ით გაიზარდა, რაც მეტყველებს ჯან-

დაცვის სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის ამაღლებაზე (Verulava et al., 
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2017). თუმცა, პროგრამის ბენეფიციართა მხოლოდ 22%-მა მიმართა ამბულატორიას 

სამედიცინო დახმარების მისაღებად.  

აღნიშნული პრობლემები კიდევ უფრო აღრმავებს ადამიანურ რესურსებთან 

დაკავშირებულ ბევრ გამოწვევებს, რაც გავლენას ახდენს ჯანდაცვის მუშაკების 

როგორც მოტივაციაზე და მუშაობაზე, ასევე ამ პოზიციებზე მათ შენარჩუნებაზე. 

აღნიშნული განსაკუთრებით პრობლემატურია ოჯახის ექიმისთვის. კვლევები 

ადასტურებენ, რომ ოჯახის ექიმები სათანადო ხარისხით მომსახურების დაბალი 

მოტივაციის მიზეზად ანაზღაურების სიმცირეს ასახელებენ (ვერულავა და ბე-

რუაშვილი, 2019). რესპოდენტთა 85%-ის ანაზღაურება 700 ლარზე ნაკლებია, რაც 

ოჯახის ექიმთა 65%-ის აზრით, ძალიან დაბალია, ხოლო 70%-ის აზრით, მათი 

ანაზღაურება არ არის გაწეული შრომის ადექვატური და გაცილებით მეტი მუშაობა 

უწევთ, ვიდრე უნაზღაურდებათ (ვერულავა, 2021). 

შედარებით ნაკლები მტკიცებულებები არსებობს ოჯახის ექიმების მოტივა-

ციაზე და სამუშაოს კმაყოფილებაზე მოქმედ გავლენის ფაქტორებზე. პირველადი 

ჯანდაცვის მუშაკების მოტივაციის ამაღლებისკენ მიმართული ძალისხმევები, 

განსაკუთრებით მწირი ფინანსური რესურსების პირობებში, ძირითადად, მოიცავს 

ფინანსური მოტივაციის ღონისძიებებს, რაც გარე ფაქტორებს წარმოადგენს. მიუ-

ხედავად იმისა, რომ ფინანსური მოტივაცია აუცილებელია ჯანდაცვის მუშაკების 

ეფექტურად მუშაობისთვის, საჭიროა ისეთი შინაგანი, არაფინანსური ფაქტორების 

როლის უფრო ღრმად შესწავლა, როგორებიცაა აღიარება, უკეთესი სამუშაო გარემო, 

ლიდერობა, მნიშვნელობას ჯანდაცვის მუშაკების მოტივაციაზე.  

საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაკების მოტივაციის  

თავისებურებების კვლევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, პირველადი ჯან-

დაცვის პოლიტიკისა და ბიზნეს პროცესების ფორმირებისათვის. ასევე კვლევის 

მნიშვნელოვანი კითხვაა რა განმასხვავებელი  ასპექტები არსებობს პერსონალის 

სამუშაოთი კმაყოფილებასა და მოტივაციის ფაქტორებს შორის და რა განმასხვა-

ვებელი თავისებურებები აქვს სქართველოს პირველადი ჯანდაცვის პერსონალს 

აღნიშული მიმართულებით. 

კვლევის მიზანია საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის 

მოტივაციისა და სამუშაოზე კმაყოფილების განმსაზღვრელი ფაქტორების შესწავ-

ლა, მათი გავლენის დადგენას პროფესიული მიზნების მიღწევის უნარზე.  

მეთოდოლოგია 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში განხორციელდება პირველადი ჯანდაც-

ვის პერსონალის გამოკითხვა წინასწარ სტრუქტურირებული კითხვების მეშვეო-

ბით. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნება სიღრმისეული 

(ექსპერტული) ნახევრადსტრუქურული ინტერვიუ. 

სამიზნე ჯგუფები 
პირველადი ჯანდაცვის მუშაკების მოტივაციების შესახებ ჰოლისტიკური 

წარმოდგენის მიღების მიზნით, შერჩეულ იქნა მაქსიმალური ვარიაციის შერჩევის 

მეთოდი, რომლის მიზანია სხვადასხვა გეოგრაფიულ გარემოში დასაქმებული პირ-

ველადი ჯანდაცვის მუშაკების ჩართვა. კვლევა ჩატარდება თბილისის და საქართ-

ველოს სხვადასხვა რეგიონების სამედიცინო ორგანიზაციები. კვლევის სამიზნე 

ჯგუფს წარმოადგენენ: პირველადი ჯანდაცვის ექსპერტები, ოჯახის ექიმები, 

ექთნები. 
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სიღრმისეული ინტერვიუები ჩატარდება პირველადი ჯანდაცვის საკითხებ-

თან შეხების მქონე ექსპერტებთან, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, 

ოჯახის ექიმებთან, ექთნებთან. რესპოდენტები შეირჩევა მიზნობრივად, მათ მიერ 

დაკავებული პოზიციის, კვალიფიკაციის და სტატუსის შესაბამისად. სიღრმისეული 

ინტერვიუები ჩაიწერება აუდიო ფირზე, რის შესახებაც ინფორმაცია წინასწარ 

ეცნობება კვლევის მონაწილეებს. სიღრმისეული ინტერვიუების დასრულების 

შემდეგ მოხდება აუდიო/ვიდეო ჩანაწერების გაშიფვრა. ტრანსკრიპტები გაანალიზ-

დება თემატურად. თავდაპირველად მოხდება მონაცემების რამოდენიმეჯერ წა-

კითხვა და შემდგომ განხორციელდება კოდირების პროცესი. ამის შემდეგ მოხდება 

კოდების თემებად ტრანსფორმირება. თითოეულ თემაში გამოიყოფა ქვეთემები. 

საბოლოო სახით, ინტერვიუებში გამოკვეთილი ძირითადი თემები წარმოდგენილი 

იქნება ნაშრომში.   

პირველადი ჯანდაცვის მუშაკებთან სიღრმისეული ინტერვიუები მოიცავს 

ფართო თემებს, მათ შორის ფაქტორებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ან ხელს უშლიან 

პროფესიული მიზნების განხორციელებას, ასევე ინდივიდუალურ და ორგანიზა-

ციულ ფაქტორებს, რომლებიც აუმჯობესებენ მათი მოტივაციასა და საქმიანობის 

ეფექტიან შესრულებას. 

 

კვლევის შედეგები 

სულ გამოკითხული იქნა 324 სამედიცინო პერსონალი, მათგან 50% ოჯახის 

ექიმები (n=162) და 50% (n=162) ექთნები. ოჯახის ექიმებში ჭარბობდა მდედრობითი 

სქესის წარმომადგენელი (90.9%; n=131), ხოლო ექთნების აბსოლუტური უმრავ-

ლესობა შეადგენდა მდედრობითი სქესის წარმომადგენელს (100%; n=162). ოჯახის 

ექიმების (35.8%; n=58) და ექთნების (30.9%; N=100) უმეტესობა 41-50 წლამდე 

ასაკისაა. მუშაობის სტაჟის მიხედვით, უმრავლესობა ოჯახის ექიმების (31.5%; n=51) 

და ექთნების (30.2%; n=49) მუშაობის ხანგრძლივობა 1-დან 3 წლამდეა. ანაზ-

ღაურების ტიპის მიხედვით, უმეტესობა ოჯახის ექიმებს (88.3 %; n=143) აქვთ 

შერეული ანაზღაურება, ხოლო ექთნების უმეტესობას (92%; n=149) აქვს ფიქ-

სირებული ანაზღაურება. ყოველთვიური ანაზღაურების მიხედვით, ოჯახის ექიმთა 

უმეტესობის (32%; n=52) და ექთანების უმეტესობის (44%; n=71) ანაზღაურება 

შეადგენს 501-1000 ლარს.  

ცხრილი 1 

რესპოდენტთა განაწილება დემოგრაფიული მაჩვენებლების მიხედვით მიხედვით 

 ოჯახის ექიმი 

162 (50%) 

ექთანი 

162 (50%) 

ჯამი 

324 (100%) 

სქესი 

ქალი 

კაცი 

 

131 (80.9 %) 

31 (19.1 %) 

 

162 (100 %) 

0 (0 %) 

 

293 (90.4 %) 

31 (9.6 %) 

ასაკი 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61 და მეტი 

 

12 (7.4 %) 

45 (27.8 %) 

58 (35.8 %) 

34 (21 %) 

13 (8 %) 

 

16 (9.9 %) 

21 (13 %) 

42 (25.9 %) 

51 (31.5 %) 

32 (19.8 %) 

 

28 (8.6 %) 

66 (20.4%) 

100 (30.9 %) 

85 (26.2 %) 

45 (13.9 %) 
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სამუშაო სტაჟი 

6 თვემდე 

6 დან- 1 წლამდე 

1 წლიდან  3 წლამდე  

3 დან 5 წლამდე 

5 დან ზემოთ 

 

6 (3.7 %) 

26 (16 %) 

51 (31.5 %) 

36 (22.2 %) 

43 (26.5 %) 

 

4 (2.5 %) 

21 (13 %) 

41 (25.3 %) 

49 (30.2 %) 

47 (29 %) 

 

10 (3.1 %) 

47 (14.5 %) 

92 (28.4 %) 

85 (26.2 %) 

90 (27.9 %) 

ანაზღაურების ტიპი 

შერეული 

სულადობრივი 

ფიქსირებული 

 

143 (88.3 %) 

11 (6.8 %) 

8 (4.9 %) 

 

7 (4.3 %) 

6 (3.7 %) 

149 (92 %) 

 

150 (46.3 %) 

17 (5.2 %) 

157 (48.5 %) 

ანაზღაურების 

ოდენობა 

500 ლარამდე 

501-1000 

1001-1500 

1501-დან ზემოთ 

 

 

21 (13 %) 

52 (32 %) 

46 (28.4 %) 

43 (26.5 %) 

 

 

26 (16 %) 

71 44 %) 

58 (36 %) 

7 (4 %) 

 

4 

7 (14.5%) 

123 (38%) 

104 (32%) 

50 (15.4%) 

 

დასაქმებულთა შრომითი კმაყოფილების განსასაზღვრად, შევისწავლეთ რამ-

დენიმე ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს სამსახურით კმაყოფილებაზე.  

ანაზღაურება. გამოკითხულ ოჯახის ექიმთა 45%-ის (n=45) და ექთანთა 66%-

ის (n=107) აზრით, მათი ხელფასი არ არის შესაბამისობაში დაკისრებულ ფუნქცია-

მოვალეობასთან. ოჯახის ექიმთა 85.8% (n=139) და ექთანთა 77.8% (n=126) ეთანხ-

მება, რომ შრომით კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენს ანაზღაურების მიღების დრო-

ულობა. ოჯახის ექიმთა 84% (n=136) და ექთანთა 40.1% (n=65) ეთანხმება, რომ მათ 

ჰქონდათ დამატებითი ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა. ოჯახის ექიმთა 

29.6% (n=48) და ექთანთა 35.8% (n=58) ნაწილობრივ არ ეთანხმება, რომ კომპანია 

უზრუნველყოფდა სტაბილურობის შეგრძნებას. ამასთან, მათ ვისაც ჰქონდათ 

შერეული ანაზღაურება, ოჯახის ექიმების უმეტესობა ნაწილობრივ ეთანხმება 28.7% 

(n=41) ან ეთანხმება 23.1% (n=33) რომ ჰქონდათ სტაბილურობა; ასევე, ექთნების 

უმეტესობა ეთანხმება 57.1% (n=4) ან ნაწილობრივ ეთანხმება 28.6% (n=2) რომ 

ჰქონდათ სტაბილურობა.  

სამუშაოსადმი კმაყოფილება და ჩართულობა. ოჯახის ექიმების 53.7% (n=87)  

ექთნების 50% (n=81) თვლის, რომ სამსახურში თავს გრძნობს ოჯახის წევრად. 

ოჯახის ექიმების 53.7%-ს (n=87) და ექთნების 50%-ს (n=81) გაცნობიერებული აქვს 

საკუთარი როლი კომპანიის წარმატებაში. ოჯახის ექიმების 53.7% (n=87) და ექთ-

ნების 50% (n=81) გრძნობს დაფასებას ორგანიზაციის მენეჯერების მხრიდან. ოჯახის 

ექიმების 33.3% (n=54) თვლის, რომ მათ აქვთ საკუთარი თავის მაქსიმალურად 

გამოვლენის შესაძლებლობა. ხოლო ექთნების 33.3% (n=54) ნაწილობრივ არ ეთანხ-

მება, ხოლო 25.3% (n=41) არ ეთანხმება აღნიშნულ მოსაზრებას. ოჯახის ექიმების 

27.2% (n=44) არ ეთანხმება ხოლო ექთნების 31.5% (n=51) არ ეთანხმება, რომ კომ-

პანიის მიერ მუდმივად ხდება დაჯილდოვება ხარისხიანად შესრულებული 

სამუშაოსთვის. 

მუშაობა-ცხოვრების ბალანსი. ოჯახის ექიმების 45.7% (n=74) და ექთნების 

37.7% (n=135) მუშაობს ნორმალური სამუშაო გრაფიკით. ოჯახის ექიმების 48.1% 
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(n=78) ექთნების 56.2% (n=91) თვლის, რომ მათი მუშაობა-ცხოვრების ბალანსი 

დაცულია. ოჯახის ექიმების 22.8% (n=37) და ექთნების 25.3% (n=41) თვლის, რომ 

მათი სამუშაო გარემო სტრესულია. ოჯახის ექიმების 24.1% (n=39) და ექთნების 

26.5% (n=43) თვლის, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო ვერ აქცევენ ყურადღებას 

ოჯახის წევრებს. ოჯახის ექიმების 45.7%-ს (n=74) და ექთნების 23.5%-ს (n=38) გარდა 

ძირითადი სამუშაო საათებისა, უწევთ დამატებით ჩართულობა არასამუშაო 

საათებში. 

პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. ოჯახის ექიმების 50% (n=81) 

აქვს, ხოლო ექთნების 34.6% (n=56) არ აქვს ტრენინგების გავლის შესაძლებლობა. 

ოჯახის ექიმების მხოლოდ 13.6% (n=22) და ექთნების 6.8% (n=11) თვლის, რომ 

ტრენინგები ტარდება მაღალი ინტენსივობით. ოჯახის ექიმების 28.4% (n=46) და 

ექთნების 35.8% (n=58) ტრენინგებში თანამშრომელთა ჩართულობა არ არის მაღალი. 

ოჯახის ექიმების 54.9% (n=89) და ექთნების 46.9% (n=76) თვლის, რომ ტრენინგები 

ეხმარებათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში.  

სამუშაო პირობები. ოჯახის ექიმების 36.4% (n=59) და ექთნების 30.2% (n=49) 

თვლის, რომ დროულად ხდება მუშაობის პროცესში ტექნიკური ხარვეზის დროს 

რეაგირება. ოჯახის ექიმების 43.2% (n=70) და ექთნების 37.7% (n=61) თვლის, რომ 

სამუშაო ნივთები (სამედიცინო, ტექნიკური ინვენტარი, საკანცელარიო ნივთები) 

შეესაბამება  მათ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ოჯახის ექიმების 43.2% (n=70) და 

ექთნების 37.7% (n=61), თვლის, რომ სამსახურის ტერიტორიული მდებარეობა არის 

საკმაოდ კომფორტული. ოჯახის ექიმების 54.3% (n=88) და ექთნების 46.3% (n=75) 

კმაყოფილია ფიზიკური პირობებით (განათება, ხმაური). 

ურთიერთობა მენეჯერებთან. მენეჯერებთან კარგი ურთიერთობა შრომითი 

კმაყოფილების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ოჯახის ექი-

მების 29% (n=47) და ექთნების 29.6% (n=48) მიიჩნევს, რომ მენეჯერები არ ფიქრობენ 

მათ კეთილდღეობაზე. ოჯახის ექიმების 58% (n=94) და ექთნების 47.5% (n=77) 

თვლის, რომ მენეჯერებთან საუბრისას ყოველთვის აქვთ საკუთარი მოსაზრების 

თავისუფლად გამოხატვის საშუალება. ოჯახის ექიმების 65.4% (n=106) და ექთნების 

57.4% (n=93) თვლის, რომ მენეჯერების მიერ თანამშრომელთა დაწინაურებასთან 

დაკავშირებით გადაწყვეტილებები სამართლიანია. ოჯახის ექიმების 51.9% (n=84) 

და ექთნების 50% (n=81) თვლის, რომ მენეჯერი არ ახდენს იგნორირებას თანამ-

შრომლის შეთავაზებაზე სამუშაოს გაუმჯობესების თაობაზე. ოჯახის ექიმების 66% 

(n=107) და ექთნების 59.3% (n=96) თვლის, რომ მენეჯერისგან მხარდაჭერა ეხმა-

რებათ სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებაში. ოჯახის ექიმების 69.1% (n=112) და 

ექთნების 64.2% (n=104) თვლის, რომ მენეჯერი აქებს როდესაც სამუშაოს კარგად 

ასრულებს. ოჯახის ექიმების 52.5% (n=85) და ექთნების 48.1% (n=78) თვლის, რომ 

მენეჯერი მიუთითებდა, როდესაც საქმეს გაუმჯობესება სჭირდებოდა. 

ცხრილი 2 

 პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის გამოკითხვის შედეგები მოტივაციისა და 

სამუშაოზე კმაყოფილების განმსაზღვრელი ფაქტორების შესახებ. 
  ნაწილობრივ 

 არ 

ვეთანხმები 

არ 

ვეთანხმები 

ნაწილობრივ 

ვეთანხმები 
ვეთანხმები 

საშუალო 

მაჩვენე-

ბელი 

SD 

ანაზღაურება        

ანაზღაურებისა 

და დაკისრებუ-

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

53 (32.7 %) 

43 (26.5 %) 

73 (45 %) 

107 (66 %) 

24 (14.8 %) 

8 (4.9 %) 

12 (7.4 %) 

4 (2.5 %) 

 

 

 

 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

106 

ლი ფუნქცია-

მოვალეობების 

ერთმანეთთან 

შესაბამისობა 

ჯამი 96 (29.6 %) 180(56 %) 32 (9.9 %) 16 (4.9 %) 2.36 

 

 

 

0.87 

ანაზღაურების 

მიღების 

დროულობა 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

5 (3.1 %) 

12 (7.4 %) 

17 (5.2 %) 

2 (1.2 %) 

3 (1.9 %) 

5 (1.5 %) 

16 (9.9 %) 

21 (13 %) 

37 (11.4 %) 

139(85.8%) 

126(77.8%) 

265(81.8%) 

 

 

2.54 

 

 

0.74 

დამატებითი 

ანაზღაურების 

მიღების 

შესაძლებლობა  

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

9 (5.6 %) 

39 (24.1 %) 

48 (14.8 %) 

5 (3.1 %) 

20 (12.3%) 

25 (7.7 %) 

12 (7.4 %) 

38 (23.5 %) 

50 (15.4 %) 

136 (84%) 

65 (40.1%) 

201 (62%) 

 

 

2.66 

 

 

0.81 

კომპანიის მიერ 

სტაბილურობის 

შეგრძნების 

უზრუნველყოფა 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

48 (29.6 %) 

58 (35.8 %) 

106 (32.7 %) 

34 (21 %) 

47 (29 %) 

81 (25 %) 

44 (27.2 %) 

38 (23.5 %) 

82 (25.3 %) 

36 (22.2%) 

19 (11.7%) 

55 (17 %) 

 

 

2.61 

 

 

0.78 

სამუშაოსადმი 

კმაყოფილება და 

ჩართულობა 

 

      

სამსახურში თავს 

ვგრძნობ ოჯახის 

წევრად 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

20 (12.3 %) 

28 (17.3 %) 

48 (14.8 %) 

12 (7.4 %) 

15 (9.3 %) 

27 (8.3 %) 

43 (26.5 %) 

38 (23.5 %) 

81 (25 %) 

87 (53.7%) 

81 (50 %) 

168(51.9%) 

 

 

2.32 

 

 

0.62 

გაცნობიერებულ

ი მაქვს  ჩემი 

როლი კომპანიის 

წარმატებაში 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

20 (12.3 %) 

28 (17.3 %) 

48 (14.8 %) 

12 (7.4 %) 

15 (9.3 %) 

27 (8.3 %) 

43 (26.5 %) 

38 (23.5 %) 

81 (25 %) 

87 (53.7%) 

81 (50 %) 

168(51.9%) 

 

 

2.45 

 

 

0.53 

დაფასება 

მენეჯმენტის 

მხრიდან 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

20 (12.3 %) 

28 (17.3 %) 

48 (14.8 %) 

12 (7.4 %) 

15 (9.3 %) 

27 (8.3 %) 

43 (26.5 %) 

38 (23.5 %) 

81 (25 %) 

87 (53.7%) 

81 (50 %) 

168 (51.9%) 

 

 

2.39 

 

 

0.57 

საკუთარი თავის 

მაქსიმალურად 

გამოვლენის 

შესაძლებლობა 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

40 (24.7 %) 

54 (33.3 %) 

94 (29.0 %) 

21 (13 %) 

41 (25.3%) 

62 (19.1%) 

47 (29 %) 

32 (19.8 %) 

79 (24.4 %) 

54 (33.3%) 

35 (21.6%) 

89 (27.5%) 

 

 

2.06 

 

 

0.72 

კომპანიის მიერ 

მუდმივად 

დაჯილდოვება 

ხარისხიანად 

შესრულებული 

სამუშაოსთვის 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

57 (35.2 %) 

74 (45.7 %) 

131 (40.4 %) 

44 (27.2%) 

51 (31.5%) 

95 (29.3%) 

32 (19.8 %) 

22 (13.6 %) 

54 (16.7 %) 

29 (17.9%) 

15 (9.3 %) 

44 (13.6%) 

 

 

2.27 

 

 

0.84 

მუშაობა-

ცხოვრების 

ბალანსი 

 

      

ნორმალური 

სამუშაო 

გრაფიკით 

კმაყოფილება 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

28(17.3 %) 

24 (14.8 %) 

36 (22.2 %) 

74 (45.7%) 

43 (26.5%) 

20 (12.3%) 

38 (23.5 %) 

61 (37.7 %) 

71 (21.9 %) 

44 (13.6%) 

74 (22.8%) 

135(41.7%) 

 

 

2.36 

 

 

0.82 

მუშაობა-ცხოვ-

რების ბალანსი 

დაცული არის 

ჩემს სამსახურში 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

25 (15.4 %) 

18(11.1 %) 

41(25.3 %) 

78 (48.1%) 

13 (8 %) 

10 (6.2 %) 

48 (29.6 %) 

91 (56.2 %) 

28(11.7 %) 

28 (8.6%) 89 

(27.5%) 

169(52.2%) 

 

 

2.5 

 

 

0.72 

სტრესული 

სამუშაო გარემო 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

52 (32.1 %) 

60 (37 %) 

112 (34.6 %) 

39 (24.1%) 

31 (19.1%) 

70 (21.6%) 

34 (21 %) 

30 (18.5 %) 

64 (19.8 %) 

37 (22.8%) 

41 (25.3%) 

78 (24.1%) 

 

 

2.64 

 

 

0.61 

გადატვირთული 

გრაფიკის გამო 

ყურადღებას ვერ 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

47 (29 %) 

46 (28.4 %) 

93 (28.7 %) 

29 (17.9%) 

31 (19.1%) 

60 (18.5%) 

47 (29 %) 

42 (25.9 %) 

89 (27.5 %) 

39 (24.1%) 

43 (26.5%) 

82 (25.3%) 

 

 

2.18 

 

 

0.67 
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ვაქცევ ოჯახის 

წევრებს 

გარდა ძირითადი 

სამუშაო საათე-

ბისა, რამდენად 

უწევთ დამატე-

ბით ჩართულობა 

არასამუშაო 

საათებში 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

27 (16.7 %) 

49 (30.2 %) 

76 (23.5 %) 

14 (8.6%) 

36 (22.2%) 

50 (15.4%) 

47 (29 %) 

39 (24.1 %) 

86 (26.5 %) 

74 (45.7%) 

38 (23.5%) 

112(34.6%) 

 

 

2.91 

 

 

0.36 

პროფესიული 

განვითარების 

შესაძლებლობა 

 

      

ტრენინგების 

გავლის 

შესაძლებლობა 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

23 (14.2 %) 

62 (38.3 %) 

85 (26.2 %) 

17 (10.5%) 

56 (34.6%) 

73 (22.5%) 

41 (25.3 %) 

25 (15.4 %) 

66 (20.4 %) 

81 (50 %) 

19 (11.7%) 

100(30.9%) 

 

 

2.05 

 

 

0.39 

ტრენინგები 

ტარდება მაღალი 

ინტენსივობით 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

64 (39.5 %) 

73 (45.1 %) 

137 (42.3 %) 

47 (29 %) 

56 (34.6%) 

100(31.8%) 

29 (17.9 %) 

22 (13.6 %) 

51 (15.7 %) 

22 (13.6%) 

11 (6.8%) 

33 (10.2%) 

 

 

2.12 

 

 

0.28 

მაღალია ტრენინ-

გებში თანამშრო-

მელთა ჩართუ-

ლობა, რაც მეხმა-

რება მეტი ინ-

ფორმაციის მიღე-

ბაში 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

66 (40.7 %) 

71 (43.8 %) 

137 (42.3 %) 

46 (28.4%) 

58 (35.8%) 

104(32.1%) 

30 (18.5 %) 

20 (12.3 %) 

50 (15.4 %) 

20 (12.3%) 

13 (8 %) 

33 (10.2%) 

 

 

2.17 

 

 

0.25 

ტრენინგები 

მეხმარება 

პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების 

გაუმჯობესებაში 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

17 (10.5 %) 

26 (16 %) 

43 (13.3 %) 

10 (6.2 %) 

20 (12.3%) 

30 (9.3 %) 

46 (28.4 %) 

40 (24.7 %) 

86 (26.5 %) 

89 (54.9%) 

76 (46.9%) 

165(50.9%) 

 

 

2.26 

 

 

0.21 

სამუშაო 

პირობები  

       

რამდენად დრო-

ულად ხდება მუ-

შაობის პროცესში 

ტექნიკური ხარ-

ვეზის დროს რეა-

გირება 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

42 (25.9 %) 

43 (26.5 %) 

85 (26.2 %) 

15 (9.3 %) 

20 (12.3%) 

35 (10.8%) 

46 (28.4 %) 

50 (30.9 %) 

96 (29.6 %) 

59 (36.4%) 

49 (30.2%) 

108(33.3%) 

 

 

2.48 

 

 

0.32 

სამუშაო ნივთები 

(სამედიცინო, 

ტექნიკური ინ-

ვენტარი, საკანცე-

ლარიო ნივთები) 

შეესაბამება  ჩემს 

მოთხოვნებს და 

საჭიროებებს 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

31 (19.1 %) 

36 (22.2 %) 

67 (20.7 %) 

10 (6.2%) 

19 (11.7%) 

29 (9 %) 

51 (31.5 %) 

46 (28.4 %) 

97 (29.9 %) 

70 (43.2%) 

61 (37.7%) 

131(40.4%) 

 

 

2.81 

 

 

 

 

0.54 

ტერიტორიული 

მდებარეობა არის 

საკმაოდ 

კომფორტული 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

31 (19.1 %) 

36 (22.2 %) 

67 (20.7 %) 

10 (6.2%) 

19 (11.7%) 

29 (9 %) 

51 (31.5 %) 

46 (28.4 %) 

97 (29.9 %) 

70 (43.2%) 

61 (37.7%) 

131(40.4%) 

 

 

2.31 

 

 

0.38 

ფიზიკური 

პირობებით 

(განათება, 

ხმაური) 

კმაყოფილება 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

21 (13 %) 

26 (16 %) 

47 (14.5 %) 

12 (7.4 %) 

9 (5.6 %) 

21 (6.5 %) 

41 (25.3 %) 

52 (32.1 %) 

93 (28.7 %) 

88 (54.3%) 

75 (46.3%) 

163(50.3%) 

 

 

2.05 

 

 

0.28 
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ურთიერთობა 

მენეჯერებთან 

       

მენეჯერები ნაკ-

ლებად ფიქრობენ 

ჩემს კეთილდღე-

ობაზე 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

25 (15.4 %) 

22 (13.6 %) 

47 (14.5 %) 

56 (34.6%) 

36 (22.2%) 

92 (28.4%) 

34 (21 %) 

56 (34.6 %) 

90 (27.8 %) 

47 (29 %) 

48 (29.6%) 

95 (29.3%) 

 

 

2.24 

 

 

0.42 

მოსაზრებების 

თავისუფლად 

გამოხატვის 

საშუალება 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

16 (9.9 %) 

24 (14.8 %) 

40 (12.3 %) 

11 (6.8 %) 

16 (9.9 %) 

27 (8.3 %) 

41 (25.3 %) 

45 (27.8 %) 

86 (26.5 %) 

94 (58 %) 

77 (47.5%) 

171(52.8%) 

 

 

2.28 

 

 

0.26 

მენეჯერების 

მიერ თანამშრო-

მელთა დაწინაუ-

რებასთან დაკავ-

შირებით გადაწ-

ყვეტილებების 

მიღების სამართ-

ლიანობა 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

13 (8 %) 

18 (11.1 %) 

31 (9.6 %) 

9 (5.6 %) 

13 (8 %) 

22 (6.8 %) 

34 (21 %) 

38 (23.5 %) 

72 (22.2 %) 

106(65.4%) 

93 (57.4%) 

199(61.4%) 

 

 

2.35 

 

 

0.46 

მენეჯერი ახდენს 

იგნორირებას 

თანამშრომლის 

შეთავაზებაზე 

სამუშაოს 

გაუმჯობესების 

თაობაზე 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

39 (24.1 %) 

49 (30.2 %) 

88 (27.2 %) 

84 (51.9%) 

81 (50 %) 

165(50.9%) 

23 (14.2 %) 

20 (12.3 %) 

43 (13.3 %) 

16 (9.9 %) 

12 (7.4 %) 

28 (8.6 %) 

 

 

2.37 

 

 

0.67 

მენეჯერისგან 

მხარდაჭერა 

გვეხმარება 

სამუშაოს 

ხარისხიანად 

შესრულებაში 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

11 (6.8 %) 

16 (9.9 %) 

27 (8.3 %) 

7 (4.3 %) 

5 (3.1 %) 

12 (3.7 %) 

37 (22.8 %) 

45 (27.8 %) 

82 (25.3 %) 

107 (66 %) 

96 (59.3%) 

203(62.7%) 

 

 

2.48 

 

 

0.61 

მენეჯერი მაქებს, 

როდესაც საქმეს 

კარგად 

ვასრულებ 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

14 (8.6 %) 

13 (8 %) 

27 (8.3 %) 

6 (3.7 %) 

4 (2.5 %) 

10 (3.1 %) 

30 (18.5 %) 

41 (25.3%) 

71 (21.9%) 

112 (69 %) 

104(64.2%) 

216(66.7%) 

 

 

2.61 

 

 

0.52 

მენეჯერი 

მიმითითებს, 

როდესაც საქმეს 

გაუმჯობესება 

სჭირდებოდა 

ოჯახის ექიმი 

ექთანი 

ჯამი 

19 (11.7 %) 

15 (9.3 %) 

34 (10. 5%) 

11 (6.8 %) 

11 (6.8 %) 

22 (6.8 %) 

47 (29 %) 

58 (35.8 %) 

105 (32.4 %) 

85 (52.5%) 

78 (48 %) 

163(50.3%) 

 

 

2.73 

 

 

0.6 

 

თვისებრივი კვლევის შედეგები 

რესპოდენტთა სიღრმისეული ინტერვიუს შედეგებმა აჩვენა, რომ მათი 

ორგანიზაციის სამუშაო გარემოს, პირობების გაუმჯობესებამ დადებითი გავლენა 

მოახდინა მათ უკეთ მუშაობის მოტივაციაზე, მაღალი ხარისხით პაციენტების 

მომსახურებაზე. ბოლო წლებში ახლად გარემონტდა და კეთილმოეწყო შენობები, 

საექიმო კაბინეტები, პროცედურების ოთახები. ისინი აღიჭურვა ყველა საჭირო 

მედიკამენტებითა და აუცილებელი მოწყობილობა-დანადგარებით.  

”სამუშაო პირობების ცვლილებები გვაძლევს დიდ კმაყოფილებას ჩვენს 
საქმიანობაში. კარგი გარემო ხელს უწყობს უფრო უკეთ მოვემსახუროთ პაციენტებს. 
ასეთ გარემოში პაციენტებს უვითარდებათ მოტივაცია საჭიროების დროს ხშირად 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

109 

მიმართონ ოჯახის ექიმს, მშვიდად, ყოველგვარი დაძაბვის გარეშე აუხსნან მათი 
ჩივილები”. 

რესპოდენტთა აზრით, ადგილობრივი ხელისუფლება ნაკლებად ან თითქმის 

არ ერევა პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციის საქმიანობაში. პირველადი 

ჯანდაცვის ორგანიზაციები ყველა კერძო, მომგებიანი ორგანიზაციებია. შესაბა-

მისად, მუნიციპალიტეტები სახსრებს არ გამოყოფენ პირველადი ჯანდაცვის ორ-

განიზაციების განსავითარებლად, არ ახდენენ მათ შეკეთებას, სარემონტო სა-

მუშაოებს.  

„ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. ჩვენს 

ორგანიზაციაში რაც კეთდება, ეს იქნება ჩვენი დაფინანსება თუ შენობის შეკეთების 

ხარჯები არანაირი კავშირი არ აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას“.  
„კარგი იქნებოდა მუნიციპალიტეტს დაეფინანსებინა გარკვეულ დაავადე-

ბებზე მედიკამენტები, რომლებიც არ შედის სახელმწიფო პროგრამაში“.  
„ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა ახდენდეს მისი მოსახლეობის საჭი-

როებების შეფასებას და ამის საფუძველზე დამატებითი პროგრამების შემუშავებას, 
საჭირო სერვისების დაფინანსებას. ადგილობრივი ხელისუფლება ფაქტიურად არ 
არის  პასუხისმგებელი საკუთარი მოსახლეობის სამედიცინო საჭიროებებზე.“ 

რესპოდენტთა აზრით, მათი საქმიანობის მოტივაციაა დამატებითი ბონუსის 

მიღება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, უკეთესი სამუშაო ურთიერთობა 

კოლეგებთან და მეტი უწყვეტი განათლების მიღების სურვილი. ბონუსური ანაზ-

ღაურება დაკავშირებულია დამატებითი სერვისების გაწევასთან. რაც უფრო მეტ 

სერვისებს გასწევს სამედიცინო პერსონალი მით მეტ ანაზღაურებას ღებულობს. 

რესპოდენტთა უმეტესობა კმაყოფილი იყო ხელფასებზე დამატებით ბონუსურ 

ანაზღაურებაზე. ბონუსური დაფინანსება ცვლის ჯანდაცვის მუშაკების ქცევასა და 

დამოკიდებულებებს, ზრდის მათ მოტივაციას უკეთ მუშაობისათვის და აძლევს 

მათი ოჯახებზე ზრუნვის დამატებით რესურსს. 

"როდესაც არ მქონდა ბონუსური დაფინანსება, არ ვიყავი დაინტერესებული 
ბევრ პაციენტზე კონსულტაციის გაწევით. სულადობრივი მეთოდით მეძლეოდა 
დაფინანსება. მეტი პაციენტი რომ გამესინჯა მაინც იგივე თანხას ვღებულობდი. 
ბონუსური დაფინანსების შემოღების შემდეგ ვცდილობ რაც შეიძლება მეტი 
პაციენტი მივიღო და გავუწიო კონსულტაცია, რადგან შესაბამისად უფრო მეტი 
დაფინანსება მეძლევა“. 

"ბონუსური ანაზღაურება ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს, რადგან 
დამატებით მიღებული თანხა ბევრ რამეში მეხმარება. შესაბამისად, უფრო მეტ 
ძალისხმევას ვდებ საქმიანობაში და მეტ დროს ვატარებ პაციენტებთან. ვცდილობ 
უფრო მეტი ვიმუშაო პაციენტის უკეთესი ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად“.  

ბონუსური ანაზღაურება ზრდის ექიმების მოტივაციას, რაც შეიძლება მეტი 

პაციენტს გაუწიონ კონსულტაცია. შესაბამისად, იზრდება მათი დატვირთვა. 

პაციენტებზე გაწეული სერვისების ზრდის გარდა მათ უწევთ დიდი რაოდენობით 

სამედიცინო ჩანაწერების გაკეთება და შენახვა.  

„სამუშაო დატვირთვა იზრდება, პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო იზრდება. 
პაციენტების ამ ჩანაწერებიდან ზოგიერთი ძალიან ტექნიკური და მოცულობითია. 
აღმოაჩენ, რომ დაახლოებით თხუთმეტამდე გაქვს შესავსები. ავსებთ და დღის 
ბოლოს უკვე დაღლილი ხარ. ჩვენ არ გვყავს საკმარისი დამხმარე პერსონალი, რომ 
პასუხისმგებლობები გავიზიაროთ“. 
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ჯანდაცვის ექსპერტების აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად, რო-

მელსაც ჯანდაცვის მუშაკები შეხვდნენ, იყო სათანადოდ დატრენინგებული 

პერსონალის კრიტიკული დეფიციტი. ჯანდაცვის მუშაკები უჩიოდნენ გადაღლი-

ლობას, პირადი, საოჯახო საქმეებისთვის დროის ნაკლებობას და პაციენტებს 

ხარისხიანი სერვისების მიწოდების შეუძლებლობას.  

5. დისკუსია 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ სამედიცინო ორგანიზაციის წარმატებული 

და ეფექტიანი მუშაობა დიდწილად არის დაკავშირებული სამედიცინო პერსო-

ნალის შრომით კმაყოფილებასთან. ექიმის კმაყოფილება საკუთარი სამუშაოთი 

მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მის მიერ გაწეულ მომსახურებას და დადებითად 

აისახება პაციენტის კმაყოფილების ხარისხზე. ექიმის ქცევა კოლეგებთან, ასევე 

ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობა დამოკიდებულია მისი სამუშაო კმაყო-

ფილების დონეზე. მსგავსი შედეგები მიღებულ იქნა სხვა ქვეყნებში ჩატარებული 

კვლევებით (Liu at al., 2010; Huey et al., 2002; Shakir et al., 2007). 

კვლევამ აჩვენა, რომ ექიმთა შრომით კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენენ 

როგორც საქმიანობის, ასევე პიროვნული მახასიათებლები. ყველაზე მნიშვნელოვან 

ფაქტორებად გამოიკვეთა: პაციენტებთან ურთიერთობა, ინტელექტუალური სტი-

მული, უწყვეტი სამედიცინო განათლების შესაძლებლობა, სამუშაოთი კმაყოფი-

ლება, კოლეგებთან და ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობა.  

შრომითი კმაყოფილება მნიშვნელოვნადაა განპირობებული პროფესიული 

განვითარების შესაძლებლობით. კვლევამ დაადასტურა, რომ ერთ-ერთ ყველაზე 

მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს სათანადოდ დატრენინგებული პერსო-

ნალის კრიტიკული დეფიციტი. პროფესიული განვითარების შესაძლებლობის 

თვალსაზრისით შევისწავლეთ რამოდენიმე საკითხი: ტრენინგების გავლის შესაძ-

ლებლობა, ტრენინგების ჩატარება მაღალი ინტენსივობით, რამდენად მაღალია 

ტრენინგებში თანამშრომელთა ჩართულობა, რამდენად ეხმარება ტრენინგები  

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში. 

ოჯახის ექიმების 50% (n=81) თვლის, რომ მათ აქვთ ტრენინგების გავლის 

შესაძლებლობა. თუმცა, ტრენინგების გავლის შესაძლებლობა ძალიან დაბალია 

ექთნებისათვის. ექთნების 34.6% თვლის და 38.3% ნაწილობრივ თვლის, რომ მათ არ 

აქვთ ტრენინგების გავლის შესაძლებლობა. ოჯახის ექიმების 29% და ექთნების 

34.6% თვლის, რომ ტრენინგები არ ტარდება მაღალი ინტენსივობით. ოჯახის 

ექიმების უმრავლესობა (40.7.5% ნაწილობრივ და 28.4% სრულად) თვლის, რომ 

ტრენინგებში თანამშრომელთა ჩართულობა არ არის მაღალი. ოჯახის ექიმების 

54.9% და ექთნების 46.9% თვლის, რომ ტრენინგები ეხმარება პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების გაუმჯობესებაში. 

აღნიშნული შედეგები შეიძლება გამოწვეული იყოს იმ გარემოებით, რომ 

საქართველოში არ არის ამოქმედებული უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და 

უწყვეტი პროფესიული განვითარების სტიმულები, რომლებიც მეტად მიმზიდველს 

და აუცილებელსაც კი ხდის ექიმისთვის ცოდნის მუდმივ განახლებას. ასეთი 

სტიმულებია: კარიერული ზრდის გარანტია, ხელფასის მატება, პრემიები, მხოლოდ 

იმ ექიმთა კონტრაქტირება, რომლებიც მონაწილეობენ უწყვეტი სამედიცინო 

განათლებაში. განსაკუთრებით საგანგაშოა ექთნების დაბალი პროფესიული განათ-

ლების დონე. მსგავსი შედეგები იქნა მიღებული სხვა კვლევებით (Ashraf et al., 2014; 

Sharma et al., 2014). 
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შრომით კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენს ორგანიზაციის სამუშაო გარემო, 

პირობები. კარგი სამუშაო პირობები ხელს უწყობს სამედიცინო პერსონალის 

მზადყოფნას, უფრო უკეთ მოემსახურონ პაციენტებს. თავის მხრივ, დამაკმაყო-

ფილებელ გარემოში პაციენტებს უვითარდებათ მოტივაცია საჭიროების დროს 

ხშირად მიმართონ ოჯახის ექიმს, სადაც შეძლებენ მშვიდად აუხსნან მათი 

ჩივილები. 

სამუშაო პირობების გავლენა შრომით კმაყოფილებაზე შევისწავლეთ რამო-

დენიმე საკითხის მიხედვით: რამდენად დროულად ხდება მუშაობის პროცესში 

ტექნიკური ხარვეზის დროს რეაგირება,  რამდენად შეესაბამებაა  მოთხოვნებს და 

საჭიროებებს სამუშაო ნივთები (სამედიცინო, ტექნიკური ინვენტარი, საკანცელა-

რიო ნივთები), რამდენად კომფორტულია ტერიტორიული მდებარეობა, რამდენად 

კმაყოფილია ფიზიკური პირობებით (განათება, ხმაური). რესპოდენტთა აზრით, 

მათი ორგანიზაციის სამუშაო გარემოს, პირობების გაუმჯობესებამ დადებითი 

გავლენა მოახდინა მათ მოტივაციაზე, უკეთ იმუშაონ, მათ გუნება-განწყობაზე 

მაღალი ხარისხით მოემსახურონ პაციენტებს. ბოლო წლებში ახლად გარემონტდა 

და კეთილმოეწყო შენობები, საექიმო კაბინეტები, პროცედურების ოთახები. ისინი 

აღიჭურვა ყველა საჭირო მედიკამენტებითა და აუცილებელი მოწყობილობა-

დანადგარებით.  

კვლევამ აჩვენა, რომ ოჯახის ექიმების 36.4% და ექთნების 30.2% თვლის, რომ 

დროულად ხდება მუშაობის პროცესში ტექნიკური ხარვეზის დროს რეაგირება. 

ოჯახის ექიმების 43.2% და ექთნების 37.7% თვლის, რომ სამუშაო ნივთები 

(სამედიცინო, ტექნიკური ინვენტარი, საკანცელარიო ნივთები) შეესაბამებაა მათ 

მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ოჯახის ექიმების 43.2% და ექთნების 37.7% თვლის, 

რომ მათთვის ტერიტორიული მდებარეობა არის საკმაოდ კომფორტული.  ოჯახის 

ექიმების 54.3% და ექთნების 46.3% თვლის, რომ ფიზიკური პირობებით (განათება, 

ხმაური) კმაყოფილია. სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები ადასტურებენ, რომ 

სამუშაო პირობები არის სამუშაო კმაყოფილების და მოტივაციის ყველაზე მნიშვ-

ნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორი (Purohit და  Bandyopadhyay, 2014). 

შრომითი კმაყოფილების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქ-

ტორია მენეჯერებთან ურთიერთობა. მენეჯერებთან ურთიერთობა შესწავლილ იქნა 

შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით: მენეჯერებთან ურთიერთობა შესწავლილ 

იქნა შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით: რამდენად ფიქრობენ მენეჯერები მათ 

კეთილდღეობაზე, მენეჯერებთან საუბრისას რამდენათ აქვთ თავიანთი მოსაზ-

რების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება, მენეჯერი რამდენად ახდენს იგნორი-

რებას თანამშრომლის შეთავაზებაზე სამუშაოს გაუმჯობესების თაობაზე, რამდენად 

ეხმარებათ მენეჯერისგან მხარდაჭერა სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებაში, მე-

ნეჯერი აქებს თუ არა როდესაც სამუშაოს კარგად ასრულებს,  მენეჯერი რამდენად 

მიუთითებს როდესაც საქმეს გაუმჯობესება სჭირდებოდა.  

გამოკითხულ ოჯახის ექიმების 34.6% და ექთნების 22.2 % თვლის, რომ 

მენეჯერები ნაკლებად ფიქრობენ მათ კეთილდღეობაზე. ოჯახის ექიმების 58% და 

ექთნების 47.5% თვლის, რომ მენეჯერებთან საუბრისას ყოველთვის აქვთ თავიანთი 

მოსაზრების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება. ოჯახის ექიმების 65.4% და 

ექთნების 57.4% თვლის, რომ მენეჯერების მიერ თანამშრომელთა დაწინაურე-

ბასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები სამართლიანია. ოჯახის ექიმების 51.9% 

და ექთნების 50% არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ მენეჯერი ახდენს იგნორირებას 
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თანამშრომლის შეთავაზებაზე სამუშაოს გაუმჯობესების თაობაზე. ოჯახის ექი-

მების 66% და ექთნების 59.3% თვლის, რომ მენეჯერისგან მხარდაჭერა მათ 

ეხმარებათ სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებაში. ოჯახის ექიმების 69.1% და 

ექთნების 64.2% თვლის, რომ მენეჯერი აქებს როდესაც სამუშაოს კარგად 

ასრულებს. ოჯახის ექიმების 52.5% და ექთნების 48.1% თვლის, რომ მენეჯერი 

მიუთითებდა, როდესაც საქმეს გაუმჯობესება სჭირდებოდა.  

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ანაზღაურება გავლენას ახდენს სამე-

დიცინო პერსონალის კმაყოფილებაზე. რაც უფრო მეტია შემოსავალი მით მაღალია 

კმაყოფილების დონე. კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა უმეტესობა არ არის 

კმაყოფილი არც მიმდინარე შემოსავლებით და არც ანაზღაურების მეთოდით. 

განსაკუთრებით ანაზღაურებით უკმაყოფილო აღმოჩნდნენ ოჯახის ექთნები, 

რადგან მათი ანაზღაურება საკმაოდ დაბალი იყო. ოჯახის ექთანთა ყოველთვიური 

ანაზღაურების მიხედვით, გამოკითხულთა 44%-ის ანაზღაურება შეადგენს 401-500 

ლარს, ხოლო 16%-ის - 400 ლარამდეა. სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები ასევე 

ადასტურებენ, რომ რაც უფრო მეტია სამედიცინო პერსონალის შემოსავალი მით 

მაღალია კმაყოფილების დონე (Solberg et al., 2013; Tanne, 2012). 

სამედიცინო პერსონალის შრომით კმაყოფილებაზე ანაზღაურების გავლენის 

თვალსაზრისით შევისწავლეთ რამოდენიმე საკითხი: ანაზღაურების შესაბამისობა 

დაკისრებულ ფუნქცია-მოვალეობასთან, ანაზღაურების მიღების დროულობა, 

დამატებითი ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა სამუშაო პოზიციების 

მიხედვით, კომპანიის მიერ სტაბილურობის შეგრძნების უზრუნველყოფა ოჯახის 

ექიმთა და ექთანთა ანაზღაურების ტიპთან მიმართებაში.  

კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულ ოჯახის ექიმთა 45 %-ის ანაზღაურება არ 

არის შესაბამისობაში მათზე დაკისრებულ ფუნქცია-მოვალეობასთან. ამასთან, 

ოჯახის ექიმთა აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელთა საშუალო ანაზღაურება 500 

ლარზე ნაკლებია, ფიქრობს, რომ ხელფასი არ შეესაბამებოდა მათზე დაკისრებულ 

ფუნქცია-მოვალეობებს. კვლევების უმეტესობამ, რომელიც ფოკუსირებულია 

სამუშაოს კმაყოფილებაზე და მოტივაციაზე, აჩვენა, რომ ჯანდაცვის მუშაკები 

უკმაყოფილონი არიან დაბალი ხელფასით. 

ოჯახის ექიმებთან შედარებით, ექთნების უფრო მეტი წილი (ექთნების 66 %) 

თვლის, რომ მათი ანაზღაურება არ არის შესაბამისობაში მათზე დაკისრებულ 

ფუნქცია-მოვალეობასთან. ასევე ექთნების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელთა 

საშუალო ანაზღაურება 400 ლარზე ნაკლებია, ფიქრობს, რომ ხელფასი არ შეე-

საბამებოდა მათზე დაკისრებულ ფუნქცია-მოვალეობებს. 

ექთნების ასეთი დამოკიდებულება უმთავრესად დაკავშირებულია იმ 

გარემოებასთან, რომ ექთნების ანაზღაურების რეგულირებას არ ახდენს 

სახელმწიფო. ექთნების ანაზღაურება დამოკიდებულია სამედიცინო ორგანიზაციის 

ადმინისტრაციის კეთილ ნებაზე. მსგავსი შედეგები იქნა მიღებული სხვა კვლე-

ვებითაც (Verulava et al., 2018). ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, საქართველოში 

ექთნების დაბალი ანაზღაურება განპირობებულია მათი დაბალი კვალიფიციუ-

რობით (Verulava et al., 2018). ექთნების დაბალი კვალიფიკაცია დაკავშირებულია იმ 

გარემოებასთან, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ექთნებისთვის პროფესიული კვალი-

ფიკაციის ამაღლების სპეციალური კურსები (ფრანგიშვილი, 2014).  

კვლევამ აჩვენა, რომ შრომით კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენს გამომუ-

შავებულ ხელფასს ზევით დამატებითი, ბონუსური ანაზღაურების მიღების შესაძ-
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ლებლობა. ბონუსური ანაზღაურება დაკავშირებულია დამატებითი სერვისების 

გაწევასთან. რაც უფრო მეტ სერვისებს გასწევს სამედიცინო პერსონალი მით მეტ 

ანაზღაურებას ღებულობს. ყოველთვიურად ხდება სამედიცინო პერსონალიის მიერ 

დამატებით გაწეული სერვისების შეფასება, მათ შორის მის ექიმ - სპეციალის-

ტებთან მიმართვა, ჩატარებული კონსულტაციები.  

ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულ ოჯახის ექიმთა უმრავლესობას (84 

%) ჰქონდა დამატებითი ანაზღაურების მიღების შესაძლებლობა. თუმცა, 

გამოკითხულ ექთანთა 40.1 % არ ჰქონდა დამატებითი ანაზღაურების მიღების 

შესაძლებლობა. აღნიშნული დაკავშირებულია იმ გარემოებასთან, რომ ექიმებისაგან 

განსხვავებით ექთნებს უმთავრესად ეძლევათ ფიქსირებული ხელფასი და არ ხდება 

დაფინანსების მასტიმულირებელი მეთოდების გათვალისწინება, რაც ნეგატიურად 

მოქმედებს სამედიცინო პერსონალის შრომის ნაყოფიერებაზე და საერთოდ 

კმაყოფილებაზე (ვერულავა, 2009). სამედიცინო პერსონალის კომბინირებული 

მეთოდებით დაფინანსება გულისხმობს ფიქსირებული ხელფასის ან სულადობ-

რივი მეთოდის გარდა ანაზღაურების სხვა მეთოდებით დაფინანსებას. კერძოდ, 

დამატებით გამოიყენება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ანაზღაურება, 

მიზნობრივი ანაზღაურება და სხვა მეთოდები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

მასტიმულირებელი ანაზღაურების მეთოდების გამოყენება ბენეფიციარებზე 

პრევენციული ღონისძიებების განსახორციელებლად (ვერულავა და ბერუაშვილი, 

2009).  

სიღრმისეული ინტერვიუს მეშვეობით ასევე გამოვლინდა, რომ გამოკით-

ხული ჯანდაცვის მუშაკები განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ დამატებითი ბონუსის 

ეფექტს მათ მუშაობაზე. მათი უმეტესობა კმაყოფილია ხელფასებზე დამატებით 

ბონუსური ანაზღაურებით. მათი აზრით, ბონუსური ანაზღაურება ზრდის 

სამედიცინო პერსონალის მოტივაციას უკეთ მუშაობისათვის, ასევე აძლევს მათი 

ოჯახებზე ზრუნვის დამატებით რესურსს. 

ჯანდაცვის მუშაკების უმეტესობა კმაყოფილია ბონუსური ანაზღაურების 

მისაღებად დადგენილი კრიტერიუმებით და მიღებული თანხით. ბონუსური 

ანაზღაურება ხელს უწყობს სამედიცინო პერსონალს შორის ჯანსაღი კონკურენციის 

განცდას. თუმცა, რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილის აზრით, ბონუსური 

ანაზღაურება არ იყო ხელსაყრელი ექთნებისათვის, რაც ამცირებს მათ მუშაობის 

ეფექტიანობას. ამ მხრივ საჭიროა ექთნების ჩართვა ბონუსური ანაზღაურების 

მისაღებად, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას იმუშაონ უკეთესად. 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენს დამსაქ-

მებლის მიერ სტაბილურობის შეგრძნების უზრუნველყოფა. გამოკითხულ ოჯახის 

ექიმთა დიდი ნაწილი (ნაწილობრივ 29.6% და სრულად 21%) თვლის, რომ დამ-

საქმებელი ვერ უზრუნველყოფს სტაბილურობის შეგრძნებას. კიდევ უფრო მძიმე 

მდგომარეობაა ექთნებთან მიმართებით, კერძოდ, გამოკითხულ ექთანთა უმრავ-

ლესობა (ნაწილობრივ 35.8% და სრულად - 29%) თვლის, რომ დამსაქმებელი ვერ 

უზრუნველყოფს სტაბილურობის შეგრძნებას.  

განსაკუთრებით საინტერესოა დამსაქმებლის მიერ სტაბილურობის შეგრძ-

ნების უზრუნველყოფა ანაზღაურების ტიპის მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ ოჯახის 

ექიმების უმეტესობას (ნაწილობრივ 28.7%, სრულად - 23.1%) რომელთა ანაზღაუ-

რება ხდება შერეული ანუ კომბინირებული მეთოდით, ჰქონდათ სტაბილურობის 

შეგრძნება. ასევე, ექთნების უმრავლესობას (57.1 %) რომელთა ანაზღაურება ხდება 
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შერეული ანუ კომბინირებული მეთოდით, ჰქონდათ სტაბილურობის შეგრძნება. 

აღნიშნული მიგვანიშნებს შერეული ანუ კომბინირებული მეთოდით დაფინანსების 

დადებით როლზე (ვერულავა, 2021). 

სამედიცინო პერსონალის შრომით კმაყოფილებაზე უმნიშვნელოვანეს 

გავლენას ახდენს სამედიცინო ორგანიზაციაში ჩართულობა. სამედიცინო პერსო-

ნალის შრომით კმაყოფილებაზე სამედიცინო ორგანიზაციაში ჩართულობის 

გავლენის მხრით შევისწავლეთ შემდეგი საკითხები: რამდენად გრძნობს სამსა-

ხურში თავს ოჯახის წევრად, რამდენად გაცნობიერებული აქვს საკუთარი როლი 

კომპანიის წარმატებაში, რამდენად გრძნობს დაფასებას მენეჯმენტის მხრიდან, 

რამდენად აქვთ მაქვს საკუთარი თავის მაქსიმალურად გამოვლენის შესაძლებლობა. 

კვლევამ აჩვენა, ოჯახის ექიმების მეტი წილი (51.9 %) და ექთნების მეტი 

რაოდენობა (50 %) თვლის რომ სამსახურში თავს გრძნობს ოჯახის წევრად. ოჯახის 

ექიმების უმეტესობას (53.7 %) და ექთნების ნახევარს (50%) გაცნობიერებული აქვს 

საკუთარი როლი კომპანიის წარმატებაში. ოჯახის ექიმების 53.7 % და ექთნების 50% 

თვლის, რომ გრძნობს დაფასებას მენეჯმენტის მხრიდან. ოჯახის ექიმების და 

ექთნების მხოლოდ 33.3% თვლის, რომ აქვთ საკუთარი თავის მაქსიმალურად 

გამოვლენის შესაძლებლობა. ოჯახის ექიმების 35.2 % ნაწილობრივ არ ეთანხმება და 

27.2 % არ ეთანხმება, ხოლო ექთნების 45.7% აწილობრივ არ ეთანხმება, ხოლო 31.5% 

არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხდება დამსაქმებლის მიერ მუდმივად 

დაჯილდოვება ხარისხიანად შესრულებული სამუშაოსთვის. 

თანამშრომელთა შრომით კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენს მუშაობა-

ცხოვრების ბალანსი. ოჯახის ექიმების 45.7% და ექთნების 37.7% თვლის, რომ 

მუშაობს ნორმალური სამუშაო გრაფიკით. ოჯახის ექიმების 48.1% და ექთნების 

56.2% თვლის, რომ დაცულია მუშაობა-ცხოვრების ბალანსი სამსახურში. ოჯახის 

ექიმების 22.8% და ექთნების 25.3% თვლის, რომ სტრესულია სამუშაო გარემო. 

ოჯახის ექიმების 24.1 % და ექთნების 26.5 % თვლის, რომ გადატვირთული 

გრაფიკის გამო ვერ აქცევენ ყურადღებას ოჯახის წევრებს. ოჯახის ექიმების 45.7% 

და ექთნების 23.5% თვლის, რომ გარდა ძირითადი სამუშაო საათებისა, მათ უწევთ 

დამატებით ჩართულობა არასამუშაო საათებში. ამგვარად, კვლევის შედეგები 

მეტყველებს, რომ ოჯახის ექიმები და ექთნები არ მუშაობენ ნორმალური სამუშაო 

გრაფიკით და შესაბამისად დარღვეული აქვთ მუშაობა-ცხოვრების ბალანსი.  

კვლევები ადასტურებენ, რომ შრომით კმაყოფილებაზე გავლენას ახდენს 

„ოჯახური ცხოვრების“ შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს სამუშაოსთან ერთად 

ოჯახის და პირადი ცხოვრების მხარდაჭერის ისეთ სარგებლებს, როგორიცაა ოჯახ-

თან გატარებული დრო და თავისუფალი დროის შესაძლებლობები. გარდა ამისა, 

აღმოჩნდა, რომ მუშაობა-ცხოვრების ბალანსი მნიშვნელოვნად განსაზღრავს  ჯან-

დაცვის მუშაკების განზრახვას დატოვონ თუ გააგრძელონ არსებული საქმიანობა. 

სხვა ქვეყნებში ჩატარებულმა აჩვენა, რომ ზოგიერთი ამ სარგებელს აქვს გადამწ-

ყვეტი როლი ჯანდაცვის მუშაკების პრეფერენციებში, განსაკუთრებით სოფლად 

ოჯახის ექიმების დასაქმებისა და მათი ადგილზე შენარჩუნებისთვის (Ramani, S., et 

al., 2013).  

კვლევამ აჩვენა, რომ ქალები გაცილებით ნაკლებ კმაყოფილები იყვნენ ვიდრე 

მამაკაცები სამუშაოთი დატვირთვით, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს კარიერის 

გარდა ქალებზე საოჯახო საკითხების გადაწყვეტასთან დაკავშირებული ზეწოლით. 

მსგავსი შედეგები იქნა მიღებული სხვა კვლევებით (Iliopoulos et al., 2011). თუმცა, 
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ზოგი კვლევით გამოვლინდა, რომ მამაკაცი ექიმები ყველაზე ნაკლებად იყვნენ 

კმაყოფილნი (Liu et al., 2010), ან საერთოდ არ აღინიშნებოდა გენდერული 

განსხვავება (Joice et al., 2011). 

ასაკთან დაკავშირებით, ხანდაზმულმა ექიმებმა განაცხადეს კმაყოფილების 

მნიშვნელოვნად მაღალი მაჩვენებელი (47%), განსაკუთრებით ისეთ ფაქტორებთან 

მიმართებით, როგორებიცაა: პაციენტებთან ურთიერთობა (78%), სოციალური 

სტატუსი და პატივისცემა (63%), კოლეგებთან ურთიერთობა (84%) და ხელმძღვა-

ნელობასთან ურთიერთობა (88 %). მსგავსი შედეგები იქნა მიღებული სხვა 

კვლევებით (Aasland et al., 2010). თუმცა ზოგი კვლევის მიხედვით მუშაობით კმა-

ყოფილება მცირდება ასაკთან ერთად (Iliopoulos et al., 2011). 

6. დაკვნა 

ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ის ძირითადი ფაქტორები, 

რომლებიც  გავლენას ახდენს პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციებში  დასაქმე-

ბულთა შრომით კმაყოფილებაზე:  ინდივიდუალური მახასიათებლები (მაგ., 

მოწოდება), ფინანსური და არაფინანსური გარეგანი სტიმულები, ორგანიზაციული 

სტრუქტურები და პროცესები, მათ შორის ზედამხედველობა, ლიდერობა, რე-

სურსების განაწილების სამართლიანობა და პასუხისმგებლობა, პერსონალის დი-

ნამიკა და გუნდის ერთიანობა, კოლეგებთან და ხელმძღვანელობასთან ურთიერ-

თობა, პაციენტებთან ურთიერთობა, ინტელექტუალური სტიმული, უწყვეტი სამე-

დიცინო განათლების შესაძლებლობა. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კმაყოფილების 

დონე არ არის დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ ფაქტორზე და გადამწყვეტ როლს 

თამაშობს მრავალი ფაქტორი. შესაბამისად, ექიმის მაღალი კმაყოფილება საკუთარი 

სამუშაოთი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მის მიერ გაწეულ მომსახურებას და 

დადებითად აისახება პაციენტის კმაყოფილების ხარისხზე, მის კეთილდღეობაზე, 

რაც ნებისმიერი სამედიცინო ორგანიზაციის უმთავრესი მიზანია. 

კვლევამ აჩვენა, რომ რომ ჯანდაცვის პოლიტიკის შემქმნელებმა, დამგეგმა-

ვებმა და მენეჯერებმა კრიტიკულად უნდა გაანალიზონ დამატებითი სტიმულების 

მიწოდების მნიშვნელობა. ჯანდაცვის მუშაკთა შრომით კმაყოფილების გასაუმ-

ჯობესებლად, გარდა ხელფასისა, განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს ოჯა-

ხური ცხოვრების მხარდაჭერაზე, ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე, 

საგანმანათლებლო პერსპექტივებზე და ადეკვატურ თავისუფალ დროზე. გარდა 

ამისა, ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ სხვა არაფინანსური წახალისებებზე, რო-

გორიცაა საგანმანათლებლო ტრენინგები, პროფესიული განვითარების და და-

წინაურების უკეთესი შესაძლებლობები და  შესაძლებლობები, რაც სავარაუდოდ 

გამოიწვევს  უფრო მეტ შრომით კმაყოფილებას.  

ამრიგად, დასკვნის სახით, მოტივაცია და სამუშაო კმაყოფილება არის რთუ-

ლი კონსტრუქციები, რომლებზეც გავლენას ახდენენ სხვადასხვა ტიპის ფაქტორები 

სხვადასხვა დონეზე. მოტივაციისა და სამუშაო კმაყოფილების გაგებამ შეიძლება 

ხელი შეუწყოს ისეთი პროგრამულ რეკომენდაციების შემუშავებას, რომლებიც 

კიდევ უფრო აამაღლებენ ჯანდაცვის სისტემების ეფექტურ მუშაობას. 

კვლევის ძლიერი მხარეები და შეზღუდვები 

კვლევაში გაანალიზებულია ორგანიზაციულ დონეზე, პირველადი ჯანდაც-

ვის მუშაკებში მოტივაციაზე და შრომით კმაყოფილებაზე განმსაზღვრელი ფაქ-

ტორები. ამ კუთხით, წინამდებარე დისერტაცია პირველი კვლევაა საქართველოში, 

რაც გამოასწორებს იმ კრიტიკულ ხარვეზს, რაც დაკავშირებულია პირველადი 
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ჯანდაცვის სისტემაში დასაქმებული პერსონალის მოტივაციაზე და შრომით 

კმაყოფილებაზე არსებული ლიტერატურის სიმწირესთან. გარდა ამისა, 

დისერტაცია ასევე ხელს უწყობს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკო-

მენდაციების შემუშავებას პირველადი ჯანდაცვის სისტემის ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხზე, როგორიცაა ფინანსური წახალისების ეფექტები, კერძოდ, შედეგებზე 

ორიენტირებული დაფინანსების მიდგომები. კვლევაში გაანალიზებულია, თუ 

როგორ და რატომ იწვევს ისინი ცვლილებებს ჯანდაცვის მუშაკების ქცევაში. 

კვლევა ეფუძნება მყარ კონცეპტუალურ ჩარჩოს, მოტივაციისა და სამუშაო კმაყო-

ფილების შესახებ არსებული თეორიებიდან გამომდინარე და იყენებს სათანადოდ 

შემუშავებულ მეთოდოლოგიას (რაოდენობრივი და თვისებრივი). მოცემული 

კვლევების შედეგებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს შემდგომ კვლევებს.  

თუმცა, ამ დისერტაციას აქვს რამდენიმე შეზღუდვები. კვლევა ეხება ბევრ 

ლატენტურ ცვლადს, მათ შორის მოტივაციას, სამუშაო კმაყოფილებას, ლიდერობას, 

რომლებიც ძნელი გასაზომია და უნდა შეფასდეს სხვა მეთოდების გამოყენებით, 

მაგალითად, პირდაპირი დაკვირვებების მეთოდით. მიუხედავად იმისა, რომ კვლე-

ვა დაფუძნებულია კონცეპტუალურ ჩარჩოზე, რომელიც გამომდინარეობს ორგანი-

ზაციულ ფსიქოლოგიაში არსებული მოტივაციის თეორიებიდან, მისი ფარგლები 

შეზღუდულია ამ თეორიების შესაძლებლობებით. ანალოგიურად, მიუხედავად 

იმისა, რომ მას შეუძლია მოტივაციისა და სამუშაო კმაყოფილების სხვადასხვა 

განმსაზღვრელი ფაქტორების იდენტიფიცირება, მას არ შეუძლია დეტალურად 

აღწეროს მათი შედარებითი მნიშვნელობა. 

შემდგომი კვლევები 

მიუხედავად ამ შეზღუდვებისა, წინამდებარე კვლევა იძლევა საფუძველს 

მოტივაციისა და სამუშაოთი კმაყოფილების განმსაზღვრელი ფაქტორების გასა-

გებად, განსაკუთრებით ორგანიზაციულ დონეზე. ის ასევე ბადებს დამატებით 

კითხვებს და მიუთითებს პოლიტიკის რეკომენდაციებზე, რომლებიც საჭიროებენ 

დამატებით კვლევების ჩატარებას. მაგალითად: 

მოტივაციისა და სამუშაო კმაყოფილების ზემოქმედება მწარმოებლურობაზე: 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მოტივაციისა და სამუშაო კმაყოფილების განმსაზღვ-

რელი ფაქტორების გაგების გარდა, მნიშვნელოვანია მათი გავლენის გაზომვა 

ჯანდაცვის მუშაკების მწარმოებლურობაზე. საქართველოში, განსაკუთრებით პირ-

ველადი ჯანდაცვის სისტემაში შედეგებზე დაფუძნებული დაფინანსების სქემის 

განვითარებისთვის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება დამატებითი დაფინანსების 

ე.წ. ბონუსების გადახდების შესრულებაზე პირდაპირი გავლენის გაგებას. გარდა 

ამისა, ასევე საჭიროა შემდგომი კვლევები, რათა გავიგოთ მოტივაციისა და სამუ-

შაოთი კმაყოფილების სხვადასხვა დეტერმინანტების შედარებითი მნიშვნელობა 

ჯანდაცვის მუშაკების მუშაობაზე. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. გოგოლაძე, ლ., ვერულავა, თ., კაჭკაჭიშვილი, ი., კონცელიძე, ო. პირველადი 

ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში: ხარაგაულისა და ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტების მაგალითზე. კვლევის ანალიტიკური ანგარიში. 

ევროკავშირი საქართველოსათვის. 2019. 

2. ვერულავა, თ. მედიცინის სტუდენტების კარიერის არჩევანი და დამოკი-

დებულება საოჯახო მედიცინის მიმართ. გლობალიზაცია და ბიზნესი. 

2022;13:92-98. 
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WORK MOTIVATION AND JOB SATISFACTION AMONG PRIMARY 

HEALTHCARE WORKERS IN GEORGIA 

Expanded Summary 

Motivation is defined as human effort, striving, stimulation process for successful work and achievement 

of organizational goals. It develops as a result of the interaction of individual, organizational and cultural 
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factors. The research question is to evaluate and analyze the characteristics of motivation and job 

satisfaction in the primary health care system in Georgia. Primary health care is the most equitable and 

effective strategy to improve the health of the population. The relevance of the issue is indicated by the 

poorly developed aspect of the primary health care system in Georgia.  
The purpose of the study is to study the factors determining the motivation and job satisfaction 

of primary health care personnel in Georgia, to determine their influence on the ability to 

achieve professional goals. 

The results of the study showed that the successful and effective work of the medical organization is 

largely related to the job satisfaction of the medical staff. The doctor's satisfaction with his work 

significantly improves the services he provides and positively affects the patient's satisfaction level. The 

doctor's behavior with his colleagues, as well as the relationship between the doctor and the patient, 

depends on his level of job satisfaction.  

Job satisfaction of doctors is influenced by both activity and personal characteristics. The  most important 

factors were identified as: relationship with patients, intellectual stimulation, opportunity for continuous 

medical education, job satisfaction, relationship with colleagues and management.  

Job satisfaction is significantly determined by the possibility of professional development. The study 

confirmed that one of the most important challenges is the critical shortage of properly trained personnel. 

From the point of view of the possibility of professional development, we studied several issues: the 

possibility of taking trainings, conducting trainings with high intensity, how high is the involvement of 

employees in trainings, how much trainings help in improving practical skills.  

Most of the family doctors (50%; n=81) believe that they have the opportunity to receive training; 

However, training opportunities are very low for nurses; 34.6% of nurses believe that they do not have the 

opportunity to receive trainings; 29% of family doctors and 34.6% of nurses believe that trainings are not 

conducted with high intensity; The majority of family doctors (40.7.5% partially and 28.4% fully) believe 

that employee involvement in trainings is not high; 54.9% of family doctors and 46.9% of nurses believe 

that trainings help to improve practical skills. 

The mentioned results may be caused by the fact that incentives for continuous medical education and 

continuous professional development have not been implemented in Georgia, which make it very 

attractive and even necessary for the doctor to constantly update his knowledge. Such incentives are: 

career growth guarantee, salary increase, bonuses, contracting only those doctors who participate in 

continuous medical education. The low level of professional education of nurses is especially alarming.  

Job satisfaction is influenced by the working environment and conditions of the organization. Good 

working conditions contribute to the willingness of medical staff to serve patients better. On the other 

hand, in a satisfactory environment, patients develop motivation to often turn to their family doctor when 

needed, where they can calmly explain their complaints.  

We studied the impact of working conditions on job satisfaction according to several issues: 

how timely is the response to a technical fault in the work process, how well do the work items 

(medical, technical inventory, stationery) correspond to the requirements and needs, how 

comfortable is the territorial location, how satisfied are they with the physical conditions. 

According to the respondents, the improvement of the working environment and conditions of 

their organization had a positive effect on their motivation to work better, as well as on their 

mood to provide high quality service to patients. In recent years, the buildings, doctor's offices, 

and procedure rooms have been renovated and improved. They are equipped with all necessary 

medicines and necessary equipment. 

The research showed that 36.4% of family doctors and 30.2% of nurses believe that there is a 

timely response to a technical error in the work process; 43.2% of family doctors and 37.7% of 

nurses believe that work items (medical, technical inventory, stationery) correspond to their 

requirements and needs. 43.2% of family doctors and 37.7% of nurses believe that the 

territorial location is quite comfortable for them; 54.3% of family doctors and 46.3% of nurses 

believe that they are satisfied with physical conditions. 
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One of the important factors determining job satisfaction is the relationship with managers. The 

relationship with managers was studied considering the following issues: how much managers 

think about their well-being, how much they have the opportunity to freely express their 

opinion when talking to managers, how much the manager ignores the employee's suggestions 

for improving the work, how much support from the manager helps in quality work, whether 

the manager praises when he does a good job , the extent to which the manager points out 

deficiencies when things need improvement. 

Family doctors (34.6%) and nurses (22.2%) believe that managers think less about their well-

being; 58% of family doctors and 47.5% of nurses believe that they always have the 

opportunity to freely express their opinion when talking to managers; 65.4% of family doctors 

and 57.4% of nurses believe that managers' decisions regarding employee promotion are fair; 

51.9% of family doctors and 50% of nurses do not agree with the opinion that the manager 

ignores the employee's suggestion to improve work; 66% of family doctors and 59.3% of 

nurses believe that support from the manager helps them to perform their work well; 69.1% of 

family doctors and 64.2% of nurses believe that the manager praises when he does his job well; 

52.5% of family doctors and 48.1% of nurses believe that the manager indicated when things 

needed to be improved. 

As a result of the conducted research, the main factors that influence the job satisfaction of 

employees in primary care organizations were identified: individual characteristics (eg, 

calling), financial and non-financial external incentives, organizational structures and 

processes, including supervision, leadership, fairness and responsibility for the distribution of 

resources, Staff dynamics and team cohesion, relationships with colleagues and management, 

relationships with patients, intellectual stimulation, opportunities for continuing medical 

education. We can conclude that the level of satisfaction does not depend on one specific factor 

and many factors play a decisive role. Accordingly, a doctor's high satisfaction with his work 

significantly improves the services he provides and has a positive impact on the patient's 

satisfaction and well-being, which is the main goal of any medical organization. 

Research shows that health policy makers, planners and managers need to critically analyze the 

importance of providing additional incentives. In order to improve the job satisfaction of health 

workers, in addition to salary, special emphasis should be placed on supporting family life, 

creating decent living conditions, educational prospects and adequate free time. In addition, 

attention should be paid to other non-financial incentives such as educational training, better 

opportunities and opportunities for professional development and promotion, which are likely 

to lead to greater job satisfaction. 

Thus, in conclusion, motivation and job satisfaction are complex constructs that are influenced 

by different types of factors at different levels. Understanding motivation and job satisfaction 

can facilitate the development of programmatic recommendations that further enhance the 

effectiveness of health systems. 

Keywords: motivation, job satisfaction, health policy, primary health care, family doctors 
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თენგიზ ვერულავა 

მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი; 
ქეთევან ომანაძე 

დოქტორანტი, ბიზნესის ფაკულტეტი, კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

 
ანტიკრიზისული პროცესების მართვა სამედიცინო კლინიკებში 

 

ანოტაცია. კრიზისის პირობებში მენეჯერებს ესაჭიროებათ ახალი ცოდნა, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია ორგანიზაციებისათვის მოსალოდნელი საფრთხეების 
წინასწარ განსჭვრეტისა და თავიდან აცილების უნართან, ამასთან, აუცილებელია 
სწრაფი რეაგირება, რათა მინიმუმადე დაიყვანოს ზიანი და დაძლიოს მისი 
შედეგები. 

კრიზისების დაძლევის შესაძლებლობას გვაძლევს ანტიკრიზისული მართვის 
თეორია, რომელმაც მნიშვნელოვანი განვითარება მიიღო ბოლო ათწლეულის 
განმავლობაში.  ანტიკრიზისული მენეჯმენტი არის მეთოდებისა და ტექნიკის ერ-
თობლიობა, რომლიც საშუალებას აძლევს მენეჯერს განახორციელოს კრიზისების 
პრევენცია, დაძლიოს ზიანის უარყოფითი შედეგები და შეამსუბუქოს კრიზისის 
მიმდინარეობა.  

გამომდინარე იქედან, რომ ანტიკრიზისული  მენეჯმენტი ჯანდაცვაში ახალი 
სიტყვაა, აქტუალურია, არის თუ არა ჯანდაცვის სისტემა მზად კრიზისებთან  
გასამკლავებლად,  როგორ ვმართოდ კრიზისული  სიტუაცია, რომელიც სხვადასხვა 
ფაქტორების გავლენით იქმნება სამედიცინო დაწესებულებებში, რამდენად 
სწრაფად ადაპტირდებიან კლინიკები შექმნილ სიტუაციებთან. 
საკვანძო სიტყვები: ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, ჯანდაცვა. 

 

კატასტროფების არსი 

ტერმინი „კატასტროფა“ გულისხმობს მოულოდნელ მოვლენას, რომელიც 

იწვევს ადამიანების დიდი რაოდენობის ავადმყოფობას ან დაზიანებას. გაეროს 

კატასტროფების რისკის შემცირების საერთაშორისო სტრატეგიის მიხედვით, 

კატასტროფებისთვის მზადყოფნა ნიშნავს სამთავრობო და საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების შესაძლებლობას და უნარს, მოახდინონ ეფექტური რეაგირება და 

სწრაფად გამოვიდნენ კატასტროფების უარყოფითი ზემოქმედებისგან. 

საავადმყოფოები დიდ როლს ასრულებენ კატასტროფული მოვლენების 

მართვაში, რომელიც ძირითადად სიცოცხლის გადარჩენაზეა ფოკუსირებული. 

(Mulyasari, 2013)  საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნა მიზნად ისახავს ავადო-

ბისა და სიკვდილიანობის პრევენციას, დაზიანებულებზე ზრუნვას, ნორმალური 

ჯანმრთელობის აღდგენის უზრუნველყოფას, ჯანდაცვის სერვისების აღდგენას, 

პერსონალის დაცვას. 

საავადმყოფოები მიეკუთნება ჯანდაცვის ცენტრებს, რომელთა სწრაფ და 

ეფექტურ მომსახურებას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს კატასტრო-

ფებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირებაში. შესაბამისად, 

საავადმყოფოები დაპროექტებული და აშენებული უნდა იყოს კრიზისული სიტუა-

ციების ეფექტურად მართვისათვის. კატასტროფები გავლენას ახდენს ქვეყნების 
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ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ მდგომარეობაზე, იწვევს ჯანდაცვის 

სექტორის გადატვირთულობას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ექსპერტთა 

აზრით, დაახლოებით 3,4 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს სტიქიური უბედურების 

ცხელ წერტილში. კატასტროფების მართვისათვის საჭიროა რისკის შეფასება, 

სტრუქტურული და არასტრუქტურული პრევენცია და საგანგებო სიტუაციების 

დაგეგმვის, გაფრთხილებისა და ევაკუაციისათვის მზადყოფნა. (Bajow, 2014) 

საზოგადოების არცერთი ნაწილი არ არის დაცული კატასტროფებისგან, ყოველ-

წლიურად მილიონობით ადამიანი განიცდის სტიქიურ უბედურებას. კატასტრო-

ფები ტოვებენ ისეთ გლობალურ პრობლემებს, როგორიცაა: ეკონომიკური ზარალი, 

დაღუპულთა დიდი რაოდენობა. ყველაზე დიდი გავლენა ამ მხრივ აქვთ ეკო-

ნომიურად ღარიბ ქვეყნებს. (Heidaranlu E, 2015) 

კატასტროფების კვალიფიკაცია იყოფა ორ ნაწილად, ბუნებრივი კატასტრო-

ფები, რომელსაც მიეკუთნება: ბუნებრივი მოვლენები (მიწისძვრა, ცუნამი, წყალ-

დიდობები) და ადამიანის მიერ შექმნილი კატასტროფები: ომი, ბირთვული, 

ბიოლოგიური, ქიმიური ომი. 

საავადმყოფოს კატასტროფის გეგმა 

საგანგებო სიტუაციებისა და კატასტროფული მოვლენებისთვის მზადყოფნა 

ნებისმიერი საავადმყოფოს ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელოვანია. თითოეულ 

საავადმყოფოს უნდა ჰქონდეს გეგმა გადაუდებელი მოვლენებისათვის, რომლებმაც 

უნდა მოახდინოს გადაუდებელი მოვლენების კატეგორიზაცია დონეებად, 

მოვლენის ბუნების მიხედვით. ასევე, გეგმამ უნდა განსაზღვროს კატასტროფების 

მართვის გუნდები და პერსონალის ხელმისაწვდომობა. (United Nations Development 

Program and government of India, 2002) 

საავადმყოფოს კატასტროფების მართვის გეგმის მთავარი მიზანია, პერსო-

ნალის ოპტიმალურად მომზადება საავადმყოფოს ინსტიტუციური რესურსებისა და 

სტრუქტურების ეფექტური მუშაობისათვის. (DISASTER MANAGEMENT PLAN) 

საავადმყოფოს კატასტროფების მართვის გეგმა არის წერილობითი დოკუმენტი, 

რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საავადმყოფოს  პერსონალისთვის. კატასტ-

როფის გეგმა უნდა იყოს ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა რომლიც უნდა 

მოიცავდეს კატასტროფისთვის მზადყოფნას, რეაგირება და აღდგენას. 

საავადმყოფოს კატასტროფის გეგმების პრინციპებია: გეგმა უნდა იყოს 

მარტივი და ოპერატიულად ფუნქციონალური; უნდა იყოს შესრულებადი სხვა-

დასხვა ფორმის კატასტროფებისათვის; უნდა იყოს საკმარისად ყოვლისმომცველი, 

რათა მოხდეს საავადმყოფოების ქსელისათვის საერთო პოლიტიკის ფორმულირება; 

გეგმა უნდა იყოს ადაპტირებადი, მიუხედავად იმისა, რომ კატასტროფის გეგმა 

მიზნად ისახავს სტანდარტის უზრუნველყოფის პროცედურებს; არ უნდა იყოს 

იზოლირებული, არამედ უნდა იყოს ინტეგრირებული რეგიონულ და ქვეყნის 

გეგმასთან. 

საავადმყოფოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჯანდაცვის ინფრა-

სტრუქტურაში. საზოგადოება მას აღიქვამს, როგორც დიაგნოსტიკის, მკურნალო-

ბისა და შემდგომი დაკვირვების სასიცოცხლო რესურსს. კატასტროფების დროს 

საავადმყოფო იძულებულია უზრუნველყოს პაციენტების დიდი რაოდენობის 

მომსახურება შეზღუდულ დროში, რაც იწვევს მისი ინფრასტრუქტურის გადატ-

ვირთვას. შესაბამისად, საავადმყოფოებისთვის კატასტროფა არის „რესურსების 

დროებითი ნაკლებობა, რომელიც გამოწვეულია, პაციენტის მოულოდნელად დიდი 
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რაოდენობით შემოდინებით“. საავადმყოფოს კატასტროფების მენეჯმენტი, იძლევა 

სიტუაციის დაგეგმვის, რაციონალური რეაგირების შესაძლებლობას.  

კატასტროფის მართვა შეუძლებელია სახელმწიფოსა და  საერთაშორისო 

სააგენტოების ჩართულობის გარეშე. კატასტროფების ნეგატიური შედეგების 

შესამცირებლად მნიშვნელოვანია საზოგადოების მომზადება. (Panel. E., 2018) 

საავადმყოფოს კატასტროფების მართვა დაყოფილია სამ ეტაპად: კატასტრო-

ფამდელი ფაზა, კატასტროფის ფაზა, კატასტროფის შემდგომი ფაზა. 

კატასტროფამდელი ეტაპი მოიცავს მომზადების პროცესს, რაც ძალზე მნიშვ-

ნელოვანია კატასტროფულ მოვლენებზე ეფექტური რეაგირებისათვის. საავადმყო-

ფოებისათვის ეს ეტაპი მოიცავს გადაუდებელი შემთხვევების დაგეგმვას, კატასტ-

როფებზე რეაგირებაში ჩართული პერსონალის განათლებასა და ტრენინგს 

(Chimenya, 2011) 

კატასტროფის ფაზა შესაძლოა დაიყოს სამ ქვეფაზად: 

ა) აქტივაციის ეტაპზე ინიშნება საავადმყოფოს კატასტროფების მართვის 

მთავარი მენეჯერი.  

ბ) საოპერაციო ფაზაში დაზიანებულ ადამიანებს უტარდებათ ჰოსპიტალური 

ოპერაციები გადაუდებელი დახმარების გეგმის შესაბამისად. 

გ) დეაქტივაციის ქვეფაზაში მცირდება მსხვერპლთა ნაკადი, შედეგად, იგი არ 

აჭარბებს საავადმყოფოს რესურსებს და ხდება გადაუდებელი დახმარების გეგმის 

დეაქტივირება. (United Nations Development Program and government of India, 2002) 

კატასტროფის შემდგომი ფაზა უნდა იყოს ინტეგრირებული გადაუდებელი 

დახმარების გეგმასთან. იგი მოიცავს კატასტროფამდელი და კატასტროფის ფაზების 

ყველა აქტივობის შეფასებას და განსაზღვრავს მათი გაუმჯობესების მოქმედებებს 

მომავალში. (Chimenya, 2011) 

კატასტროფისთვის ჰოსპიტალური მზადყოფნა 

კრიზისის დროს საავადმყოფოების მზადყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნე-

ლოვანია. (Jacques, 2014) მზადყოფნა გულისხმობს მოქმედებებს, რომლებიც მიიღება 

მოსალოდნელი ან მიმდინარე საფრთხის ეფექტიანი რეაგირებისათვის. საავადმყო-

ფოს კატასტროფებისთვის მზადყოფნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაზიანებულ-

თა მასიური შემოდინების გეგმა ცნობილი იყოს პროფესიონალების მიერ. (Paganini. 

M., 2016) ბევრი საავადმყოფო კრიზისის დროს განიცდის საწოლების დეფიციტს  და 

სამედიცინო პერსონალის არასრულფასოვან მომსახურებას. მოულოდნელ მოვლე-

ნებზე სათანადო რეაგირებისთვის საჭიროა სათანადო მზადყოფნაა. ყველა მოვლენა 

უნიკალურია და თითოეულ საავადმყოფოს აქვს თავისი სიტუაცია, მაგრამ უნდა 

არსებობდეს ერთიანი მკაფიო გეგმა კრიზისებთან საბრძოლველად. (Mastaneh. Z., 

2013) კრიზისების წინააღმდეგ გეგმას სჭირდება სათანადო ექსპერტიზა, განათლება, 

რესურსები და მზადყოფნა. (Luc, Greet, & Kurt, 2014) 

ერთი კვლევის მიხედვით, რომელიც ლოს-ანჯელესის 45 საავადმყოფოში 

ჩატარდა, საავადმყოფოების 96%-ს გააჩნდა გადაუდებელი შემთხვევების მართვის 

სისტემა (ICS), მხოლოდ 29%-ს ჰქონდა 20 საწოლზე მეტი რაოდენობა, 42%-ს - 10 ან 

მეტი იზოლირებული ოთახი, 29%-ს - ვენტილაციის ექვსი ან მეტი ხაზი. (Amy H 

Kaji, 2006) 

 იტალიაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც მოიცავდა 85 გა-

დაუდებელი დახმარების დეპარტამენტს და მიზნად ისახავდა საავადმყოფოს პერ-

სონალის ცოდნის დონის შესწავლას გადაუდებელი დახმარების გაწევის გეგმის  
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შესახებ, პერსონალის მხოლოდ 45% იცის რა არის გადაუდებელი დახმარების 

გაწევის გეგმა, 41% იცის ვინ არიან ჩართულნი გეგმით გაწერილ აქტივობებში, 38% 

იცოდა ვინ იყო პასუხისმგებელი კატასტროფის გეგმაზე. ამგვარად, შედეგებმა 

აჩვენა, რომ სამედიცინო პერსონალს კატასტროფების დაგეგმვის ძირითადი კონ-

ცეფციების ცოდნის საკმაოდ დაბალი დონე აქვს. (Paganini. M., 2016) 

იაპონიაში ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც მიზნად ისახავდა საავადმყო-

ფოს მზადყოფნისა და გადაუდებელ მოვლენებზე რეაგირების შესაძლებლობის 

შეფასებას ლიკერტის 6 ბალიან სკალაზე, გამოავლინა შეფასების დაბალი საშუალო  

ქულა 2,63. ექთნებმა აღიარეს რომ არ ჰქონდათ სხვადასხვა კატასტროფულ სი-

ტუაციაში რეაგირების სათანადო ცოდნა, კერძოდ, მათ ჰქონდათ ინფორმაცია 

საავადმყოფოს კატასტროფის გეგმის შესახებ, მაგრამ იცოდნენ, რომ ვერ შეძ-

ლებდნენ მის შესრულებას. (Öztekin. S, 2016) 

ტეხასის შტატში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც მიზნად 

ისახავდა კატასტროფული სიტუაციების მართვისათვის მზადყოფნაზე მედდების 

უნარ ჩვევების შეფასებას, რესპოდენტთა უმეტესობა არ იყო დარწმუნებული თავის 

შესაძლებლობებში, უპასუხოს კატასტროფებს. (Baack. S, 2013) 

ინდოეთში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავდა 

კატასტროფის გეგმის შესახებ საავადმყოფოების ცოდნის, დამოკიდებულების და 

პრაქტიკის შესწავლას რესპოდენტთა 40.5%-მა იცოდა კატასტროფის გეგმის 

კონცეფცია, ხოლო 61.3%-მა იცოდა კატასტროფის ტრენინგების შესახებ, 83.3% 

თვლიდა, რომ ყველა ჯანდაცვის მუშაკმა უნდა იცოდეს კატასტროფის გეგმის 

შესახებ, 90.5%-ის აზრით, კატასტროფებისთვის მზადყოფნის ტრენინგი აუცი-

ლებელია მთელი პერსონალისთვის. (Sharma. S., 2016) 

   ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც მიზნად 

ისახავდა ჯანდაცვის სისტემის მზადყოფნის შესწავლას კატასტროფულ მოვლე-

ნებზე რეაგირებისათვის, აჩვენა რომ, კატასტროფების მართვის მომზადების 

საშუალო დონე (68%). (Djalali. A., 2014)   

მსგავსი კვლევები ჩატარდა სამხრეთ აფრიკაში (Moabi. MR., 2009), ირანში 

(Bajow. NA., 2014), საუდის არაბეთში (Al-Shareef. AS., 2016) იორდანიაში (Al 

Khalaileh. MA., 2012) 

კატასტროფების შედეგად ჯანდაცვის სისტემების დაზიანება ნეგატიურ 

გავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, იწვევს უზარმაზარ ეკონომიკურ 

ზარალს. სამედიცინო ორგანიზაციები მზად უნდა იყვნენ საგანგებო სიტუაციების 

და კატასტროფების უზრუნველსაყოფად.  

ჰოსპიტალური კატასტროფისთვის მზადყოფნის ინდიკატორები.  
კომუნიკაცია და კოორდინაცია: შიდა და გარე საკომუნიკაციო სისტემები 

აუცილებელია საავადმყოფოების სათანადო ფუნქციონირებისთვის, სხვა ჯანდაც-

ვით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისა და კოორდინაციისთვის. კომუნიკაცია 

აუცილებელია პერსონალის გამოძახების, შეტყობინებების გაგზავნისა და პაციენ-

ტების საავადმყოფოებს შორის გადაყვანის კოორდინაციისთვის. (Bagaria. J., 2009) 

 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მოთხოვნის ზრდა: კატასტროფების დროს 

პაციენტთა მოცულობის ზრდის გარდა, მოსალოდნელია სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარებაზე მოთხოვნის ზრდა. (McManus. J., 2006) ყოველდღიური ოპერაციების, 

ადექვატური სივრცისა და პერსონალის მართვის უნარი პირდაპირ გავლენას ახ-

დენს საავადმყოფოების უნარზე გაუმკლავდნენ პაციენტთა ჭარბ ნაკადს 
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გადაუდებელი სიტუაციების დროს. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 

დეპარტამენტის გადატვირთულობა კრიტიკული პრობლემაა. საავადმყოფოს უხ-

დება დაზიანებების მასობრივ შემთხვევებთან გამკლავება, რისთვისაც იძულე-

ბულია გააფართოვოს თავისი რესურსები და განხორციელდეს ისეთი ქმედებები, 

როგორიცაა: გეგმიური ოპერაციების გაუქმება, პაციენტთა სასწრაფო გაწერა სტა-

ციონარიდან, ალტერნატიური მოვლის ზონების გახსნა, სამედიცინო პერსონალის 

მობილიზება. 

ტრიაჟი: ტრიაჟი არის პაციენტის მკურნალობის პრიორიტეტის განსაზღვრის 

პროცესი, მათ მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით და მოიცავს სამ კატეგორიას: ა) 

ისინი, ვინც სავარაუდოდ გადარჩებიან, მიუხედავად გაწეული სამედიცინო 

მომსახურებისა; ბ) მათ, ვისაც გადარჩენის ნაკლები შანსი აქვთ; გ) მათ ვისთვისაც 

გადაუდებელმა დახმარებამ  შესაძლოა დადებითი გავლენა მოახდინოს შემდგომში. 

(Iserson. KV., 2007) 

დღესდღეობით საავადმყოფოების უმეტესობა იყენებს ტრიაჟის სისტემას, 

რათა დადგინდეს მკურნალობის პრიორიტეტი სხვადასხვა პაციენტებისთვის, 

რომლებიც მიიყვანეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დეპარტამენტებში. 

ტრიაჟის სისტემაში მონაწილეობს კვალიფიციური ექთანი ან ექიმი, რათა შეაფასოს 

ყველა პაციენტი და დაახარისხოს ისინი დაავადების ან დაზიანების სიმძიმისა და 

მკურნალობის საჭიროების მიხედვით. შერჩეული კვალიფიციური ექთნები და 

ექიმები გადიან ტრენინგს ტრიაჟის შესახებ, ხოლო სისტემის ეფექტურობის შე-

საფასებლად ტარდება პერიოდული მონიტორინგი. ტრიაჟის სისტემაში იყენებენ 

ფერად ტეგებს პაციენტების კატეგორიიზაციისთვის მათი მკურნალობის საჭირო-

ების მიხედვით (International Committee of Red Cross, 2016): 

• წითელი ფერი: ამ ტიპის პაციენტებს აქვთ უმაღლესი პრიორიტეტი და 

საჭიროებენ სასწრაფო ჩარევას. პაციენტებში გამოხატულია სიცოცხლისათვის 

საშიში დაზიანებები, მათ შორის სისხლდენა, სუნთქვის დისტრესი ან სუნთქვის 

უკმარისობა, თავის მძიმე დაზიანება. 

 ყვითელი ფერი: ამ პაციენტებს აწუხებთ საშუალო სიმძიმის დაავადება ან 

ტრავმა, მაგრამ მათი მდგომარეობა სტაბილურია და შეუძლიათ 1-2 საათის 

განმავლობაში იყვნენ დაყოვნების რეჟიმში. მათ სჭირდებათ დაკვირვება და 

პერიოდული შეფასება რაიმე ცვლილების გამოსავლენად. მაგალითად, სტაბილური 

მოტეხილობები, ჭრილობები აქტიური სისხლდენის გარეშე, მუცლის ტკივილი. 

• მწვანე ფერი: პაციენტები უჩივიან მსუბუქ დაზიანებას ან ავადმყოფობას და 

ჩვეულებრივ, თვითონ მიმართავენ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 

დეპარტამენტში. მათ არ სჭირდებათ დაუყოვნებელი მკურნალობა და შეუძლიათ 

რამდენიმე საათი ან დღე იყვნენ მოცდის რეჟიმში. მათ შეუძლიათ მიიღონ 

შესაბამისი მედიკამენტები და მკურნალობა განაგრძონ ბინაზე ან ამბულატორიულ 

კლინიკაში. მაგალითად, დაბალი ხარისხის ცხელება, თავის ტკივილი, თირკმლის 

კოლიკა… 

 შავი ფერი: პაციენტები იმდენად მძიმედ არიან დაზიანებულები, რომ 

ნაკლებად სავარაუდოა გადარჩნენ სამედიცინო ან ქირურგიული ჩარევით. კა-

ტასტროფების დროს ამ პაციენტებს ჩვეულებრივ ათავსებენ სპეციალურ ზონაში, 

მაგრამ ჩვეულებრივ სიტუაციებში ტარდება გარკვეული ინტერვენციები მათი 

სიცოცხლის გადასარჩენად. პაციენტებს აქვთ   დიდი ფართობის დამწვრობა, მძიმე 
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მრავლობითი ტრავმა, მათ შორის ტვინის ქსოვილის დაზიანება, გულმკერდის 

მძიმე ჭრილობები. 

სასიცოცხლო ობიექტების უსაფრთხოება და ტექნიკური უსაფრთხოება. 
თითოეულ ჰოსპიტალს უნდა ჰქონდეს სამაშველო საშუალებების უსაფრთ-

ხოების მართვის პროტოკოლები, რათა უზრუნველყოს საავადმყოფოში ყველა 

რგოლის გამართული მუშაობა ნებისმიერ გარემოებებში. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია 

ისეთი სასიცოცხლო ობიექტების უსაფრთხოება, როგორიცაა: ელექტრომომარაგება, 

ელექტროენერგიის გენერატორები, სუფთა წყალმომარაგება, ჟანგბადის მიწოდება 

და საცავი, გადაუდებელი გასასვლელი სისტემა და ნარჩენების მართვისა და 

განადგურების სისტემა. 

    საგანგებო სიტუაციებში დაზარალებული მოსახლეობის სიცოცხლე და 

კეთილდღეობა ყოველთვის დაცული უნდა იყოს. დიდი მნიშვნელობა აქვს წუთებსა 

და საათებს, რადგან დრო სიცოცხლის გადარჩენის არსებითი ფაქტორია. კატასტ-

როფების რისკის შემცირების პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურის, სერვისების 

დაზიანების შემცირება. (WHO, Making health facilities safe in emergencies and 

disasters, n.d.) 

   იმისათვის, რომ უსაფრთხო სამედიცინო დაწესებულება დარჩეს ხელუხლე-

ბელი, ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ფუნქციონირებდეს საგანგებო ან 

კატასტროფის მდგომარეობის დროს, უნდა  ეყრდნობოდეს ისეთ ფაქტორებს, რო-

გორიცაა: 

 ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია წინააღმდეგობა გაუ-

წიოს პაციენტთა დიდი ნაკადების შემოდინებას კატასტროფის დროს და ჰქონდეს 

თავდაცვითი მექანიზმი ყველანაირი საფრთხისგან. 

 მედიკამენტები და სამედიცინო აღჭურვილობა, რომელიც ხელმისაწვდომი 

და დაცული უნდა იყოს ყველანაირი საფრთხისგან. 

 ინფრასტრუქტურა და კრიტიკული სერვისები (წყალი, ელექტროენერგია, 

საკვები) რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება სამედიცინო სერვისების მიწოდების 

მხარდასაჭერად.  

 სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს სამედიცინო 

დახმარების გაწევა უსაფრთხო და დაცულ გარემოში. 

       ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ჰოსპიტალის 

უსაფრთხოების ინდექსი არის ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებენ ჯანდაცვის 

ორგანოები, სამედიცინო ორგანიზაციების უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუა-

ციებში ფუნქციონირების შესაფასებლად. ინსტრუმენტი მოიცავს შეფასების ფორ-

მებს, შემფასებელთა სახელმძღვანელოს და უსაფრთხოების ინდექსის კალკუ-

ლატორს. (WHO, n.d.) 

საავადმყოფოები და განსაკუთრებით მათი გადაუდებელი დახმარების 

განყოფილებები კატასტროფებზე რეაგირების გადამწყვეტი ელემენტებია მსოფ-

ლიოს ნებისმიერ წერტილში. ისინი სათანადოდ მომზადებული უმდა იყვნენ ისეთი 

მოვლენებისთვის, როგორიცაა ბუნებრივი კატასტროფები, მოსახლეობის მასობ-

რივი დაზიანების შემთხვევები და ტერორისტული თავდასხმები. (Barten. Dennis G. 

Vincent W. Klokman, 2021) 

კატასტროფების გავლენა საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის სისტემაზე. 

კატასტროფების ზემოქმედებამ შეიძლება დაარღვიოს ან გაანადგუროს 

საავადმყოფოების ფუნქციონირების და დაზიანებულთა ფართომასშტაბიანი მომ-
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სახურების შესაძლებლობა. შედეგად, საავადმყოფოებმა შეიძლება დაკარგონ 

კატასტროფებთან წინააღმდეგობის უნარი და გამოიწვიოს უარყოფითი ზემოქმე-

დება ჯანდაცვის სისტემაზე, რაც თავის მხრივ, განაპირობებს გადაუდებელი 

ჯანდაცვის სერვისების კოლაფსს. (United Nations, 2009) გარდა ამისა, კატასტროფის 

შედეგად დაზიანებულთა მკურნალობის ხარჯებმა შეიძლება გაამწვავოს სოცია-

ლურ-ეკონომიკური პრობლემები. კატასტროფის სიტუაციის დროს ჯანდაცვის 

სერვისების  ეფექტური მიწოდებისთვის საჭიროა სასწრაფო დახმარების მიმწოდე-

ბელ ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაცია და კოორდინაცია. (Pan American Health 

Organization / World Health Organization, 2005) 

საავადმყოფოების უნიკალური პოზიცია სირთულის თვალსაზრისით მათ 

დაუცველს ხდის საფრთხეების მიმართ. საავადმყოფოებს ესაჭიროებათ ადეკვა-

ტური სამედიცინო მარაგი და მედიკამენტები, ელექტროენერგიის, წყლისა და 

ჟანგბადის უწყვეტი მიწოდება. (Pan American Health Organization / World Health 

Organization, 2005) გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს კრიზისის დროს მოვა-

ლეობების არასწორი გადანაწილება. (Pan American Health Organization / World 

Health Organization, 2005) კატასტროფების დროს იქნება დაზიანებულთა დიდი 

რაოდენობა, რომლებსაც სჭირდებათ სათანადო მოვლა და ყურადღება. ზოგიერთმა 

ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს სახლი და საავადმყოფო გახდეს თავშესაფარი. 

(Alshehri. A., 2012) 

 

კატასტროფების მიმართ საავადმყოფოების მზადყოფნის ბარიერები 

     კატასტროფებზე რეაგირების უპირველესი მიზანია წესრიგის აღდგენა, 

დაზარალებული საზოგადოების მხარდაჭერა და მათი პრობლემების მინიმუმამდე 

დაყვანა. კატასტროფებზე რეაგირების სამი სასიცოცხლო ეტაპი არსებობს: მზად-

ყოფნა, რეაგირება და აღდგენა. 

მზადყოფნა მოიცავს მატერიალური და პერსონალურ რესურსებთან დაკავში-

რებით რისკების შეფასებას, ეფექტურ დაგეგმვას, სამედიცინო რეაგირების 

ტაქტიკას და პერსონალის მუდმივ მომზადებას, საველე ვარჯიშების ჩათვლით. 

ასევე, მოიცავს ტრიაჟს, უსაფრთხო ტრანსპორტირებას საავადმყოფოებში სრულ-

ყოფილი მკურნალობისათვის.  

აღდგენის ფაზა არის ადაპტაციის და წონასწორობის დაბრუნების ხანგრძ-

ლივი პერიოდი, რომელიც საზოგადოებამ და ინდივიდებმა უნდა გაიარონ. კა-

ტასტროფის შეფასება იწყება რეაგირების გეგმისა და მისი გაზომვადი მიზნების 

განხილვით. შეფასების ჩატარების პროცესში შეფასებები მიმართულია საქმიანობის 

ხუთ სფეროზე: სტრუქტურა, პროცესი, შედეგები, რეაგირების ადეკვატურობა და 

ხარჯები. კატასტროფების მართვასა და რეაგირებაში თითოეულ სპეციალისტს 

(ქირურგები, ანესთეზიოლოგები, ექთნები, პედიატრები და ფსიქიატრი) აქვს რო-

ლი. (Shannon L. Wagner, 2009) 

   საავადმყოფოები კომპლექსურია და დამოკიდებულნი არიან გარე 

მხარდაჭერისა და მიწოდების ხაზებზე. შესაბამისი საგანგებო მდგომარების გეგმის 

გარეშე, საავადმყოფოები შეიძლება გადატვირთონ კატასტროფული მოვლენის 

დროს შესაბამისი რაოდენობის პერსონალის დეფიციტით, შეზღუდული რესურ-

სებით. მაღალი მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებაზე და კომუნიკაციისა და 

მიწოდების ხაზების შეფერხება მნიშვნელოვან ბარიერს ქმნის სამედიცინო მომ-

სახურების უზრუნველსაყოფად. (WPRLD HEALTH ORGANIZATION, 2011) 
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  კვლევები აჩვენებენ, რომ მთავარი პრობლემები დაკავშირებულია დაგეგმ-

ვის სხვადასხვა ასპექტთან, მათ შორის: თანმიმდევრული პროგრამების ნაკლებობა, 

ჯანდაცვის საჭიროებებზე ყურადღების ნაკლებობა, უწყებებს შორის ცუდი 

კოორდინაცია, ორგანიზაციების და პერსონალის შესაბამისი ტრენინგის ნაკლებობა 

(Nekoei-Moghadam. M., 2016). 

კატასტროფების დროს ჯანდაცვის სისტემა განიცდის მრავალ დაბრკოლებას: 

საავადმყოფოები ხდება გადატვირთული, იქმნება აუცილებელი წამლებისა და 

მარაგების მწვავე დეფიციტი, არასაკმარისი საწვავი, პერსონალის ნაკლებობა, 

კვალიფიციური პერსონალის მიგრაცია. აღნიშნული დაბრკოლებები ართულებს 

მწირი რესურსებით დიდ რაოდენობით პაციენტების მკურნალობას, ზრდის 

ზეწოლას ჯანდაცვის სისტემაზე. 

  სამხედრო კონფლიქტები გავლენას ახდენენ ცხოვრების ყველა ასპექტზე და 

წარმოადგენს რეალურ გამოწვევას ჯანდაცვის სისტემისთვის. ამ ვითარებაში 

საგანგებო სიტუაციების სამსახურს უწევს  დიდი ზეწოლის ქვეშ მუშაობა, არაადეკ-

ვატური ადამიანური რესურსებით, მედიკამენტებისა და სამაშველო აღჭურვი-

ლობის ნაკლებობით. (Hamdan. M, 2017)  

საქართველოში გასული სამი ათწლეულის პერიოდში მომხდარი საომარი 

კონფლიქტები გავლენას ახდენენ საგანგებო სიტუაციებთან გამკლავებაში ჯანდაც-

ვის სისტემის შესაძლებლობებზე. ამ მხრივ საინტერესოა სხვა ქვეყნების გამოც-

დილების შესწავლა.  

 

დასკვნა 

კრიზისის და კატასტროფების დროს საავადმყოფოები რისკის ქვეშ არიან. ეს 

ეხება ომს, საგანგებო სიტუაციას, ინფექციის გავრცელებით წარმოქმნილ რისკებს, 

რომლებიც განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს ჯანდაცვის სექტორისთვის. 

იმ შემთხვევაში თუ საავადმყოფო არ არის მზად მსგავსი სიტუაციებთან გასამკლა-

ვებლად იქმნება საავადმყოფოს ადმინისტრაციისა და პერსონალის შესაძლებლო-

ბების პრობლემები პაციენტების უსაფრთხოების დასაცავად. ამიტომ აუცილებელია 

საავადმყოფოებმა და სამედიცინო პერსონალმა გააძლიერონ მზადყოფნა ამ გაუთ-

ვალისწინებელ შემთხვევებთან საბრძოლველად. 

კატასტროფებთან გამკლავებისათვის გადაუდებელი სამედიცინო სამსა-

ხურის გამძლეობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ადექვატური მომზადება. 

ეს გულისხმობს კატასტროფების საფუძვლიანი გეგმის შემუშავებას, რომელიც 

უნდა გამოიყენონ საგანგებო სიტუაციების დროს. 
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Expanded Summary 

Hospitals play a major role in response and recovery from disastrous events and their 

role mainly focusing on saving lives. Thus, hospitals must be able to remain functioning all 

the time  (Mulyasari, 2013) Preparedness for emergencies aims to prevention of morbidity 

and mortality, provision of care for casualties, , ensuring restoration of normal health, 

reestablishment of health services, protection of staff. 

Hospitals are among the healthcare centers whose prompt and efficient services can 

play a significant role in decreasing disaster mortality rate. 

According to experts, about 3.4 billion people live in a disaster hotspot. 

 Disaster mitigation needs: risk assessment, structural and non-structural prevention, 

and preparedness for contingency planning and warning and evacuation.  (Bajow, 2014) 

Being prepared to emergencies and disastrous events is a impostant of any hospital 

administration. Each hospital should have written and applicable plan for emergency 

events, and these plans should categorize emergency events in levels according to the na-

ture of the event. Also, the plan should identify teams and staff availability.  (United Na-

tions Development Program and government of India, 2002) 

Principles of hospital disaster plans are: The plan should be simple and operationally 

functional. The plan should be executable for various forms and dimensions of different 

disasters. It should be comprehensive enough to look at the network of various other 

health care facilities along with formulation of an inter-hospital transfer policy in the event 

of a disaster. The plan must be adaptable. Although the disaster plan is intended to provide 

standard 

Procedures it should not be isolated, rather should be integrated with the regional 

and country plan. 

Hospitals play a critical role in health care infrastructure. public perceive it as a vital 

resource for diagnosis, treatment and follow-up. Disaster for a hospital is “a temporary lack 

of resources which is caused due to sudden influx of unexpected patient load”. Hospital 

disaster management provides the opportunity to plan, prepare  enables a rational respons-

es. Disaster management is impossible without the involvement of the state and interna-

tional agencies. In order to reduce the negative consequences of disasters, it is important to 

prepare the community.  (Panel. E., 2018) 

Hospital emergency preparedness planning process be divided into three phases: 

pre-disaster phase; disaster phase; post disaster phase. 

The pre-disaster phase involves the process of preparedness which is very important 

for effective response to disastrous events. For hospitals, this phase involves planning for 

emergencies, staff education and training.  (Chimenya, 2011). 

Disaster Phase  can be subdivided into three phases:  

Activation phase; during this phase the hospital incident commander is appointed.  
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Operational phase; in this phase, all the hospital operations for mass casualties are 

conducted in accordance with the EP 

Deactivation phase; occurs when the flow of victims decreased and is not over-

whelming the hospital resources and the EP is deactivated.    

As part of the planning process,  post disaster phase should be integrated in the EP. 

This phase involves evaluation and feedback for all the activities of the pre-disaster and 

disaster phases, and define actions for improvement in the future (Chimenya, 2011).   

In times of crisis readiness of hospitals is vital. Preparedness is defined as "actions 

taken to effectively anticipate, respond to, and recover from the impact of likely or current 

hazard events or conditions". It is important to hospital disaster preparedness that the plan 

for massive influx of casualties be known and understood by professionals.  (Paganini. M., 

2016)  

Many hospitals suffer inadequate beds and nursing services during crises. Appropri-

ate readiness is needed for proper reaction to unexpected events. Every event is unique, 

and each hospital has its own situation, but there must be a clear plan to confront the crises 

in all hospitals (Mastaneh. Z., 2013). an appropriate plan against crises needs expertise, ed-

ucation, resources and readines.  (Luc, Greet, & Kurt, 2014). 

Damage to healthcare systems as a result of disasters has a negative impact on the 

health of the population, caused huge economic losses. Medical organizations must be pre-

pared to provide emergency situations and disasters. 

Impact of Disasters on Hospitals and Healthcare System : 

The impact of disaster can disrupt or destroy the ability of hospitals to function and 

serve a large scale of victims. As a result, hospitals may lose ability to withstand disaster, 

and this situation could create negative impacts on the health system and collapse of emer-

gency health services.(  (United Nations, 2009) In addition, the cost of treating victims, and 

other effects on the provision of health care after a disaster can collectively raise social is-

sues and inflict socioeconomic impacts on the health sector. Communication and coordina-

tion between different organizations that offer emergency services is essential for the de-

livery of effective health services during disaster situation.(  (Pan American Health Organi-

zation / World Health Organization, 2005) 

The unique position of hospitals in terms of complexity and occupancy make them 

vulnerable to hazards. Hospitals are in need of adequate medical supplies and drugs in addi-

tion to demands for continuous supply of power, water, and medical gases.(  (Pan American 

Health Organization / World Health Organization, 2005) In addition, some hospitals may 

experience problems like personal inadequacy, interference of duties, and interference of 

activities during the crises resulted from unexpected events. . Some people may lose their 

homes and come to hospitals for shelter. (Alshehri. A., 2012) 

Barriers to Readiness of Health Facilities to Crisis and Disasters: The primary aim of 

disaster response is to restore order, support damaged or nonfunctioning societal functions, 

and Minimizing their problems. There are three vital phases of the disaster response: pre-

paredness, response, and recovery. Preparedness includes the assessment of risks in relation 

to material and personnel resources, efficient planning, medical response tactics, and con-

tinual training of the staff, including a sufficient amount of field exercise. The recovery 

phase is the prolonged period of adjustment or return to equilibrium that the community 

and individuals must go through. 
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Evaluation of a disaster begins by reviewing the response plan and its measurable 

objectives. In the process of conducting an evaluation, assessments are directed for five 

domains of activity: structure, process, outcomes, response adequacy, and costs.  

Hospitals are complex and dependent on external support and supply lines, thus 

without appropriate EP, hospitals can become overwhelmed in their ability to provide care 

during a disastrous event. Limited resources, high demand for medical services, and the 

disruption of communication and supply lines create a significant barrier to the provision 

of health care (WORLD HEALTHORGANIZATION, 2011). 

Studies show that the main problems are related to different aspects of planning, in-

cluding: lack of coherent programs, lack of attention to the needs of health care, poor coor-

dination between agencies and organizations and lack of appropriate training of volunteers 

and people.  (Nekoei-Moghadam. M., 2016) 

The war conflicts that have occurred in Georgia over the past three decades affect 

the capacity of the health care system to deal with emergencies. In this regard, it is inter-

esting to study the experience of other countries. 

Conclusions 

Hospitals are at risk during crises and disasters. This applies to war, emergency situa-

tions, risks arising from the spread of infection, which are a special threat to the health 

sector.  In case the hospital is not prepared to deal with such situations problems arise in 

the capacity of hospital administration and staff to protect patient safety.  

 Adequate preparation is essential to ensure the resilience of emergency medical ser-

vices to deal with disasters.This involves developing a thorough disaster plan to be used 

during emergencies. 

Key words: anti-crisis management, healthcare 
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გიორგი კრავეიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკური პოლიტიკის 
კათედრა. 

 
საქართველოს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ფონზე 

10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Giorgi.Kraveishvili  

 

ანოტაცია. სტატიის მიზანი არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკო-
ნომიკური ზრდის შედარებითი ანალიზის ჩატარება, რისთვისაც შევიმუშავებთ 
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსს. მიღებული 
შედეგები საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ საქართველოს ინკლუზიური 
ეკონომიკური ზრდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ფონზე, ვნახოთ ის მიმართულებები, 
რომლებიც ხელს უწყობენ თუ აფერხებენ ქვეყნის ინკლუზიურ ეკონომიკურ 
ზრდას. მიღებული შედეგების საფუძველზე სტატიის ბოლოს წარმოვადგენთ 
რეკომენდაციებს. 
საკვანძო სიტყვები: ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, უთანასწორობა, სიღარიბე, 
პოსტსაბჭოთა ქვეყნები.  

 

შესავალი 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს 

მსოფლიო ეკონომიკური პოლიტიკის დღისწესრიგში. გაეროს მდგრადი 

განვითარების 17 მიზნიდან მე-8 სწორედ მდგრადი ინკლუზიური განვითარებაა,  

რომელმაც უნდა შექმნას ყველასათვის ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობა. 

[United Nations, 2015: 16]. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის აუცილებლობა 

აზიის განვითარების ბანკის სტრატეგიაში პირველად 2008 წელს გამოჩნდა. ის 

„სტრატეგია 2020“ ის სამი ძირითადი მიმართულებიდან პირველი იყო. 

(ეკოლოგიურად მდგრად ზრდასა და რეგიონალურ ინტეგრაციასთან ერთად). [Asia 

Development Bank, 2008: 11] ასევე „ სტრატეგია 2030“ ის 4 ძირითადი მიმართუ-

ლებიდან მე-2 სწორედ ინკლუზიურობაა. [Asia Development Bank, 2018: I]. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიხედვით 

ეკონომიკური ზრდა არ არის თვითმიზანი. მთავარი მიზანი მოსახლეობის 

ცხოვრების საერთო დონის გაუმჯობესებაა. უთანასწორობის და საზოგადოების 

სხვადასხვა ჯგუფებზე მისი ზემოქმედების პრობლემის მოგვარება კი, მხოლოდ 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის არის მნიშვნელოვანი. [Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2014: 8]. 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის საყოველთაოდ მიღებული განმარტება 

არ არსებობს. აზიის განვითარების ბანკი ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას 

განიხილავს, როგორც ერთის მხრივ ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართო-

ებას, ხოლო მეორეს მხრივ აღნიშნულ შესაძლებლობებთან საზოგადოების წევრების 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Giorgi.Kraveishvili
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უფრო ფართო წვდომას, რათა მათ შესძლონ ეკონომიკურ პროცესებში მონაწილეობა 

და მისგან სარგებლის მიღება. [Asia Development Bank, 2008: 11]. ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიხედვით ინკლუზიური 

ეკონომიკური ზრდა ორიენტირებულია ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესებაზე 

და ეკონომიკური ზრდისგან მიღებული სარგებლის უფრო სამართლიან და 

თანასწორ გადანაწილებაზე მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურ ფენებს შორის 

[Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014: 8]. მსოფლიო 

ეკონომიკური ფორუმის განმარტებით ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის 

ათწლეულების განმავლობაში მდგრადი წარმოების ზრდა, რომელიც ფართოდ 

მოიცავს მთლიან ეკონომიკას, საშუალებას აძლევს ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდ 

ნაწილს, რომ იყოს დასაქმებული და ამით ხელს უწყობს სიღარიბის შემცირებას. 

[World Economic Forum, 2015: 1]. 

როგორც ვხედავთ სხვადასხვა ორგანიზაციების განმარტებები იდენტური არ 

არის, თუმცა ყველა მათგანი აქცენტს აკეთებს ერთსა და იმავე ფაქტორებზე, 

როგორიცაა სიღარიბის შემცირება, უთანასწორობის აღმოფხვრა, დასაქმება და 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.  

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ თუ რატომ გახდა ასე აქტუალური ინკლუ-

ზიური ეკონომიკური ზრდა მსოფლიო ეკონომიკური პოლიტიკის დღისწესრიგში. 

აზიის განვითარების ბანკი გამოყოფს სამ მიზეზს, თუ რატომ უნდა იყოს ზრდა 

ინკლუზიური [Asia Development Bank, 2011: 4]: 

 თანასწორობის და სამართლიანობის ეთიკური თვალთახედვიდან გამომ-

დინარე ზრდა უნდა იყოს ინკლუზიური და ნაწილდებოდეს მოსახლეობის 

ფართო სეგმენტზე და რეგიონებზე. ეკონომიკური და სხვა შოკები ძირი-

თადად ზიანს აყენებენ მოსახლეობის ყველაზე დაუცველ ნაწილს, ამიტომ 

მიუღებელია ისეთი ზრდა, რომელიც მაღალ უთანასწორობას წარმოშობს. 

 ზრდა, რომელიც ვერ აღმოფხვრის ქვეყანაში არსებულ უთანასწორობას, 

შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს სოციალური სიმშვიდისთვის. უთა-

ნასწორობამ შეიძლება მოსახლეობის ღარიბ და უმუშევარ ფენას კრიმინა-

ლური აქტივობისკენ უბიძგოს, ქალები გახადოს მეტად დაუცველი პროს-

ტიტუციის წინააღმდეგ, გამოიწვიოს ბავშვების არასასურველ შრომაში 

ჩართვა. ყველაფერი ეს კი გრძელვადიან პერსპექტივაში იწვევს მოსახლეობის 

კიდევ უფრო დიდი ნაწილის შესუსტებას და უზარმაზარი ადამიანური 

კაპიტალის არაეფექტიანობას, მაშინ როდესაც აღნიშნული ადამიანური 

რესურსი შეიძლება გამოყენებული იყოს მდგრადი ეკონომიკური ზრდის 

მისაღწევად, რაც სარგებლის მომტანი იქნება მთელი ქვეყნისთვის. 

 ქვეყანაში ხანგრძლივი დროით არსებულმა უთანასწორობამ შეიძლება 

მიგვიყვანოს მოსახლეობის მხრიდან მკვეთრი რეაქციის გამოხატვამდე. 

აღნიშნულმა რეაქციამ შეიძლება ასახვა ჰპოვოს სამოქალაქო არეულობებში, 

პოლიტიკურ ვნებათაღელვაში და საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის სტაბილურ 

განვითარებას. 

მოცემული კვლევის მზიანი არის თემის აქტუალობიდან გამომდინარე 

შეაფასოს საქართველოს და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკონომიკური 

ზრდა. კვლევის შედეგები საშუალებას მოგვცემს გამოვკვეთოთ პოსტსაბჭოთა 

სივრცეში მოწინავე ქვეყნები, რომელთა განვლილი გზის და საუკეთესო პრაქტიკის 
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გამოცდილება შესაძლოა ღირებული იყოს საქართველოსთვის. ამ მიმართულებით 

ნაშრომის შედეგები საშუალებას მოგვცემს წინაპირობა შევქმნათ კვლევის შემდ-

გომი გაღრმავებისთვის და ჩამოვაყალიბოთ კვლევის პერსპექტიული მიმართუ-

ლებები. 

 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის შეფასების მეთოდოლოგია 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად განვიხილავთ აზიის 

განვითრების ბანკისა და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ შემოთავაზებულ 

მეთოდოლოგიას. 

აზიის განვითარების ბანკმა 2011 წელს ქვეყნის განვითარების ინკლუზიუ-

რობის გასაზომად ჩამოაყალიბა „ინკლუზიური ზრდის ინდიკატორების სტრუქ-

ტურა“ აღნიშნული სტრუქტურა მოიცავს 8 ჯგუფში გაერთიანებულ 35 ინდი-

კატორს. ეს 8 ჯგუფია: 1. სიღარიბე და  უთანასწორობა; 2. ეკონომიკური ზრდა და 

დასაქმება; 3. საკვანძო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა; 4. განათლებასა და 

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა; 5. წვდომა ძირითად კომუნალურ ინფრასტრუქ-

ტურაზე და მომსახურებებზე; 6. გენდერული თანასწორობა და შესაძლებლობები; 7. 

სოციალური დაცვის სისტემა; 8. კარგი მმართველობა და ინსტიტუტები. [Asia De-

velopment Bank, 2011: 56]. ქვემოთ მოცემული აღნიშნულ 8 კატეგორიაში შემავალი 

ინდიკატორები ჯგუფების მიხედვით: 

1. სიღარიბე და  უთანასწორობა: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები 

მოსახლეობის პროცენტული წილი; მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომლის 

შემოსავალი დღეში 2 $ ზე ნაკლებია; მოსახლეობის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი / 

მაღალი მოხმარების მქონე 20% ის თანაფარდობა ყველაზე დაბალშემოსავლიან / 

დაბალი მოხმარების მქონე 20% თან; სკოლაში სწავლების საშუალო წელი; 5 

წლამდე ასაკის ბავშვებში ნორმაზე გამხდართა ხვედრითი წილი; 5 წლამდე 

ბავშვებში სიკვდილიანობის დონე; 

2. ეკონომიკური ზრდა და დასაქმება: მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი 

სამამულო პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი მსყიდველობითუნარიანობის პა-

რიტეტის მიხედვით; მოსახლეობის ერთ სულზე  საშუალო შემოსავლის / მოხ-

მარების ზრდის მაჩვენებელი (მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტის მიხედ-

ვით); დასაქმების დონე; დასაქმების ელასტიკურობა მთლიან სამამულო პრო-

დუქტთან მიმართებაში; ყოველ 100 დაქირავებით დასაქმებულზე თვით-

დასაქმებულთა რიცხოვნობა; 

3. საკვანძო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა: მოსახლეობის ერთ სულზე 

ელექტროენერგიის მოხმარება; მყარი ზედაპირის  მქონე გზების პროცენტული 

წილი; ყოველ 100 ადამიანზე მობილური ტელეფონის აბონენტთა რიცხვი; მეა-

ნაბრეთა რიცხვი ყოველ 1000 ზრდასრულ ადამიანზე; 

4. განათლებაზე და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა: სასკოლო ცხოვრების 

მოსალოდნელი ხანგრძლივობა; მოსწავლე-მასწავლებლების თანაფარდობა (დაწ-

ყებით სკოლაში); დიფტერიით, ტეტანუსის ტოქსოიდით და პერტრუსით აცრილთა 

წილი 1 წლამდე ბავშვებში; ექიმები, ექთნები და ბებიაქალები მოსახლეობის ყოველ 

10 000 სულზე; განათლებაზე გაწეული სახელმწიფო ხარჯების წილი სახელმწიფოს 

მთლიან ხარჯებთან მიმართებაში; ჯანდაცვაზე გაწეული სახელმწიფო ხარჯების 

წილი სახელმწიფოს მთლიან ხარჯებთან მიმართებაში; 
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5. წვდომა ძირითად კომუნალურ ინფრასტრუქტურაზე და მომსახურებებზე: 

მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომელთაც წვდომა აქვთ ელექტროენერგიაზე; 

მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომლებიც მყარ საწვავს იყენებენ საკვების 

მოსამზადებლად; მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომლებიც სასმელი წყლის 

გაუმჯობესებულ წყაროებს იყენებენ; მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომ-

ლებიც გაუმჯობესებულ სანიტარულ სისტემას იყენებენ; 

6. გენდერული თანასწორობა და შესაძლებლობები: გენდერული თანასწორობა 

პირველად, მეორეულ და მესამეულ განათლებაში; მშობიარობამდე გამოკვლევა 

(მინიმუმ ერთი ვიზიტი); გენდერული თანასწორობა სამუშაო ძალაში; სახელმწიფო 

პარლამენტში ქალთა მიერ დაკავებული ადგილების პროცენტული წილი; 

7. სოციალური დაცვის სისტემა: სოციალური დაცვა და შრომის რეიტინგი; 

სოციალური უსაფრთხოების ხარჯების პროცენტული წილი სახელმწიფოს მთლიან 

ჯანდაცვით ხარჯებში; სოციალური უსაფრთხოების და კეთილდღეობის ხარჯების 

წილი სახელმწიფოს მთლიან ხარჯებში; 

8. კარგი მმართველობა და ინსტიტუტები: ხმა და პასუხისმგებლობა; 

ეფექტიანი მმართველობა; კორუფციის აღქმის ინდექსი. 

კიდევ ერთი მეთოდოლოგია, არის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ 

შემოთავაზებული 2017 წელს წარმოდგენილი ინკლუზიური ზრდისა და განვი-

თარების ანგარიში მოცემული ინკლუზიური განვითარების ინდექსი. აღნიშნული 

ინდექსი მოიცავს 3 ჯგუფში გაერთიანებულ 12 ინდიკატორს.  [World Economic Fo-

rum, 2017: IX].  

1. ზრდა და განვითარება: მთლიანი სამამულო პროდუქტი მოსახლეობის ერთ 

სულზე; შრომის პროდუქტიულობა; დასაქმება; ჯანმრთელი სიცოცხლის ხანგრძ-

ლივობა; 

2. ინკლუზიურობა: საშუალო შემოსავალი; ჯინის ინდექსი შემოსავლების 

მიხედვით; სიღარიბის მაჩვენებელი; ჯინის ინდექსი მთლიანი სახსრების მიხედ-

ვით; 

3. თაობათაშორისი თანასწორობა და მდგრადობა: კორექტირებული წმინდა 

დანაზოგები; ასაკობრივი დამოკიდებულება; სახელმწიფო ვალი (მთლიანი 

სამამულო პროდუქტის პროცენტული წილი); ნახშირბადის ინტენსივობა (მთლიან 

სამამულო პროდუქტთან მიმართებაში). 

მოცემული ინდიკატორებიდან ქვემოთ ჩვენ შევარჩევთ რამდენიმეს, რომ-

ლითაც მოვახდენთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შედარებით რანჟირებას. 

 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსის გამოთვლის 

მეთოდოლოგია 

როგორც ვხედავთ ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის გასაზომად საერ-

თაშორისო ორგანიზაციები ინდიკატორთა ფართო ნაკრებს გვთავაზობენ. აღნიშ-

ნული ინდიკატორების გათვალისწინებით, ასევე პირველ პარაგრაფში განხილული 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის არსიდან გამომდინარე, გამოვყოფთ მიმარ-

თულებათა 4 ჯგუფს, რომლებიც მიგვაჩნია რომ მეტწილად აერთიანებს ინკ-

ლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის აუცილებელ ყველა ფაქტორს. აღნიშნული 

ჯგუფებია: 

I. ცხოვრების დონე; 

II. უთანასწორობა; 
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III. მმართველობა; 

IV. სახელმწიფო ფინანსები. 

ცხოვრების დონე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელზეც 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა ამახვილებს ყურადღებას. აქედან გამომდინარე 

ჩვენს ინდექსში საჭიროდ მიგვაჩნია ისეთი ინდიკატორების არსებობა, როგორიცაა: 

1. მთლიანი სამამულო პროდუქტი მოსახლეობის ერთ სულზე (აშშ დოლარი 2015 

წლის ფასებში); 

2. დასაქმების დონე (%); 

3. ჯანმრთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა (წელი). 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს შორის არსებული უთანასწორობის 

აღმოფხვრა, ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ინკლუ-

ზიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ უნდა გადაწყვიტოს. აღნიშნული მიმართულების 

შესაფასებლად ჩვენ შემდეგ ინდიკატორებს გამოვიყენებთ: 

4. ჯინის ინდექსი (ინდექსი მერყეობს 0 დან 100 მდე. 0 ნიშნავს იდეალურად 

თანაბარ გადანაწილებას, ხოლო 100 სრულ უთანასწორობას); 

5. მოსახლეობის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი 20% ის შემოსავლების თანა-

ფარდობა მოსახლეობის ყველაზე დაბალშემოსავლიანი 20% ის შემოსავ-

ლებთან; 

6. სიღარიბის მაჩვენებელი (%). 

სამართლიან და ეფექტიან მმართველობას ასევე უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის. აუცილებელია მოსახლეობა 

აღიქვამდეს, რომ მათი აზრი მნიშნელოვანია და ქვეყანაში ყველასთვის სამართ-

ლიანი და თანასწორი გარემო არის შექმნილი. ეს მნიშვნელოვანია, რათა ყველას 

თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს ეკონომიკურ პროცესებში ჩართვის. მოცემული 

მიმართულების შესაფასებლად გამოვიყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს: 

7. კორუფციის აღქმის ინდექსი (ინდექსი მერყეობს 0 დან 100 მდე შუალედში, 

სადაც 0 აღნიშნავს კორუფციის მაღალ დონეს, ხოლო 100 კორუფციის დაბალ 

დონეს); 

8. ხმა და პასუხისმგებლობა (ინდიკატორი მერყეობს -2.5 დან +2.5 მდე შუა-

ლედში, სადაც უფრო მაღალი მაჩვენებელი უკეთეს მდგომარეობას 

გამოხატავს); 

9. ეფექტიანი მმართველობა (ინდიკატორი მერყეობს -2.5 დან +2.5 მდე შუა-

ლედში, სადაც უფრო მაღალი მაჩვენებელი უკეთეს მდგომარეობას 

გამოხატავს). 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად ასევე მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია სახელმწიფო ფინანსების სწორი წარმართვა. მოსახლეობის დიდი 

ნაწილის ეკონომიკაში ჩასართავად საჭიროა ქვეყანში სათანადო განათლების დონის 

არსებობა და სახელმწიფოს აქტიური პოლიტიკა აღნიშნული მიმართულებით. 

სამართლიანი გარემოს შექმნისთვის მთავრობამ ასევე უნდა იზრუნოს მოსახ-

ლეობის დაუცველ ნაწილზე შესაბამისი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებით. 

აღსანიშნავია ასევე თაობათაშორისი თანასწორობა, რათა ერთი თაობისთვის 

ეკონომიკური სარგებლის მიღება არ მოხდეს მომავალი თაობების ხარჯზე სა-

ხელმწიფო ვალის აღების გზით. აქედან გამომდინარე აღნიშნული მიმართულებით 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ინდიკატორებია: 
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10. მთავრობის ხარჯები განათლებაზე, როგორც მთავრობის მთლიანი ხარჯების 

წილი; 

11. ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები, როგორც მთლიანი სამამულო პროდუქტის 

პროცენტული წილი; 

12. ცენტრალური მთავრობის ვალი (მთლიანი სამამულო პროდუქტის 

პროცენტული წილი). 

რათქმაუნდა აღნიშნული ინდიკატორთა ნაკრები შეიძლება შეიცავდეს სხვა 

არაერთ მნიშვნელოვან ინდიკატორს, თუმცა მიგვაჩნია, რომ მოცემული შემად-

გენლობა მეტწილად სრულად გადმოცემს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის 

არსს და საშუალებას მოგვცემს შევადაროთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების განვითარება 

აღნიშნული მიმართულებით და გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები.  

იმისათვის, რომ მოცემული მაჩვენებლები ადვილად შესადარებელი და 

აღსაქმელი იყოს, ჩვენ მათ აგრეგირებას მოვახდენთ 10 ბალიანი სისტემით. სადაც 

10 ქულა აღნიშნავს მაღალ ინკლუზიურ ზრდას, ხოლო 1 ქულა დაბალ ინკლუზიურ 

ზრდაზე მიუთითებს. მონაცემთა აგრეგირებას მოვახდენთ შემდეგი ფორმულით: 

     
        

           
   

სადაც Ii არის აგრეგირებული ინკლუზიური ზრდის ინდექსი კონკრეტული 

ინდიკატორისთვის; Y - მაჩვენებლებში კონკრეტული ქვეყნის შედეგი; YMIN - 

მაჩვენებლების მინიმუმი; YMAX – მაჩვენებლების მაქსიმუმი.  

იმ ინდიკატორებისთვის, რომლის მაღალი მნიშვნელობა აღნიშნავს ქვეყნის 

ცუდ შედეგს, მოცემული ფორმულა შემდეგ სახეს მიიღებს: 

      
        

           
    

მიღებული შედეგებიდან გამოვიყვანთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზი-

ური ზრდის ინდექს, როგორც თითოეული ქვეყნისთვის, ასევე ქვეყნის ჯგუფე-

ბისთვის. გამოვყოფთ 5 ჯგუფს: 1. ბალტიისპირეთი (ესტონეთი, ლიეტუვა, ლატვია); 

2. აღმოსავლეთ ევროპა (უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი); 3. სამხრეთ კავკასია 

(საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი); 4. ცენტრალური აზია (უზბეკეთი, ტაჯი-

კეთი, ყირგიზეთი; ყაზახეთი; თურქმენეთი) 5. რუსეთი.  

როგორც ერთიანი, ასევე თითოეული ჯგუფისთვის არსებული ინდექსის 

მისაღებად გამოვიყენებთ შემდეგ ფორმულას: 

  
    

   

 
 

 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსი 

გამომდინარე იქედან, რომ 2020 და 2021 წლები კორონავირუსის პანდემიის 

ფონზე კრიზისული იყო და ხასიათდებოდა ეკონომიკაზე მოქმედი არაეკონო-

მიკური შინაარსის შოკებისგან, მართებულად მიგვაჩნია პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსი დავიანგარიშოთ 2019 წლისთვის. 

(თუ რომელიმე მაჩვენებლის მონაცემი აღნიშნული წლისთვის არ არის ცნობილი, 

გამოვიყენებთ უახლოესი წლის ცნობილ მონაცემს). აღნიშნული მიდგომა ეფუძნება 

იმ დაშვებას, რომ კორონავირუსის დასრულების შემდეგ ქვეყნები დიდწილად 

განვითარების ძველ ჩარჩოებს დაუბრუნდებიან. 2019 წლისთვის თითოეული 

ქვეყნის წარმოდგენილი ინდიკატორების მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილ 1 ში.  
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ცხრილი 1 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსის 

შემადგენელ ინდიკატორთა მაჩვენებლები 

ქვეყანა 
ინდიკატორის N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ესტონეთი 20,408.4 60.8 69.2 30.8 4.8 0.8 74.0 1.2 1.2 13.4* 6.7 9.8 

ლიეტუვა 17,241.3 58.2 66.7 35.3 6.1 0.7 60.0 1.0 1.0 11.7* 7.0 35.0 

ლატვია 16,056.0 57.4 66.2 34.5 5.9 0.7 56.0 0.9 1.1 11.1* 6.6 35.5 

ყაზახეთი 11,402.8 66.7 65.0 27.8* 3.9* 0.2* 34.0 -1.2 0.1 14.1 2.8 18.5 

ბელარუსი 6,264.9 61.7 66.0 25.3 3.5 0.0 45.0 -1.4 -0.2 13.2 5.9 37.6 

მოლდოვა 3,435.5 40.1 64.5 26.0 3.6 0.5 32.0 -0.1 -0.4 19.5 6.4 25.0 

უკრაინა 2,425.6 51.7 64.3 26.6 3.8 0.2 30.0 0.0 -0.3 13.1 7.1 50.2 

სომხეთი 4,350.5 44.2 67.1 29.9 4.3 9.8 42.0 0.1 -0.1 9.0* 11.3 50.1 

რუსეთი 9,942.4 59.4 64.2 37.7 6.4 0.3 28.0 -1.1 0.2 14.3* 5.6 13.2 

საქართველო 4,773.4 55.6 64.7 35.9 6.3 14.8 56.0 0.2 0.8 13.0* 6.7 40.4 

ყირგიზეთი 1,226.8 54.6 65.8 29.7 4.1 9.7 30.0 -0.5 -0.7 16.5 4.5 51.6 

უზბეკეთი 3,161.4 55.8 64.7 N/A N/A N/A 25.0 -1.7 -0.5 20.5** 5.6 N/A 

აზერბაიჯანი 5,348.3 63.3 63.6 N/A N/A N/A 30.0 -1.5 -0.1 8.1 4.0 17.7 

თურქმენეთი 7,692.6 44.5 62.1 N/A N/A N/A 19.0 -2.2 -1.2 23.0 6.6 32.2 

ტაჯიკეთი 1,174.1 38.0 62.0 N/A N/A N/A 25.0 -1.8 -1.0 18.7 7.1 N/A 

შენიშვნა: ნუმერაცია შეესაბამება მეორე პარაგრაფში მოცემულ ინდიკატორთა 

ნუმერაციას და  

                  ზომის  ერთეულებს 

                  * 2018 წლის მონაცემები 

                  ** 2020 წლის მონაცემები 

                  N/A - მაჩვენებელი არ არსებობს 

წყარო: The World Bank; World Health Organization; Transparency International; Interna-

tional   Monetary Fund; Ministry of Finance of Georgia. 

 

მოცემული მაჩვენებლების აგრეგირებას თუ მოვახდენთ ზემოთ განხილული 

ფორმულით, მივიღებთ 10 ბალიანი სისტემით რანჟირებულ ინდექსებს თითოე-

ული ქვეყნისთვის და ინდიკატორისთვის. მოცემული ინდექსების საშუალო 

მაჩვენებელი იქნება ჩვენს მიერ საძიებო პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური 

ეკონომიკური ზრდის ინდექსი (იხ. ცხრილი 2). 
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ცხრილი 2 

 პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსი 

ქვეყანა  

ინდიკატორის N 

სა
შ

უ
ალ

ო
 ი

ნდ
ექ

სი
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ესტონეთი 10.0 8.2 10.0 6.0 6.0 9.5 10.0 10.0 10.0 4.2 5.2 10.0 8.25 

ლიეტუვა 8.5 7.3 6.9 2.7 1.8 9.6 7.7 9.5 9.5 3.2 5.4 4.6 6.40 

ლატვია 8.0 7.1 6.3 3.3 2.5 9.6 7.1 9.1 9.7 2.9 5.0 4.5 6.24 

ყაზახეთი 5.8 10.0 4.8 8.2 9.0 9.9 3.5 3.6 5.9 4.6 1.0 8.1 6.19 

ბელარუსი 3.4 8.4 6.0 10.0 10.0 10.0 5.3 3.1 4.8 4.1 4.2 4.0 6.10 

მოლდოვა 2.1 1.7 4.1 9.5 9.7 9.7 3.1 6.6 4.0 7.9 4.8 6.7 5.82 

უკრაინა 1.6 5.3 3.9 9.1 9.3 9.9 2.8 6.9 4.3 4.1 5.5 1.3 5.32 

სომხეთი 2.5 2.9 7.4 6.7 7.5 4.0 4.8 7.0 5.2 1.6 10.0 1.3 5.07 

რუსეთი 5.1 7.7 3.8 1.0 1.0 9.8 2.5 3.9 6.0 4.8 4.0 9.3 4.90 

საქართველო 2.7 6.5 4.4 2.3 1.2 1.0 7.1 7.3 8.7 3.9 5.1 3.4 4.46 

ყირგიზეთი 1.0 6.2 5.7 6.8 8.2 4.1 2.8 5.6 2.8 6.1 2.8 1.0 4.43 

უზბეკეთი 1.9 6.6 4.4 N/A N/A N/A 2.0 2.4 3.5 8.5 4.0 N/A 4.16 

აზერბაიჯანი 3.0 8.9 3.0 N/A N/A N/A 2.8 2.8 4.9 1.0 2.3 8.3 4.11 

თურქმენეთი 4.1 3.1 1.1 N/A N/A N/A 1.0 1.0 1.0 10.0 5.0 5.2 3.49 

ტაჯიკეთი 1.0 1.0 1.0 N/A N/A N/A 2.0 2.0 1.4 7.4 5.5 N/A 2.67 

მოცემულ მონაცემებს თუ დავაჯგუფებთ რეგიონების მიხედვით გვექნება შემდეგი 

სურათი (იხ. ცხრილი 3). 

ცხრილი 3 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ჯგუფების 

მიხედვით 

N ქვეყნების ჯგუფი 
ქვეყნის ჯგუფის საშუალო 

ინდექსი 

1 ბალტიისპირეთი 6.96 

2 აღმოსავლეთ ევროპა 5.75 

3 რუსეთი 4.90 

4 სამხრეთ კავკასია 4.55 

5 ცენტრალური აზია 4.19 
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როგორც ჩატარებული კვლევიდან ვხედავთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინ-

კლუზიური ეკონომიკური ზრდის კუთხით ყველაზე წარმატებული ბალტიის-

პირეთის ქვეყნებია. პირველ ადგილს იკავებს ესტონეთი, მეორეს ლიეტუვა, მესამეს 

კი ლატვია.  საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აღნიშნულ ქვეყნებში დაიწყო საკ-

მაოდ სწრაფი და რადიკალური რეფორმების განხორციელება, რამაც დააჩქარა მათი 

გადასვლა მბრძანებლური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე და ხელი შეუწყო 

სამართლიანი და ყველასთვის თანასწორი ეკონომიკური გარემოს ჩამოყალიბებას. 

აღნიშნულ ქვეყნებში განხორციელებული არაერთი რეფორმა მოგვიანებით 

მისაბაძი მაგალითი გახდა უკრაინისთვის და საქართველოსთვის, თუმცა როგორც 

ვხედავთ მათ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრი აქვთ და ისინი შესაბამისად მე-7 და 

მე-10 ადგილს იკავებენ რეიტინგში. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძ-

ლია ვთქვათ, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნების განვილი გზის ანალიზი აღნიშნული 

კვლევის შემდგომი გაგრძელების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას 

წარმოადგენს. 

მეორე ადგილს ქვეყნების ჯგუფის მიხედვით იკავებს აღმოსავლეთ ევროპა. 

მიუხედავად იმისა რომ ამ ჯგუფში შემავალი ბელარუსი, რომელიც მე-5 ადგილს 

იკავებს, დემოკრატიული რეფორმებით დიდად არ გამოირჩევა, ის საკმაოდ 

წარმატებულია სიღარიბის დაბალი დონის და  ქვეყანაში არსებული დაბალი უთა-

ნასწორობის გამო, რაც ხელს უწყობს, რომ ამ უკანასკნელის ეკონომიკური გან-

ვითარება, მიუხედავად მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი სამამულო პრო-

დუქტის დაბალი მაჩვენებლისა, იყოს უფრო მეტად ინკლუზიური. 

სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის ჯგუფში შემავალი ქვეყნები 

შეიძლება ითქვას რომ  ვერ გამოირჩევიან ვერც ეკონომიკური განვითარების 

მაღალი მაჩვენებლებით  და ვერ იმ ფაქტორებით, რომლებიც არსებული ეკონომი-

კური სარგებლის სამართლიან გადანაწილებას უზრუნველყოფს მოსახლების 

სხვადასხვა ფენებში (ინდიკატორთა მეორე ჯგუფი). აქედან გამომდინარე მათ 

ყველა მიმართულებით უფრო მეტი სამუშაო აქვთ. აღნიშნული შედეგების მი-

ზეზები შეიძლება სხვადასხვა იყოს, დაწყებული არსებული სამხედრო კონფლიქ-

ტებით, ევროპისგან დაშორებით და ა.შ.  

როგორც ცხრილიდან ვხედავთ საქართველო ჩამორჩება მოლდოვას და 

უკრაინასაც. აღნიშნული ჩამორჩენის ძირითადი მიზეზი არის მე-4, მე-5, მე-6 

ინდიკატორები, რომლებიც ქვეყანაში არსებულ უთანასწორობას განსაზღვრავს. ამ 

ინდიკატორებში მოცემულ ქვეყნებს შედარებით მაღალი მაჩვენებლები აქვს, მაშინ 

როდესაც საქართველოს შედეგები ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი სწორედ ინდიკა-

ტორთა მესამე ჯგუფშია.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ სიღარიბის მაჩვენებლის მხრივ საქართველოს ყველა 

სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანასთან შედარებით განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი 

აქვს. ჯინის ინდექსისა და მოსახლეობის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი და დაბალ-

შემოსავლიანი 20% ის თანაფარდობის მხრივაც საქართველო მხოლოდ რუსეთს 

უსწრებს.  

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში 

არსებული უმთავრესი გამოწვევა, რაც დაბალ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას 

განაპირობებს, სწორედ სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი და უთანასწორობაა.  

სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ მაღალი ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის 

მიღწევისთვის პირველ რიგში ქვეყანას სწორედ აღნიშნული მიმართულებით 
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აქტიური პოლიტიკის გატარება სჭირდება რათა უზრუნველყოს სიღარიბისა და 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს შორის არსებული უთანასწორობის აღმოფხვრა. 

როგორც შედარებითი ანალიზიდან გამოჩნდა, პოსტსაბჭოთა სივრცეში 

ბალტიისპირეთის ქვეყნების ჯგუფი ყველაზე წარმატებულია ინკლუზიური 

ეკონომიკური ზრდის მხრივ, განსაკუთრებით კი ესტონეთი რომელიც უდავო 

ლიდერია ყველა მიმართულებით განსაკუთრებული მაღალი მაჩვენებლების გამო. 

საქართველოს ძირითადად მმართველობის ჯგუფში აქვს მაღალი მაჩვენებლები, 

სხვა მიმართულებები კი მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს. 

სურათ 1-ზე მოცემულია თუ რომელი ინდიკატორთა ნაკრები განაპირობებს 

თითოეული ქვეყნის ჯგუფის ზემოთ წარმოდგენილ მაჩვენებელს. როგორც 

მოცემული სურათიდან ვხედავთ სამხრეთ კავკასიის გარდა ქვეყნის ყველა ჯგუფს 

წარმოდგენილი 4 ინდიკატორთა ჯგუფიდან 1 ში მაინც შედარებით გამოკვეთილი 

მოწინავე პოზიცია აქვს, მაშინ როდესაც სამხრეთ კავკასია ოთხივე მაჩვენებლით 

ცენტრშია მოქცეული. აღნიშნული შედეგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამხრეთ 

კავკასიის და საქართველოს წინაშე არსებულ მნიშვნელოვან გამოწვევებს ინკლუ-

ზიური ეკონომიკური ზრდის გზაზე. 

სურათი 1 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ინდექსი ქვეყნის ჯგუფებისა და 

ინდიკატორთა ნაკრებების მიხედვით 

 
 

დასკვნა 

ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი საზრუნავი არის მოსახლეობის 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, რისთვისაც საჭიროა არა მხოლოდ ეკონომიკური 

ზრდა, არამედ ისიც, რომ აღნიშნული ზრდა თანაბრად და სამართლიანად 

ნაწილდებოდეს მოსახლების სხვადასხვა ნაწილზე და მოიცავდეს ეკონომიკის 

ცხოვრების დონე 

უთანასწორობა 

მმართველობა 

სახელმწიფო 
ფინანსები 

ბალტიისპირეთი აღმოსავლეთ ევროპა 

რუსეთი სამხრეთ კავკასია 

ცენტრალური აზია 
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არაერთ სექტორს, რაც წარმოადგენს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მთავარ 

არსს. 

უთანასწორობა და სიღარიბე XXI საუკუნის მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი 

პრობლემაა. აღნიშნული პრობლემის წინაშე დგას პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიც. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მასში შემავალ ქვეყნებს მძიმე მემკვიდრეობა 

ხვდათ წილად. ზოგმა შესძლო უკეთ გამკლავებოდა არსებულ გამოწვევებს, ზოგი 

კი დღესაც პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის გზაზე დგას. 

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ინკლუზიურობა დამოკიდებულია არაერთ 

ფაქტორზე, თუმცა შეგვიძლია გამოვყოთ ის ზოგადი შტრიხები, რომლებითაც 

ინკლუზიური ზრდა შეგვიძლია დავახასიათოთ: 

 ინკლუზიური ზრდა გულისხმობს ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს ეკონომიკაში შემავალი დარგების უმრავლესობას და გავრცე-

ლებული იყოს ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე; 

 ეკონომიკური ზრდის პროცესში მონაწილეობას უნდა იღებდეს მოსახლეობის 

რაც შეიძლება დიდი ნაწილი და ქვეყნის ყველა შრომისუნარიან მოქალაქეს 

თანაბარი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ჩაერთოს ეკონომიკურ საქმიანობაში; 

 ეკონომიკური ზრდისგან მიღებული სარგებელი უნდა ნაწილდებოდეს მთელს 

მოსახლეობაზე სამართლიანად, თითოეული ადამიანის გაწეული შრომის და 

მისი შეტანილი წვლილის შესაბამისად; 

 მსგავსმა ეკონომიკურმა განვითარებამ და ამ პროცესში მოსახლეობის ფართო 

ჩართულობამ უნდა მიგვიყვანოთ სიღარიბისა და მოსახლეობის სხვადასხვა 

ფენებს შორის არსებული უთანაბრობის შემცირებამდე. 

ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველო პოსტ-

საბჭოთა სივრცეში მე-10 ადგილს იკავებს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის 

მხრივ. საქართველოს განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლები აქვს სიღარიბისა და 

უთანასწორობის მხრივ. საშუალოზე საგრძნობლად დაბალი მაჩვენებელი არის 

ასევე მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი სამამულო პროდუქტის მხრივ. შედეგად 

საქართველოსთვის პრიორიტეტულია როგორც ეკონომიკის სწრაფი ზრდა, ასევე 

აღნიშნული ზრდისგან მიღებული სარგებლის მოსახლეობაში სამართლიანად და 

თანასწორად გადანაწილების უზრუნველყოფა. 

რათქმაუნდა აღნიშნული მიზნების მიღწევა ასევე ბევრ ფაქტორზე შეიძლება 

იყოს დამოკიდებული. ჩვენ გვინდა გამოვყოთ ის 2 ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც 

მიგვაჩნია, რომ უფრო დიდწილად განსაზღვრავენ თუ რამდენად ეფექტიანად 

მოხდება ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების შესრულება: 

1. განათლებული საზოგადოების ფორმირება - როგორც უკვე ვთქვით 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა ვერ მიიღწევა თუ მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი არ ჩაერთო ეკონომიკურ საქმიანობაში აქტიურად და მათმა ჩარ-

თულობამ ხელი არ შეუწყო სხვადასხვა სექტორების განვითარებას. თუმცა ეს 

უკანასკნელი უბრალოდ შეუძლებელი იქნება თუ ქვეყანაში მოსახლეობის 

დიდ ნაწილს არ ექნება შესაბამისი კვალიფიკაცია და უნარ-ჩვევები, რათა 

თავისი წვლილი შეიტანონ ეკონომიკის განვითარებაში. ამისათვის კი 

აუცილებელია მაქსიმალური ყურადღება მიექცეს განათლების სისტემის 

სრულყოფას და განათლებული საზოგადოების ფორმირება იყოს სახელმწიფოს 

უმთავრესი პრიორიტეტი. 
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2. სამართლიანი გარემოს ფორმირება - მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც 

ინკლუზიური ზრდისთვის აუცილებლად მიგვაჩნია არის თითოეული 

მოქალაქისთვის თანასწორი და სამართლიანი გარემოს ფორმირება. აქ საუბარი 

გვაქვს როგორც კორუფციის გამოვლენის მინიმუმამდე შემცირებაზე, ასევე 

ბიზნესის წარმართვისთვის საჭირო ინფორმაციის ქონისა თუ სხვადასხვა 

სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის თანაბარი შესაძლებლობების 

არსებობაზე, სასამართლო სისტემაზე და ა.შ, რათა თითოეული პოტენციური 

მეწარმე გრძნობდეს, რომ მას სხვასთან მიმართებაში თანაბარი შესაძლებლობა 

აქვს ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყების თუ მისი  წარმატებულად გან-

ხორციელების. 
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Expanded Summary 

The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the inclusive eco-

nomic growth of the post-Soviet countries, for which the index of the inclusive eco-

nomic growth of the post-Soviet countries is presented in the article. The obtained re-

sults allowed us to evaluate the inclusive economic growth of Georgia against the 

background of post-Soviet countries. We saw the directions that promote or hinder the 

country's inclusive economic growth. Based on the results, recommendations are pre-

sented at the end of the article. 

The main concern of any country is to ensure economic prosperity and a high standard 

of living for its people. Therefore, it is important that the economic growth and devel-

opment of the country be equally beneficial for every citizen of this country. Today in 

the world there is inequality between different groups of the population, as well as a 

high percentage of people living below the poverty line. To solve this problem, the 

need for inclusive economic growth has been on the agenda of world economic policy 

since the beginning of the 21st century. Inclusive economic growth is economic 

growth that benefits the wider population, reduces poverty and eliminates inequalities 

between different segments of the population. 

Several indicators are used to measure inclusive economic growth. The indicators 

measure GDP per capita, as well as poverty, inequality, and how equitably the benefits 

of economic growth are distributed among different groups of the population and how 

their standard of living improves. 

The article presents reports of international organizations on the importance of inclu-

sive economic growth and the methodology for its assessment. Based on the proposed 

methods, the article developed an index of inclusive economic growth in the post-

Soviet countries, which allows to see the leading countries in terms of inclusive eco-

nomic growth in the post-Soviet countries, as well as Georgia's place in this direction.  

The article examines 35 indicators proposed by the Asian Development Bank and 12 

indicators proposed by the World Economic Forum, which assess the country's inclu-

sive economic growth in different directions. For comparison with the post-Soviet 

countries, the article identifies 4 groups of areas that combine important indicators of 

inclusive economic growth. These 4 groups are: standard of living, inequality, govern-

ance, public finances. Each group combines 3 indicators, as a result we have an inclu-

sive growth index of the post-Soviet countries, consisting of 12 indicators. 

According to the index, Georgia ranks 10th among post-Soviet countries. As a result of 

the study, directions were identified that contribute to or hinder the inclusive eco-

nomic growth of Georgia. Basically, Georgia lags behind other post-Soviet countries in 

terms of gross domestic product per capita, poverty, and inequality. 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Giorgi.Kraveishvili
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The Baltic countries occupy a leading position in comparison with the post-Soviet 

countries. In the first place is Estonia, which has a good value of GDP per capita, as 

well as factors that ensure a fair distribution of this benefit among the population. An 

analysis of the reforms implemented in the mentioned countries, in terms of experi-

ence sharing for Georgia, can be considered as a further direction for this study. 

Second place is occupied by the countries of Eastern Europe, the overall high result of 

which is mainly due to relatively low levels of unemployment and inequality. Russia is 

in third place, and the South Caucasus is in fourth place. As a result, the countries of 

the South Caucasus, including Georgia, have indicators below the average in almost all 

areas. The last fifth place is occupied by the countries of Central Asia, which are char-

acterized by the lowest rates among the post-Soviet countries. 

As a result of the study, it can be concluded that the main challenge for Georgia today 

is inequality and the high level of poverty in the country. It is these indicators that 

mainly contribute to the low result of Georgia on inclusive economic growth among 

the post-Soviet countries. It is also important to increase spending on education and 

reduce public debt to ensure intergenerational equity. Increasing GDP per capita also 

remains a common goal, which is a necessary but not sufficient precondition for inclu-

sive economic growth. 

Many factors are required to achieve inclusive economic growth. We especially want 

to highlight the need for a high level of education among the population. Because in-

clusive economic growth needs the involvement of a significant part of citizens in eco-

nomic activities, they must have the appropriate education and skills. For this, it is 

necessary to pay maximum attention to the perfection of the education system, and the 

formation of an educated society should be the main priority of the state. 

The second important factor is to create a fair environment in the country so that all 

people have equal opportunities. It is also important to give proper attention to the 

population living below the poverty line and support them. This will help to eliminate 

the existing inequality between different social groups of the population and achieve 

inclusive economic growth. 
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ანა ჩაგელიშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 

 

საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში: ცოდნა, ტალანტ კონკურენტუნარიანობა, 

ადამიანური კაპიტალი და განვითარება 

 
 

ანოტაცია. ქვეყნის ადამიანური განვითარების შეფასება მრავალი ფაქტორის 
გააზრებას მოითხოვს, რისთვისაც მოქნილ საშუალებას წარმოადგენს სხვადასხვა 
ინდექსებისა და მათი კომპონენტების ანალიზი. წინამდებარე სტატია სწორედ 
ზემოაღნიშნულ მიზანს ისახავს და საქართველოს მოსახლეობის განვითარების, 
განათლების, ცოდნისა თუ ადამიანური კაპიტალის შესაბამის ინდექსებს განიხი-
ლავს. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ამგვარი 
ინდექსებით ქვეყნის ადამიანური განვითარების რეალური მდგომარეობის შეფასება 
და რა პრობლემებს ვხვდებით აღნიშნულ პროცესში. 
საკვანძო სიტყვები: ადამიანური განვითარების ინდექსი; გენდერული განვი-
თარების ინდექსი; გლობალური ცოდნის ინდექსი; ადამიანური კაპიტალის ინ-
დექსი; ტალანტ კონკურენტუნარიანობის გლობალური ინდექსი. 

 

შესავალი 

აქტუალობა. მოსახლეობის განვითარება ყველა ქვეყნის მიზანია. იგი მხო-

ლოდ ეკონომიკური შედეგების მიღწევას არ გულისხმობს და დაკავშირებულია 

განვითარებისათვის მნიშვნელოვან სხვა ფაქტორებთან, მათ შორის ადამიანური 

კაპიტალისა თუ ცოდნის დაგროვებასთან, განათლებასთან, განვითარებისათვის 

ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებასთან, ტალანტების მართვასთან და სხვა მნიშვნე-

ლოვან საკითხებთან. შესაბამისად, აღნიშნული მიმართულებით, მსოფლიო 

რეიტინგებში საქართველოს პოზიციებისა თუ ინდექსების კვლევა მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას მოუყრის თავს რეფორმების ეფექტიანობის შეფასებისათვის და 

სამომავლო განვითარების საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. ნაშრომის მიზანია საქართველოს მოსახ-

ლეობის, როგორც ადამიანური რესურსების, განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი 

მსოფლიო ინდექსების მიმოხილვა და შესაბამის მიმართულებებში არსებული 

პრობლემების გამოვლენა, რისთვისაც განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანები: 

ადამიანური განვითარების ინდექსის, უთანასწორობის მიხედვით კორექტირე-

ბული ადამიანური განვითარების ინდექსის, გენდერული განვითარების ინდექსის, 

გლობალური ცოდნის ინდექსის, ადამიანური კაპიტალის ინდექსისა და ტალანტ 

კონკურენტუნარიანობის გლობალური ინდექსის მიმოხილვა. 

მეთოდოლოგია. კვლევის მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია ანალიზისა და 

სინთეზის ტექნიკები და სამაგიდე კვლევა, რომელიც ძირითადად ეფუძნება მსოფ-

ლიო დონის ორგანიზაციებისა თუ კვლევითი ცენტრების რელევანტურ ანგარიშებს, 

კვლევებსა და მონაცემებს. 

შედეგები და სიახლე. ნაშრომი თავს უყრის საქართველოს მონაცემებს განვი-

თარების მიმართულებით არსებული ინდექსების მიხედვით, აანალიზებს და 
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აფასებს პრობლემებს, ხოლო სიახლეს კი წარმოადგენს ავტორისეული დასკვნები 

თუ რეკომენდაციები. 

 

ადამიანური და გენდერული განვითარების ინდექსები 

ინდექსები და რეიტინგები ემპირიულ მონაცემებზე დაფუძნებული მაჩვე-

ნებლები არიან, რომლებიც ქვეყნის რეალურ მდგომარეობას მხოლოდ მიახლოებით 

აფასებენ. მათი ვალიდურობის განმსაზღვრელად კი მიიჩნევა მონაცემთა ხარისხი; 

გაანგარიშების მეთოდოლოგია; რეიტინგში არსებული ქვეყნების რაოდენობა და 

სტრუქტურა [ბენდელიანი 2012: 4]. სწორედ ამიტომ, მათი განყენებულად 

განხილვის ნაცვლად, გაცილებით ეფექტიანი იქნება ერთობლივი ანალიზი და 

შედარება.  

ქვეყნის მოსახლეობის, როგორც ადამიანური რესურსების განვითარებისა და 

მაკროეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ცნობილი საშუალებაა ადამიანური 

განვითარების ინდექსი HDI (Human Development Index). ეკონომიკურ ფაქტორებთან 

ერთად, იგი ხაზს უსვამს ქვეყნის განვითარებაში ადამიანებისა და მათი შესაძ-

ლებლობების მნიშვნელობას. HDI არის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხანგრძ-

ლივობის, ცხოვრების დონისა (მეშ 1 სულ მოსახლეზე (მსყ. უნ. გათვალისწინებით, 

$)) და ცოდნის (25 წელზე უფროსი ადამიანების სასკოლო განათლება და 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის სწავლის მოსალოდნელი წლები) განზომი-

ლებების გეომეტრიული საშუალო და ქვეყნებს 0-დან 1-მდე მაჩვენებლით აფასებს. 

შედეგად, HDI აერთიანებს (იხ. დიაგრამა  1) სიცოცხლის ხანგრძლივობის ინდექსს, 

განათლების ინდექსს და მეშ ინდექსს [UNDP, 2020].  

დიაგრამა  1 

საქართველოს HDI და მისი სუბინდექსები, 1990-2019 წლები (5 წლიანი 

ინტერვალით) 

 
წყარო: UNDP, 2020 

 

2000 წლიდან მოყოლებული, საქართველოს HDI თითქმის მუდმივად 

აღემატება (იხ. დიაგრამა  2) რეგიონისა და მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელს 

[UNDP, 2020]. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

სიცოცხლის ხანგრძ. 
ინდექსი 

0,775 0,765 0,768 0,778 0,792 0,815 0,827 

განათლების ინდექსი     0,717 0,753 0,777 0,831 0,862 

შემოსავლის ინდექსი 0,705 0,525 0,596 0,651 0,689 0,727 0,751 

HDI     0,69 0,725 0,751 0,79 0,812 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

1 

ი
ნ

დ
ექ

სი
ს 

   
მ

აჩ
ვე

ნ
ებ

ელ
ი

 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

151 

დიაგრამა  2 

ადამიანური განვითარების ინდექსი 2000-2019 წლებში (5 წლიანი ინტერვალით), 

საქართველო-ევროპა და ცენტრალური აზია-მსოფლიო 

 
წყარო: UNDP, 2020 

 

 

ბოლო, 2019 წლის მონაცემებით, საქართველოს HDI 0.812-ია (იხ. სქემა 1), 

რითაც ქვეყნების სიაში საქართველო 61-ე ადგილზეა და ძალიან მაღალი ადა-

მიანური განვითარების მქონე ქვეყნების ჯგუფშია. რეიტინგში იგი უსწრებს აზერ-

ბაიჯანს (88-ე პოზიცია) და სომხეთს (81-ე პოზიცია), თუმცა, ჩამორჩება თურქეთს 

(54-ე პოზიცია) და რუსეთს (52-ე პოზიცია) [UNDP, 2020: 347-352].  

 

სქემა 1 

საქართველოს HDI და მისი კომპონენტები, 2019 წელი 

 
წყარო: UNDP, 2020 

 

HDI-ს არაერთი კრიტიკოსი ჰყავს. მას აკრიტიკებენ მწირი მონაცემების გამო, 

კომპონენტების თანაბარი წილით წარმოდგენაში2, ასევე ხარვეზად არის მიჩნეული 

ის, რომ ინდექსი ზომავს არა განათლების ხარისხს, არამედ ხელმისაწვდომობას, 

ხოლო ჯანმრთელობის შემთხვევაში არცერთ მათგანს არ აფასებს [ბენდელიანი, 

2012: 6, 18]. 

რადგანაც HDI არ ითვალისწინებს მოსახლეობის უთანასწორობას, მის 

პარალელურად, 2010 წლიდან გამოითვლება უთანასწორობის მიხედვით კორექ-

                                                 
2
 გარკვეულ შემთხვევებში, შესაძლოა იწვევდეს რომელიმე კომპონენტის მიერ სხვის კომპენსირებას. 

0,69 0,725 0,751 0,79 0,812 

0,667 0,703 0,735 0,77 0,791 0,644 0,669 0,697 0,722 0,737 
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საქართველო ევროპა და ცენტ. აზია მსოფლიო 

სასკოლო განათლების მოსალოდ. 
ხანგრძლივობა 15.3 წელი 

სასკოლო განათლების საშ. ხანგრძლივობა 
13.1 წელი 

მთლიანი ერ. შემოსავალი 
14429 $ 

სიცოცხლის საშ. ხანგრძლივობა  
73.8 წელი 

ადამიანური განვითარების 
ინდექსი 0.812 
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ტირებული ადამიანური განვითარების ინდექსი - IHDI (Inequality-adjusted Human 

Development Index), რომელსაც განვითარების რეალურ მაჩვენებლად, ხოლო თავად 

HDI პოტენციურ ინდექსად მიიჩნევენ [UNDP, 2020]. 2019 წელს IHDI 0.716-ია (იხ.  

დიაგრამა  3), რაც იმას ნიშნავს, რომ 2019 წელს საქართველომ ადამიანური 

განვითარების 11.8% დაკარგა უთანასწორობის გამო  [UNDP, 2020].  

 

დიაგრამა  3 

საქართველოს HDI და IHDI, 2010-2019 წლები 

 
წყარო: UNDP, 2020 

 

მნიშვნელოვანია ადამიანური განვითარების ინდექსის გენდერულ ჭრილში 

განხილვაც, რის საშუალებასაც გენდერული განვითარების ინდექსი GDI (Gender 

Development Index) იძლევა. იგი არის ქალებისა და კაცების HDI -ის თანაფარდობა. 

რადგანაც ყოველწლიურად ქალებისა და კაცების HDI მზარდია, ასევე მზარდია 

GDI-იც და 2019 წლის მონაცემებით 0.98-ს (იხ.  

დიაგრამა  4) უტოლდება. აღსანიშნავია, რომ კაცების HDI აღემატება ქალების 

იმავე მაჩვენებელს [UNDP, 2020].  

 

დიაგრამა  4 

 საქართველოს GDI 2010-2019 წლებში: ქალების და კაცების HDI-ის შედარება 

 
წყარო: UNDP, 2020 

 

HDI დაანგარიშების მეთოდოლოგია წლების განმავლობაში იცვლებოდა და 

მკვეთრად გაუმჯობესებული მაჩვენებლები შესაძლოა სწორედ  აღნიშნულ მიზეზს 

უკავშირდებოდეს. 2010 წელს, საქართველოს გადანაცვლებას მაღალი განვითარების 

0,623 0,651 0,65 0,662 0,676 0,69 0,697 0,698 0,708 0,716 0,751 0,757 0,767 0,775 0,783 0,79 0,792 0,799 0,805 0,812 

2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

IHDI HDI 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDI კაცებისთვის 0,759 0,764 0,774 0,78 0,787 0,794 0,8 0,807 0,811 0,817 

HDI ქალებისთვის 0,734 0,742 0,752 0,762 0,771 0,779 0,784 0,79 0,794 0,8 

HDI 0,751 0,757 0,767 0,775 0,783 0,79 0,792 0,799 0,805 0,812 

GDI 0,966 0,97 0,971 0,976 0,98 0,982 0,979 0,979 0,979 0,98 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 
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დონის მქონე ქვეყნების ჯგუფში სწორედ ამგვარ ცვლილებას უკავშირებენ და არა 

მაჩვენებლების გაუმჯობესებას [ბენდელიანი, 2012: 18]. 

დასკვნის სახით შესაძლოა ვთქვათ, რომ საქართველოს HDI-ის კომპონენ-

ტების არათანაბარი ზრდა ბალანსდება საერთო მაჩვენებელში, მაგალითად, წლების 

განმავლობაში, საქართველოს შემოსავლების ინდექსს გამუდმებით აღემატება 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის ინდექსი. ანალიზი ასევე აჩვენებს, რომ IHDI მნიშვნე-

ლოვნად ჩამორჩება HDI ინდექსს, შედეგად, საქართველო ყოველწლიურად 10%-ზე 

მეტს კარგავდ ადამიანურ განვითარებაში. HDI-ის გენდერულმა ანალიზმა აჩვენა, 

რომ ქალების HDI თითქმის ყოველწლიურად მცირედით ჩამორჩება კაცების HDI-ს, 

თუმცა, რადგანაც ორივე სქესის შემთხვევაში მზარდია HDI, ასევე მზარდია GDI-იც.  

 

გლობალური ცოდნის ინდექსი და ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 

HDI-ის ნაკლოვანებებს გარკვეულწილად ავსებს გლობალური ცოდნის 

ინდექსი GKI (Global Knowledge Index). იგი ეყრდნობა 7 ქვეინდექსს და მათ 

კორელაციურ კავშირს (იხ.  

სქემა 2) [UNDP & MBRF, 2021: 3-4, 218-220].  

 

სქემა 2 

გლობალური ცოდნის ინდექსის ქვეინდექსები 

 
წყარო: UNDP & MBRF, 2021: 12 

 

2021 წლის 51.3 მაჩვენებლით (იხ. Error! Not a valid bookmark self-

reference.) საქართველო მსოფლიოს საშუალოსაც კი აღემატება და 154 ქვეყანას 

შორის მე-60 პოზიციაზეა. რეიტინგში იგი უსწრებს სომხეთს (71-ე ადგილი), 

აზერბაიჯანს (96-ე ადგილი), თურქეთს (77-ე ადგილი), თუმცა, ჩამორჩება რუსეთს 

(54-ე ადგილი)  [UNDP & MBRF, 2021: 3-4, 218-220]. 

წინა 
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კვლევები, 
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ეკონომიკა 
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დიაგრამა  5 

გლობალური ცოდნის ინდექსი და მისი სუბინდექსები, საქართველო და მსოფლიო, 

2021 წელი 

 
წყარო: UNDP & MBRF, 2021: 12 

 

რაც შეეხება ადამიანური კაპიტალის ინდექსს HCI (Human Capital Index), იგი 

წარმოაჩენს თუ როგორ განაპირობებს ადამიანების ჯანმრთელობისა და 

განათლების გაუმჯობესება სამუშაო ძალის მომავალ პროდუქტიულობას3. ინდექსი 

მოიცავს გადარჩენის, სასკოლო განათლებისა და ჯანმრთელობის ელემენტებს (იხ. 

სქემა 3). მსოფლიო ბანკის 2020 წლის ანგარიშის შესაბამისად, საქართველოს 

ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 0.57-ია, ანუ, განათლებისა და ჯანმრთელობის 

იდეალურ პირობებში, საქართველოში დაბადებული ბავშვი ზრდასრულ ასაკში 

პროდუქტიულობის 57%-ს მიაღწევს. აღნიშნული ინდექსით საქართველო ჩამორ-

ჩება ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის საშუალო მაჩვენებელსა (0.69) და 

მეზობელ ქვეყნებს: სომხეთს (0.58), აზერბაიჯანს (0.58), რუსეთსა (0.68) და 

თურქეთს (0.65) [World Bank, 2020: 16-18, 195-201].  

                                                 
3
 იმ დაშვებით, რომ დღეს დაბადებული ადამიანებისთვის მომდევნო 18 წლის განმავლობაში 

ჯანმრთელობისა და განათლების სფეროში იგივე შესაძლებლობები იქნება. 
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განათლება და ტრენინგი 
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უმაღლესი განათლება 

კვლევები, განვითარება 
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ეკონომიკა 

ხელშემწყობი გარემო 

საქართველო მსოფლიო 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

155 

სქემა 3 

 ადამიანური კაპიტალის ინდექსის ელემენტები საქართველოსთვის, 2020 წელი 

 
წყარო: World Bank, 2020: 197 

ზოგადად, ადამიანური კაპიტალის დაგროვების პროცესზე გავლენას ახდენს 

ეკონომიკური სიტუაცია და პირიქით, ადამიანური კაპიტალის განვითარება 

განაპირობებს ეკონომიკის განვითარებას. წინა წლებთან შედარებით, საქართველოს 

HCI გაუარესებულია, რასაც სწორედ ეკონომიკის მდგომარეობას უკავშირებენ  

[Kharkheli, 2022: 63]. 

 

ტალანტ კონკურენტუნარიანობის გლობალური ინდექსი 

ტალანტ კონკურენტუნარიანობის გლობალური ინდექსი GTCI (The Global 

Talent Competitiveness Index) ყოველწლიურად აფასებს თუ როგორ იზრდება, 

იზიდავს და ინარჩუნებს ტალანტებს ესა თუ ის ქვეყანა (იხ. სქემა 4). 2021 წლის 

მეთოდოლოგიის მიხედვით, GTCI აერთიანებს 2 სუბინდექსს: 1) GTCI შემავალი 

სუბინდექსი ეფუძნება ტალანტის გასაძლიერებელ პოლიტიკას, რესურსებსა და 

ძალისხმევას; 2) GTCI გამავალი სუბინდექსი, რომლის მიზანია ზემოაღნიშნული 

პოლიტიკის, რესურსებისა და ძალისხმევის შედეგის - ქვეყანაში არსებული 

ტალანტის ხარისხის აღწერა და გაზომვა. GTCI ამ 2 სუბინდექსის 6 სვეტის 

საშუალო არითმეტიკულია [INSEAD, Portulans Institute & Accenture, 2021: 9-10]. 

ყოველი 100 ბავშვიდან 99 აღწევს 5 წლის ასაკს. 

5 წლის ასაკის მიღწევის 
ალბათობა = 0.99 

ბავშვი, რომელიც სწავლას იწყებს 4 წლის ასაკში, სავარაუდოდ, სკოლის 
12.9 წელს დაასრულებს 18 წლის ასაკში. 

სასკოლო განათლების 
წლები = 12.9 

მოსწავლეები იღებენ 400 ქულას სკალაზე, სადაც 625 არის მაღალი 
შედეგი, ხოლო 300 - მინიმალური შედეგი. 

ჰარმონიზებული 
ტესტირების შეფასების 

ქულები = 400 

ფაქტიური სწავლის გათვალისწინებით, სასკოლო წლების სავარაუდო 
რაოდენობა 8.3 წელია. 

სწავლის მიხედვით 
კორექტირებული 

სასკოლო წლები = 8.3 

15 წლის ბავშვების 85 % მიაღწევს 60 წელს. 

ხანდაზმული ასაკის 
მიღწევის მაჩვენებელი 

= 0.85 

- 

5 წლამდე ასაკის 
ბავშვების ჯანსაღი 

განვითარება 
შეფერხების გარეშე 
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სქემა 4 

ტალანტების კონკურენტუნარიანობის გლობალური ინდექსის მოდელი 2021 და 

საქართველოს GTCI-ის კომპონენტების ქულები 

 
წყარო: INSEAD, Portulans Institute & Accenture, 2021: 9-10, 126 

 

2021 წელს საქართველოს GTCI 49.94-ია, რაც მსგავსი შემოსავლების მქონე 

ქვეყნების ჯგუფის საშუალო ქულაზე (45.84) მეტია. 134 ქვეყნის რეიტინგში 

საქართველო 53-ე ადგილზეა და უსწრებს აზერბაიჯანს (54-ე ადგილი), თურქეთს 

(76-ე ადგილი) და სომხეთს (57 ადგილი), თუმცა, ჩამორჩება რუსეთს (45-ე ადგილი) 

[INSEAD, Portulans Institute & Accenture, 2021: 15-16].  

GTCI 

49.94 

შემავალი 

შესაძლებლობე
ბი 

55.16 

მარეგულ. 
გარემო 
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ბიზნესისა და 
შრომითი 
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მიმზიდველობა 
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ზრდა 
28.86 

ფორმალური 
განათლება 

25.86 

მუდმივი 
სწავლა 

15.24 

ზრდის 
შესაძლებლობების 
ხელმისაწვდომობა 

45.48 

შენარჩუნება 
60.79 

მდგრადობა 
44.52 

ცხოვრების 
სტილი 

77.07 

გამავალი 

პროფესიული 
და ტექნიკური 

უნარები 
61.21 

საშ. დონის 
უნარები 

64.46 
დასაქმების 

შესაძლებლო
ბა 

57.96 

 გლობალური 
ცოდნის 
უნარები  

42.90 

მაღალი 
დონის 

უნარები 
47.15 

ტალანტ 
გავლენა 

38.64 
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GTCI მრავალ მონაცემზე აგებული ინდექსია (იხ. სქემა 4). 6 კომპონენტში 

ყველაზე დაბალი ქულა ზრდის ნაწილშია (28.86), ხოლო აღნიშნულ ელემენტში 

თავის მხრივ ყველაზე დაბალია უწყვეტი სწავლის მაჩვენებელი (15.24). ყველაზე 

მაღალი ქულა (61.21) პროფესიულ-ტექნიკური უნარების კომპონენტში შეინიშნება, 

სადაც თავის მხრივ მაღალ ქულას ავლენს საშუალო დონის უნარები (64.46): 

ტექნიკოსები და ასოცირებული პროფესიონალები (39.67), საშუალო განათლების 

მქონე მოსახლეობა (82.59) და სამუშაო ძალა (75.22), შრომის პროდუქტიულობა 1 

თანამშრომელზე (60.37) [INSEAD, Portulans Institute & Accenture, 2021: 126].  

ბოლო 5 წლის განმავლობაში GTCI ავლენს როგორც შემცირების, ასევე 

ზრდის (იხ.  

დიაგრამა  6) ტენდენციას [INSEAD, 2022], სადაც, ასევე 

გასათვალისწინებელია დაანგარიშების მეთოდოლოგიის ცვლილებაც.  

 

დიაგრამა  6 

GTCI საქართველოსთვის, 2017-2021 წლები 

 
წყარო: INSEAD, 2022 

 

 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

მხოლოდ იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანური განვითარების ძალიან 

მაღალი მაჩვენებელი აქვს საქართველოს, არ ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით 

მთელი რიგი ფაქტორების იმავე მდგომარეობას. ზემოთ განხილული ინდექსების 

ანალიზმა აჩვენა, რომ 2019 წლის მონაცემებით, საქართველოს HDI, IHDI და GDI 

ინდექსებში ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აქვს, რასაც ვერ ვხვდებით 2021 წლის 

GKI-ისა, 2020 წლის HCI-ისა  და 2021 წლის GTCI-ის შემთხვევებში, სადაც საშუალო 

მაჩვენებლებია. განხილული ინდექსების რეიტინგებში საქართველო უმეტესწილად 

უსწრებს მეზობლებს - სომხეთსა და აზერბაიჯანს, თუმცა, ჩამორჩება რუსეთსა და 

თურქეთს. 

იმის გამო, რომ ხშირად კომპონენტები ერთმანეთს აბალანსებენ მთლიან 

მაჩვენებელში, ზემოაღნიშნული ინდექსების განხილვა უფრო მეტად გამოსადეგია 

ქვეყნების (მაგალითად მეზობელ ქვეყნებთან) შედარებისათვის, ხოლო მათი 

დინამიკაში განხილვა ხშირ შემთხვევაში არაა გამართლებული, თუნდაც მეთო-

დოლოგიის ხშირი ცვლილების გამო.  

 

 

49,94 
41,11 

37,32 38,89 42,1 

2021 2020 2019 2018 2017 
GTCI 
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GEORGIA IN WORLD RANKINGS: KNOWLEDGE, TALENT COMPETITIVENESS, HU-

MAN CAPITAL AND DEVELOPMENT 

Expanded Summary 

 

Population development is the goal of every country. It does not mean only 

achieving economic results and is related to other factors important for development, 

including the accumulation of human capital or knowledge, education, formation of an 

environment conducive to development, talent management and other important issues. 

Accordingly, in the mentioned direction, the research of Georgia's positions or indices in 

the world rankings will gather important information for evaluating the effectiveness of 

the reforms and for identifying the needs of future development. The aim of the paper is to 

review the world indices important for the development of the population of Georgia as 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
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human resources and to reveal the problems in the relevant directions, for which the 

following tasks are defined: human development index, human development index 

adjusted according to inequality, gender development index, global knowledge index, 

human capital index and talent Overview of the Global Competitiveness Index. 

Indexes and ratings are indicators based on empirical data, which only approximate 

the real state of the country. The quality of the data is considered to determine their 

validity; calculation methodology; The number and structure of countries in the ranking. 

That is why, instead of considering them separately, joint analysis and comparison will be 

more effective. 

Human development index HDI is a well-known tool for assessing the country's 

population, as well as the development of human resources and the macroeconomic 

situation. Along with economic factors, it emphasizes the importance of people and their 

capabilities in the development of a country. The analysis showed that since 2000, 

Georgia's HDI has almost continuously exceeded the regional and world average. Since the 

HDI does not take into account the inequality of the population, in parallel with it, since 

2010, the inequality-adjusted human development index - IHDI  has been calculated, 

which is considered a real indicator of development, while the HDI itself is a potential 

index. In 2019, the IHDI is 0.716, which means that in 2019, Georgia lost 11.8% of human 

development due to inequality. 

It is also important to consider the human development index from a gender point of 

view, which the Gender Development Index GDI allows. It is the ratio of HDI of women 

and men. As the HDI of women and men is increasing every year, the GDI is also 

increasing and is equal to 0.98 as of 2019. It should be noted that the HDI of men is higher 

than the same indicator of women. 
The HDI calculation methodology has changed over the years, and the dramatically 

improved indicators may be due to this reason. In 2010, the transition of Georgia to the group 

of countries with a high level of development is associated with this kind of change, and not 

with the improvement of indicators. Uneven growth of Georgia's HDI components balances out 

in the overall indicator, for example, over the years, Georgia's life expectancy index has 

consistently exceeded its income index. The analysis also shows that the IHDI significantly 

lags behind the HDI index, as a result, Georgia loses more than 10% annually in human 

development. A gender analysis of the HDI shows that women's HDI falls slightly behind 

men's HDI almost every year, however, as HDI increases for both sexes, so does GDI. 
 The shortcomings of the HDI are somewhat compensated by the Global Knowledge 

Index (GKI). It is based on 7 sub-indices and their correlation. With an index of 51.3 in 2021, 

Georgia even exceeds the world average and ranks 60th among 154 countries. In the ranking, it 

is ahead of many neighbors, however, it is behind Russia. 

As for the human capital index HCI, it shows how the improvement of people's 

health and education determines the future productivity of the workforce. The index 

includes elements of survival, schooling and health. According to the 2020 report of the 

World Bank, the human capital index of Georgia is 0.57, that is, under ideal conditions of 

education and health, a child born in Georgia will reach 57% of productivity in adulthood. 

According to the mentioned index, Georgia lags behind the average indicator of the 

European and Central Asian region and the neighboring countries. 

The Global Talent Competitiveness Index GTCI annually evaluates how a country 

grows, attracts and retains talent. Over the last 5 years, GTCI shows both a decreasing and 
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increasing trend, where the change in the calculation methodology should also be taken 

into account. 

Just considering that Georgia has a very high rate of human development does not 

mean that a number of factors in this direction are in the same situation. The analysis of 

the indices discussed above showed that according to the data of 2019, Georgia has a very 

high index in the HDI, IHDI and GDI indices, which we cannot see in the cases of the 2021 

GKI, 2020 HCI and 2021 GTCI, where there are average indicators. In the ratings of the 

considered indices, Georgia is mostly ahead of its neighbors - Armenia and Azerbaijan, 

however, it lags behind Russia and Turkey. Due to the fact that often the components 

balance each other in the total indicator, the discussion of the above-mentioned indices is 

more useful for comparing countries (for example, with neighboring countries), and their 

dynamic discussion is often not justified, even due to frequent changes in methodology. 
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ბექა გურგენიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი 
 

დეფოლტის ალბათობების შეფასება აგრეგირებული მონაცემების საფუძველზე. 

საქართველოს მაგალითი 
10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Beka.Gurgenidze 

 

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია დეფოლტის ალბათობების შეფასების ალტერ-
ნატიული მიდგომა, რომელიც, აგრეგირებული მონაცემების საფუძველზე, მარ-
კოვის გარდამავალი მატრიცის შეფასებას ეყრდნობა. აღნიშნული მეთოდოლოგია 
გამოსადეგია განვითარებადი ქვეყნებისათვის, სადაც ინდივიდუალურ მსესხე-
ბელთა შესახებ მონაცემები მწირია და გარკვეული ნაკლოვანებებით ხასიათდება. 
ნაშრომში, საქართველოს მაგალითზე, განზოგადებულ უმცირეს კვადრატთა მეთო-
დის გამოყენებით, მიღებულია დეფოლტის ალბათობების შეფასებები საცალო 
სესხებისათვის. გარდა ამისა, განხილულია მარტივი და ინტუიციური მიდგომა, 
რომლითაც აღნიშნული ალბათობების დაკავშირება ხდება მაკროეკონომიკურ 
ცვლადებთან.   
საკვანძო სიტყვები: დეფოლტის ალბათობა; მარკოვის გარდამავალი მატრიცა;                      
საკრედიტო რისკი 

შესავალი 

საბანკო სექტორში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის 

(ფასს 9) ეტაპობრივ დანერგვასთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის (expected credit loss) გამოთვლას. ეს უკანასკ-

ნელი კი დამოკიდებულია საკრედიტო რისკის მოდელირებაზე, რომელშიც ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან ადგილს  მსესხებლის დეფოლტის ალბათობის (PD) ანალიზი 

იკავებს. მსესხებლის გადახდისუნარიანობის განსაზღვრისათვის, ძირითადად, სამი 

ტიპის მიდგომას განიხილავენ: 1. სტატისტიკურ შეფასებას ისტორიულ მონაცე-

მებზე დაყრდნობით; 2. კალიბრაციას საბაზრო ინსტრუმენტების გამოყენებით და 3. 

საექსპერტო განსჯას [Bolder, 2018: 497]. ზემოთ აღნიშნულიდან ყველაზე ფართოდ 

გამოიყენება პირველი მიდგომა, რომელიც ეფუძნება ისეთი ტიპის მოდელებს, 

როგორიცაა, მაგალითად, ლოგიტ და პრობიტ მოდელები, პანელური ტიპის 

მოდელები, კოქსის პროპორციული რისკის მოდელი, ნეირონული ქსელები და სხვა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის, მათ შო-

რის საქართველოსთვის, საკრედიტო ბიუროებში არსებული ინფორმაცია ინდივი-

დუალურ მსესხებელთა შესახებ ხშირ შემთხვევაში არასრულფასოვანია და მოიცავს 

ისტორიის მხოლოდ მცირე ნაწილს. შესაბამისად, დეფოლტის ალბათობების 

სტატისტიკური შეფასება არასრულფასოვანი ინდივიდუალური ინფორმაციით, 

რომელიც ვერ ფარავს ბიზნესის სრულ ციკლს,  გარკვეული ნაკლოვანებებით 

ხასიათდება.  

მოცემულ ნაშრომში განხილულია დეფოლტის ალბათობების შეფასების 

ალტერნატიული მიდგომა, რომელიც აგრეგირებული მონაცემების საფუძველზე 

მარკოვის გარდამავალი მატრიცის (Markov Transition Matrices) ანალიზს ეყრდნობა. 

უნდა ითქვას, რომ არც ეს მიდგომაა დაზღვეული ნაკლოვანებებისაგან, თუმცა 

მიღებული შეფასებების გამოყენება შესაძლებელი იქნება ორი მიმართულებით:  

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Beka.Gurgenidze
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-  საკრედიტო რისკის კუთხით, საბანკო სისტემის სტრეს ტესტისათვის; 

-  ინდივიდუალურად ბანკებისთვის, რომ შეადარონ მათ საკუთარი შეფა-

სებები ნაშრომში განხილულ ალბათობებს და, საჭიროების შემთხვევაში, გამოი-

ყენონ ისინი მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგების გამოსათვლელად სხვა-

დასხვა მაკროეკონომიკური სცენარის დროს. 

აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ 2005 წელს, საკრედიტო რისკის ანალიზისთვის 

ჯონსმა [Jones, 2005],4 აგრეგირებული მონაცემების საფუძველზე, განზოგადებულ 

უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით (GLS) შეაფასა მარკოვის გარდამავალი 

მატრიცა. მან აღნიშნულისთვის გამოიყენა სესხების სხვადასხვა კატეგორია. მსგავსი 

მიდგომა შემოგვთავაზა სიმისტერმაც [Simister, 2006], რომელმაც იამაიკის საბანკო 

სექტორისათვის  მაქსიმალური დასაჯერებლობის მეთოდით (MLE) შეაფასა მარკო-

ვის გარდამავალი მატრიცა. ხორვატიის კორპორაციული სესხების აგრეგირებულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით, კუნოვაკმა [Kunovac, 2011] საკრედიტო მიგრაციის 

მატრიცის ბაიესური შეფასება მოახდინა და თანაც  აღნიშნა, რომ ამ ტიპის შეფასე-

ბას გარკვეული უპირატესობები გააჩნია სხვა მიდგომებთან შედარებით. აღსანიშ-

ნავია, რომ მარკოვის გარდამავალ ალბათობებზე მაკროეკონომიკური ცვლადების 

გავლენის გათვალისწინებისათვის ვანეკი [Vaněk, 2016] მარტივ მიდგომას გვთავა-

ზობს, რომელიც უმოქმედო სესხების გამოყენებას ითვალისწინებს.   

სარეიტინგო კომპანიები, როგორც წესი, ინდივიდუალური მსესხებლების 

დეფოლტის ალბათობას ცალ-ცალკე არ აფასებენ, არამედ თითოეულ მსესხებელს 

შეუსაბამებენ გარკვეულ სასრული რაოდენობის კატეგორიას. სწორედ აღნიშნული 

კატეგორიების გარდამავალი ალბათობების შეფასება წარმოადგენს შესაბამის კა-

ტეგორიაში მყოფი ინდივიდის სხვა კატეგორიაში გადასვლის ალბათობას. ცხადია 

ამ მიდგომის დროს მსესხებელთა ინდივიდუალური ინფორმაციის იგნორირება 

ხდება და სავსებით შესაძლებელია, რომ ერთი და იმავე კატეგორიის მსესხებლები 

რეალურად განსხვავებული საკრედიტო რისკით ხასიათდებოდნენ. მიუხედავად 

აღნიშნული ნაკლოვანებებისა, იმ პირობებში, როდესაც ისტორიული მონაცემები 

ინდივიდუალური მსესხებლების შესახებ არასრულყოფილია, მსესხებელთა გან-

ხილვა სესხების კატეგორიების შესაბამისად ლოგიკურ აზრს მოკლებული არ არის. 

გარდა ამისა, შემდეგ ნაწილში განხილული იქნება მარტივი გზა იმისა თუ როგორ 

შეიძლება გავითვალისწინოთ არსებული ინდივიდუალური ინფორმაციისა და 

მაკროეკონომიკური ცვლადების  გავლენა  ალბათობებზე. 

მარკოვის გარდამავალი ალბათობების მატრიცა 

მოცემულ ნაწილში განხილული იქნება მარკოვის ჯაჭვის პროცესი და 

ძირითადი დაშვებები. საწყის ეტაპზე მოცემული გვაქვს შემთხვევით სიდიდეთა 

მიმდევრობა        
 , სადაც t დისკრეტული დროის მაჩვენებელია,    აღნიშნავს 

მსესხებლის მდგომარეობას, რომელმაც             - დან შეიძლება მიიღოს ერთ-

ერთი მნიშვნელობა. კერძოდ, მსესხებელი შეიძლება მიეკუთვნებოდეს სესხების 

კატეგორიის სტანდარტულ (1), საყურადღებო (2) ან უმოქმედო (3) კლასს.5 დავუშ-

ვათ, რომ მოცემული მიმდევრობა აკმაყოფილებს მარკოვის თვისებას: 

                                                 
4 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) სამუშაო დოკუმენტი. 
5
 აღნიშნული ეფუძნება ეროვნული ბანკის კლასიფიკაციას. უმოქმედო სესხების კლასში ერთიანდება 

არასტანდარტული საეჭვო და უიმედო ტიპის სესხები. 
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                                                         .         (1) 

სადაც,                   და აღნიშნული სამართლიანია ყოველი   - სა და   – თვის. 

(1) გულისხმობს, რომ მომავალ პერიოდში მსესხებლის მდგომარეობის ალბათობა 

დამოკიდებულია მხოლოდ მიმდინარე მდგომარეობაზე. დამატებით აღსანიშნავია, 

რომ     არ არის დროზე დამოკიდებული და შესაბამისად,        
  - პროცესს დროის 

მიმართ ჰომოგენური მარკოვის ჯაჭვური (time-homogeneous Markov chain) პროცესი 

ეწოდება. მთლიანი პროცესის დასახასიათებლად მოსახერხებელია წარმოვად-

გინოთ მარკოვის გარდამავალი ალბათობების მატრიცა: 

   

         

         

         

     .                                             (2) 

მოცემულ მატრიცაში     აღნიშნავს გარდამავალ ალბათობას   - ური მდგო-

მარეობიდან   - ური მდგომარეობისაკენ. მაგალითად,     გვიჩვენებს ალბათობას 

იმისას, რომ მსესხებელი, რომელიც მიმდინარე პერიოდში არის  -ლ კატეგორიაში, 

მომავალ პერიოდში გადავა მე-  კატეგორიაში. გარდა ამისა, ყოველი   - სთვის 

სრულდება     
 
     . მოცემულ ნაშრომში სესხების მე - 3 კატეგორიაში გადასვ-

ლის ალბათობა განხილულ იქნება როგორც დეფოლტის ალბათობა. შესაბამისად, P 

მატრიცის ბოლო სვეტი წარმოადგენს შესაბამისი კატეგორიის დეფოლტის 

ალბათობას. საინტერესოა, განვიხილოთ გარდამავალი ალბათობები   პერიოდის 

შემდგომ, კერძოდ, დროის    პერიოდიდან     პერიოდამდე. აღნიშნული ალბა-

თობები მიიღება (2) მატრიცის   ხარისხში აყვანით. მაგალითად, თუ      და 

გვაინტერესებს იმის ალბათობა, რომ მოცემული პირობის გათვალისწინებით, ორი 

პერიოდის შემდეგ       , აღნიშნული ალბათობა    - ის პირველსავე ელემენტს 

წარმოადგენს (  
   . მართლაც, სრული ალბათობის წესით:  

                 =                  
                         =   

  , 

სადაც,                                        , რაც მარკოვის თვისე-

ბიდან გამომდინარეობს. ნიშანდობლივია, რომ თუ დროის გარკვეულ მონაკვეთში 

არსებობს ინფორმაცია მსესხებელთა სხვადასხვა კატეგორიაში გადასვლის შესახებ, 

მაშინ     ალბათობების შეფასება სირთულეს არ წარმოადგენს. საილუსტრაციოდ 

განვიხილოთ დასაჯერებლობის ფუნქცია, როდესაც კატეგორიებს შორის მსეს-

ხებელთა მოძრაობა დაკვირვებადია: 

       
   

    ,                                                   (3) 

სადაც,     მსესხებელთა რაოდენობის მიგრაციაა   - ური კატეგორიიდან   - ური 

კატეგორიისაკენ. ცხადია, აღნიშნული   ფუნქცია ეფუძნება დაშვებას მსესხებელთა 

კატეგორიებში გადაადგილების დამოუკიდებლობის შესახებ. თუ (3)-ის მაქსიმი-

ზირებას მოვახდენთ     
 
               შეზღუდულობის პირობებში, მაშინ 

მივიღებთ მაქსიმალური დასაჯერებლობის შეფასებებს:       
   

    
 
   

. შინაარსობ-

რივად      გვიჩვენებს მსესხებელთა წილს (რომლებიც გადაადგილდნენ   - ური 

კატეგორიიდან   - ური კატეგორიისაკენ)   - ურ კატეგორიაში არსებულ მსესხე-

ბელთა მთლიან რაოდენობაში. 

 სიტუაცია იცვლება, როდესაც კლასებში მსესხებელთა გადასვლა დაკვირ-

ვებადი არ არის, თუმცა არსებობს აგრეგირებული ინფორმაცია თითოეულ კატე-

გორიაში დროის მიხედვით მსესხებელთა რაოდენობების შესახებ. იმისათვის, რომ 
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აღნიშნული ინფორმაცია დავუკავშიროთ გარდამავალ ალბათობებს, განვიხილოთ 

უპირობო ალბათობა სრული ალბათობის  წესის შესაბამისად: 

                                   
   ,                                       (4) 

სადაც,         და           უპირობო ალბათობებია. თუ (4) ში უპირობო 

ალბათობებს ჩავანაცვლებთ დაკვირვებადი        და         წილებით (თითოეულ 

კატეგორიაში არსებული მსესხებლების რაოდენობათა ფარდობა მთლიან 

რაოდენობასთან დროის t წერტილში), მაშინ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ 

სამართლიანი იქნება შემდეგი კავშირი: 

                         
 
    ,                                                     (5) 

სადაც        შეცდომების წევრია. მოცემულ გამოსახულებაში მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ალბათობების დროის მიმართ ჰომოგენურობა. (5) შეგვიძლია მატრი-

ცული სახით ჩავწეროთ შემდეგნაირად: 

 
 
 
 
 

     

 
       

 
      

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

               
   

                     
   

                      
 
 
 
 

 

   

   

   

  

 
 
 
 
 

     

 
       

 
      

 
 
 
 

   .                (6)  

აღნიშნული სამართლიანია         - სათვის. ტოლობის მარცხენა ვექტორი 

აღვნიშნოთ    - ით, რომელიც (T-1) 1 განზომილებისაა. ტოლობის მარჯვნივ 

პირველი მატრიცა აღვნიშნოთ    - თი, მისი განზომილებაა (T-1) 3, ამასთან 

  =      . (6) - ში ალბათობების ვექტორი აღვნიშნოთ    - ით, რომლის 

განზომილებაა 3 1; შეცდომების  წევრების ვექტორი აღვნიშნოთ    - თი, მისი 

განზომილებაა (T-1) 1. მოცემული აღნიშვნების შემდეგ შეგვიძლია განტოლებათა 

მთლიანი სისტემა შემდეგნაირად ჩავწეროთ:  

 

  

  

  

   

    
    
    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ან, 

                                                                                     (7) 

სადაც,                        

  

  

  

 ,     

    
    
    

     

  

  

  

     

  

  

  

 .  

ამავდროულად, დავუშვათ, რომ შეცდომების წევრი ნორმალურად არის 

განაწილებული და აკმაყოფილებს პირობებს:       ,            კოვარიაციის 

მოცემული   მატრიცა (3 T)x(3 T) განზომილებისაა. უნდა აღინიშნოს, რომ რადგან 

შესაფასებელი პარამეტრები ალბათობებს წარმოადგენს და სტრიქონების მიხედვით 

მათი ჯამი ერთის ტოლია, შეგვიძლია (7) - დან ამოვშალოთ რომელიმე განტოლება 

რომელიმე    - თვის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში (7) - დან გამოვრიცხოთ ბოლო 

განტოლებები     - თვის. ახალი განტოლებათა სისტემა ჩავწეროთ შემდეგ-

ნაირად: 

                                                                  (8) 

 შემცირებულ განტოლებათა სისტემის შეფასების შემდეგ (2) - მატრიცის ბოლო 

სვეტის ალბათობათა გამოთვლა მარტივად იქნება შესაძლებელი, კერძოდ:       

     
 
           . მე (8) განტოლების შესაფასებლად ლი, ჯუდგი და ზელნერი 

[Lee…, 1972] შეცდომის წევრების კვატრატების ჯამის მინიმიზაციას გვთავაზობენ 
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შეზღუდვების პირობებში. მათზევე დაყრდნობით, უმცირეს კვადრატთა აღნიშ-

ნული მეთოდით მიღებული შეფასებები კვადრატული პროგრამირების შემდეგი 

ამოცანის ამოხსნის იდენტურია: 

          ,           ,         ,                                          (9) 

სადაც,           წარმოადგენს მატრიცას, რომლის განზომილებაა 3 6. 6   -

ვექტორია და შედგება ერთიანებისაგან, მისი განზომილებაა 3 1. მაკრეის [MacRae, 

1977] მიხედვით, (8) - ში    - ის ვარიაცია დამოკიდებულია    - ზე, შესაბამისად 

უმცირეს კვადრატთა მეთოდით მიღებული შეფასებები იქნება არაეფექტური, 

თუმცა ძალმოსილი.  ჰეტეროსკედასტურობის აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვ-

რელად მოცემულ ნაშრომში გამოყენებული იქნება მაკრეის [MacRae, 1977] იტე-

რაციული განზოგადებულ უმცირეს კვადრატთა მეთოდი (GLS), რომელიც  რამ-

დენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ რიგში ხდება გარდამავალი ალბათობების შეფასება 

ჩვეულებრივ  უმცირეს კვადრატთა მეთოდით. მიღებულ შეფასებებზე დაყრდ-

ნობით, მეორე ეტაპზე ვაფასებთ შეცდომების წევრების კოვარიაციის მატრიცას, 

რომელიც შემდეგში განზოგადებულ უმცირეს კვადრატთა მეთოდში გამოიყენება. 

აღნიშნული პროცედურა გრძელდება მანამდე, სანამ ბოლო ორი შეფასება 

ერთმანეთთან საკმარისად ახლოს არ იქნება. აღწერილი მეთოდი ფორმალურად 

შეიძლება შემდეგნაირად გამოისახოს7: 

             
 
              ,            ,           ,                      (10) 

 სადაც,                                                            

     
    

      
     ,                     ; 

       
     

         
  

 
                  ,                         ; 

                        ,                                 
   

მოყვანილ გამოსახულებებში    არის კრონეკერის გამრავლების  (Kronecker product) 

სიმბოლო.     იგივე (2) მატრიცაა, იმ განსხვავებით, რომ ბოლო სვეტი აქვს ამოშ-

ლილი.      ოპერატორი ქმნის დიაგონალურ მატრიცას შესაბამისი ელემენტებით.8 

ასევე შევნიშნოთ, რომ   ,   და   იგივე სიდიდეებია, რაც მე (9) გამოსახულებაში, 

ხოლო    აღნიშნავს 2 2 განზომილების ერთეულოვან მატრიცას.   

 (10)-ისთვის აღწერილი ალგორითმის გამოყენებით, გარდამავალი ალბა-

თობების შეფასების შემდეგ, მნიშვნელოვანია შევამოწმოთ ჰიპოთეზა ალბათობების 

დროის მიმართ ჰომოგენურობის შესახებ. აღნიშნულისათვის კელტონმა და კელ-

ტონმა [Kelton…, 1984]  შემდეგი მიდგომა შემოგვთავაზეს. პირველ რიგში, მონა-

ცემები უნდა დაიყოს დროის მიხედვით თანაბარ ნაწილებად და თითოეული 

ნაწილისათვის ცალ-ცალკე უნდა შეფასდეს  (10). შემდეგ ეტაპზე უნდა შეჯამდეს 

მოცემული შეუზღუდავი მოდელების ნარჩენობითი წევრების კვადრატების ჯამები: 

                 , სადაც       პირველი შეუზღუდავი მოდელის, ხოლო 

     -მეორე შეუზღუდავი მოდელის ნარჩენობითი წევრის კვადრატების ჯამებია. 

ვინაიდან ნულოვანი ჰიპოთეზა დროის მიმართ ჰომოგენურობას გულისხმობს, 

                                                 
6
    და     წარმოადგენენ ერთეულოვან მატრიცებს განზომილებით 3x3, ცხადია   =   . ამავდროულად, 

   იგივე   ვექტორია, იმ განსხვავებით, რომ არ მოიცავს    - ს. შესაბამისად, მისი განზომილებაა 6x1. 
7
 აღნიშვნები ამ ნაწილში ნაწილობრივ განსხვავებულია. მოცემული აღნიშვნებს იყენებს ჯონსიც (Jones, 

2005). 
8
 მაგალითად,               

   
   

 . 
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ტესტის სტატისტიკა განაწილებულია ფიშერის F(q,v) განაწილებით და მოიცემა 

შემდეგი ფორმულით:       
             

      
, სადაც     - დროის მთლიანი მონაკვე-

თის მიხედვით აგებული შეზღუდული9 მოდელით გამოთვლილი ნარჩენობითი 

წევრის კვადრატების ჯამია, ხოლო q = R(R-1) და v = T(R-1)-2R(R-1) თავისუფლების 

ხარისხის მაჩვენებლებია ნულოვანი ჰიპოთეზის პირობებში.10 

მონაცემები და შედეგები 

 მოცემული სტატიაში განივიხილავთ საცალო სესხების მონაცემებს ადგი-

ლობრივ ვალუტაში. კერძოდ, როგორც წინა ნაწილში ითქვა, აღნიშნული სესხები 

დაყოფილია სტანდარტულ, საყურადღებო და უმოქმედო11 კატეგორიებად და 

მოიცავს 2013 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით კვარტალურ პერიოდს (იხ. დიაგრამა 1). 

უნდა ითქვას, რომ სესხები განხილულია არა კონტრაქტების (რაოდენობის), არამედ 

მოცულობების მიხედვით. შესაბამისად, დაშვებულია, რომ ერთი ლარის ღირებუ-

ლების სესხი წარმოადგენს ერთ ცალ სასესხო კონტრაქტს. აღწერილი მეთოდო-

ლოგიის შესაბამისად, მიღებული შეფასებების მიხედვით, ალბათობა იმისა, რომ 

მომდევნო კვარტალში მსესხებელი სტანდარტული კატეგორიიდან გადავა უმოქ-

მედო (მესამე) კატეგორიაში უდრის 0.005-ს. ანალოგიურად, მეორე კატეგორიის-

თვის დეფოლტის (გაკოტრების) ალბათობა უდრის 0.045-ს (იხ. ცხრილი 1, ბოლო 

სვეტი). შევნიშნავთ, რომ ეს შეფასებები მიღებულია დამატებითი დაშვების გა-

მოყენებით. კერძოდ, (10)-ში   ვექტორის პირველი ელემენტი ერთის მაგივრად 

უდრის 0.995-ს, მეორე ელემენტი უდრის 0.955-ს, ხოლო მესამე ელემენტი უდრის 

ნულს.  დაშვება, რომელიც შეეხება   ვექტორის პირველ ორ ელემენტს იდეურად 

გულისხმობს, რომ დეფოლტის მინიმალური ალბათობები ყოველთვის იარსებებს. 

მაგალითად, ბაზელის ახალი სტანდარტის მიხედვით, დეფოლტის მინიმალური 

ალბათობები 0.05 და 0.1 პროცენტებს შორის მერყეობს სასესხო პროდუქტების 

მიხედვით.12 ამასთან, მეორე ტიპის სესხები პირველთან შედარებით მეტად 

რისკიანია. 

            დიაგრამა 1. საცალო სესხების დინამიკა 

 
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, ავტორთა გამოთვლები 

                                                 
9
 ნულოვანი ჰიპოთეზის პირობებში არსებული. 

10
 მოცემული ნაშრომში, კატეგორიების R რიცხვი უდრის 3-ს. 

11
 უმოქმედო სესხები დამატებით ითვალისწინებს სესხების ჩამოწერებსაც.  

12
 იხ. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/05/basel-4-credit-risk-irb-approach.pdf. 
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2 (საყურადღებო) 3 (უმოქმედო) 

1 (სტანდარტული)(მარჯვ) 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/05/basel-4-credit-risk-irb-approach.pdf
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რაც შეეხება   ვექტორის მესამე ელემენტის ნულთან ტოლობას, ასეთი დაშვება 

მესამე კატეგორიის სესესხების დეფოლტის მდგომარეობის აღმნიშვნელია და 

გულისხმობს, რომ  ცხრილ 1 - ში არსებული გარდამავალი ბოლო ალბათობა უდ-

რის ერთს. სხვანაირად, იგულისხმება,  რომ თუ სესხი მესამე კატეგორიაში გადა-

ვიდა, შეუძლებელია, შემდეგ პერიოდში რომელიმე სხვა კატეგორიაში აღმოჩნდეს 

(ასეთივე დაშვებით აქვს ანალიზი გაკეთებული ჯონსსაც [Jones, 2005]). აღსანიშ-

ნავია, ისიც, რომ კლენტონისა და კლენტონის [Kelton…, 1984] მიერ შემოთავაზე-

ბული ტესტის ჩატარების შემდეგ, გარდამავალი ალბათობების შესახებ ჰომოგე-

ნურობის ჰიპოთეზის უარყოფა არ მოხდა. ეს საშუალებას გვაძლევს  ვივარაუდოთ, 

რომ ცხრილ 1 - ში მოცემული მატრიცა დროის მიმართ სტაციონალურია.  

 

ცხრილი 1. გარდამავალი კვარტალური ალბათობები 2013-2021 

 1 

მდე 

2 3 

1 0.993 0.002 0.005 

დან       2 0.055 0.900 0.045 

3 0.000 0.000 1.000 

             წყარო: ავტორთა გამოთვლები 

 

ნიშანდობლივია, რომ ჯოსნმა (Jones, 2005), რომელმაც მარკოვის გარდა-

მავალი მატრიცა აგრეგირებული მონაცემების საფუძველზე ამერიკის შეერთებული 

შტატების კორპორაციული სესხებისათვის შეაფასა, დაასკვნა, რომ აღნიშნული 

მატრიცა არ იყო სტაციონალური. მან ჩათვალა, რომ გარდამავალი ალბათობების 

მატრიცის არასტაციონალურობის განმაპირობებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

დროის ორ სხვადასხვა მონაკვეთში სესხების განსხვავებული დინამიკა იყო. საქარ-

თველოს შემთხვევაში, 2013-2021 პერიოდში სესხების დინამიკის კუთხით მნიშვ-

ნელოვანი სტრუქტურული ცვლილებები არ მომხდარა (იხ. დიაგრამა 1), ამიტომ 

ჩვენი დასკვნა, რომ    ცხრილი 1 - ში არსებული ალბათობები დროის მიმართ ჰომო-

გენურია,  ლოგიკას მოკლებული არ არის. შესაბამისად, ცხრილ 1-ში წარმოდგენი-

ლი გარდამავალი ალბათობები შეგვიძლია განვიხილოთ ეკონომიკური ციკლის 

მიმართ საშუალო ალბათობებად. 

გარდამავალი ალბათბების შესწორება მაკროეკონომიკური ცვლადების ეფექტით 

გარდამავალი ალბათობების მატრიცის შესაბამისად, ზემოთ მოყვანილი 

შეფასებები არ ითვალისწინებს მაკროეკონომიკური ცვლადების მოსალოდნელ 

მნიშვნელობებს. აქ წარმოდეგნილ ნაწილში განხილული იქნება მარტივი მიდგომა, 

რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია მაკროეკონომიკური ცვლადების ეფექტის  

დაკავშირება  დეფოლტის ალბათობებთან.13 დამოკიდებული ცვლადის როლში გან-

ვიხილავთ უმოქმედო სესხების კოეფიციენტს (როგორც დეფოლტის მდგომარეობის 

ჩამნაცვლებელ ცვლადს), ხოლო ამხსნელებად - მაკროეკონომიკურ ცვლადებს.  

მოდელს შეიძლება შემდეგი სახე ჰოქნდეს: 
                           

სადაც      არის უმოქმედო სესხების წილი  მთლიან სესხებში,      - რეალური 

მთლიანი სამამულო პროდუქტის წლიური ზრდა,        - გრძელვადიანი 

                                                 
13

 უნდა ითქვას, რომ ვანეკი (Vaněk, 2016) მსგავს მიდგომას იყენებს ჩეხეთის შემთხვევაში.  
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ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთი,    შეცდომების შემთხვევითი წევრია. ცვლა-

დების სტაციონალურობაზე შემოწმებამ აჩვენა, რომ ყველა ცვლადი არასტა-

ციონალურია. ამის გამო ვიხლავთ სხვაობიან ცვლადების მოდელს, რომელშიც 

ყველა ცვლადი სტაციონალურია, სულ მცირე 10 პროცენტიანი მნიშვნელოვნების 

დონით მაინც:  
                                

უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემულ მოდელის შეფასებისას სერიული 

კორელაცია და ჰეტეროსკედასტურობა არ გამოვლენილა , მაგრამ          ცვლადი 

სტატისტიკურად არამნიშვნელოვანი აღმოჩნდა (თუმცა ეკონომიკური შინაარსის 

თვალსაზრისით მის კოეფიციენტს ლოგიკური ინტერპრეტაცია გააჩნია). აღნიშ-

ნულის გათვალისწინებით, განვიხლიავთ მხოლოდ მარტივ რეგრესიას, სადაც 

ამხსნელ ცვლადად გამოყენებული იქნება რეალური ეკონომიკური ზრდის პირ-

ველი რიგის სხვაობა (      ). მარტივი რეგრესიის შეფასების შედეგად       -ის 

კოეფიციენტი უდრის - 0.11-ს, რაც ადასტურებს ეკონომიკურ ინტერპრეტაციას და 

მიანიშნებს იმაზე, რომ ეკონომიკის ზრდა უარყოფითად არის დამოკიდებული  

უმოქმედო სესხების წილთან. აღნიშნული კოეფიციენტის გათვალისწინებით შესაძ-

ლებელია დაკორექტირდეს წინა ნაწილში შეფასებული ალბათობები. ამავდროუ-

ლად, კვარტალურის ნაცვლად განვიხილოთ წლიური დეფოლტის ალბათობები 

ეკონომიკური ზრდის კოეფიციენტით შესწორებისა და შესწორების გარეშე. 

როგორც წინა ნაწილში აღინიშნა, იმისათვის, რომ მომდევნო პერიოდისათვის 

ვიპოვოთ ამა თუ იმ კატეგორიიდან დეფოლტის ალბათობები, საკმარისია გარდა-

მავალი ალბათობების მატრიცა ავიყვანოთ შესაბამის ხარისხში (აღნიშნულით 

მივიღებთ ალბათობებს, რომლებიც არ იქნება ეკონომიკური ზრდის კოეფიციენტით 

შესწორებული). იმისათვის, რომ ალბათობები შევასწოროთ ეკონომიკური ზრდის 

კოეფიციენტით, უნდა განვიხილოთ შემდეგი ნამრავლი (ნაცვლად ხარისხში 

აყვანისა):                    . სადაც გარდამავალი ალბათობების მატრიცები თითოე-

ული            -სათვის მოიცემა ფორმულით:  

       

      
      

 
      

      

 

 

 
      

      

 

 

 

      
      

 

 

 
      

      

 

 

 
      

      

 

 

 

               

 . 

მოცემული      მატრიცის ელემენტებში      რეალური GDP-ის ზრდის 

ცვლილებას ასახავს,   უმოქმედო სესხებზე მისი გაველნის ეფექტია (რაც -0.11-ს 

უდრის), ხოლო k შესწორების სიდიდეს აკორექტირებს (რაც მაღალია k, მით 

ნაკლებია შესწორების ეფექტი). აღნიშნულ k კოეფიციენტს დამატებითი დანიშ-

ნულება შეიძლება მიეცეს. კერძოდ, თუ მსესხებლების დაყოფა მოხდება სესხის 

მომსახურების კოეფიცინეტის (PTI) ინტერვალების მიხედვით, მაშინ k-ს მნიშვ-

ნელობა აღნიშნული ინტერვალების უკუპროპორციულად შეიძლება შეიცვალოს.14 

ცხრილი 2-ში წარმოდგენილია შეფასებები, რომელთათვისაც k=4. უნდა აღინიშნოს, 

რომ სხვადასხვა სცენარის მიხედვით, შესწორების გარეშე მიღებული დეფოლტის 

ალბათობები უფრო ნაკლებია ვიდრე GDP-ს ეფექტით შესწორებული ალბათობები. 

                                                 
14

 მაგალითად, თუ PTI-ის პირველი ინტერვალია (20%-30%], ხოლო მეორე ინტერვალი უდრის (30%-

50%]-ს, მაშინ k პირველი ინტერვალისათვის შეიძლება უდრიდეს 4-ს, ხოლო მეორე ინტერვალისათვის 

2-ს. 
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აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ, მაგალითად, მკაცრი სცენარისათვის, 

ეროვნული ბანკის შეფასებით, GDP-ის ზრდა 2022 წლისათვის უდრის 2 პროცენტს, 

ხოლო 2021 წლის ფაქტობრივი მონაცემებით, GDP-ს ზრდა 10 პრცენტს შეადგენდა. 

აღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ მკაცრი სცენარის შემთხვევაში საშუალოდ 

ყველა კვარტალში GDP-ს ზრდის ცვლილება უარყოფითია. აქედან გამომდინარე, 

დეფოლტის ალბათობებზე საშუალო შესწორება ზრდის მიმართულებით მოქმე-

დებს. ცხადია, რომ ეკონომიკური შესწორების ეფექტის სიდიდის (k კოეფიციენტი) 

განსაზღვრა სუბიექტურია და, შესაბამისად, მიღებული გარდამავალი ალბათო-

ბებიც ამ კუთხით გარკვეულ ინტუიციურ მნიშვნელობასაც ატარებს. ისიც უნდა 

ითქვას, რომ აღნიშული შესწორების შედეგად, შესაძლოა შესაბამისი სტრიქო-

ნისათვის, სვეტების მიხედვით ალბათობათა ჯამი ზუსტად ერთს არ უდრიდეს 

(შესაძლოა ძალიან მცირედით მეტი ან ნაკლები იყოს), ამიტომ, ამ შეთხვევაში, 

დარჩენილი ნაწილით შესაძლოა დეფოლტის ალბათობები დაკორექტირდეს.   

უნდა აღინიშნოს, რომ ცხრილ 2 - ში განხილულია მხოლოდ მომდევნო ერთი 

წლის ალბათობები, თუმცა ზემოთ აღწერილი მიდგომის მიხედვით, დროის ნების-

მიერი პერიოდის განხილვაა შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ გარდამავალი 

ალბათობების შესაფასებლად მრავალი დაშვების გამოყენება მოხდა, ნაშრომში 

აღწერილი მოდგომა საშუალებას გვაძლევს მაკროეკონომიკური ცვლადები დავუ-

კავშიროთ დეფოლტის ალბათობებს და შესაბამისად განვიხილოთ მათი ცვლილება 

სხვადასხვა სცენარში. გარდა ამისა, სტატიაში აღწერილი მეთოდოლოგია შეიძლება 

მოერგოს სასესხო პროდუქტებს უფრო დეტალურად (მაგალითად ვალუტების 

მიხედვით იპოთეკურ სესხებს და სხვა სესხებს), რაც საკრედიტო რისკის უკეთ 

შეფასების საშუალებას მოგვცემს.  

 

ცხრილი 2. ოთხი კვარტალის გარდამავალი  ალბათობები. 

    შესწორების გარეშე 

 1 

მდე 

2 3 

1 0.9729 0.0068 0.0203 

დან       2 0.1870 0.6567 0.1563 

3 0.0000 0.000 1.0000 

     შესწორებით (საბაზო სცენარით)15 

 1 

მდე 

2 3 

1 0.9715 0.0074 0.0211 

დან       2 0.1859 0.6559 0.1581 

3 0.0000 0.0000 1.0000 

    შესწორებით (მკაცრი სცენარით)16 

 1 

მდე 

2 3 

                                                 
15

 ეყრდნობა ეროვნული ბანკის საბაზო სცენარს 2022 წლის ბოლოსთვის.  
16

 ეყრდნობა ეროვნული ბანკის მკაცრ სცენარს 2022 წლის ბოლოსთვის.  
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1 0.9707 0.0078 0.0215 

დან       2 0.1853 0.6555 0.1592 

3 0.0000 0.0000 1.0000 

                                          წყარო: ავტორთა გამოთვლები 

 

დასკვნა 

დეფოლტის ალბათობების შეფასებისას, როდესაც ისტორიული მონაცემები 

ინდივიდუალურ მსესხებელთა შესახებ სრულფასოვანი არ არის და მოიცავს 

დროის მხოლოდ მცირე მონაკვეთს, საჭიროა დამატებითი ანალიზი. ასეთი ანალი-

ზის ერთ-ერთი მარტივი ვარიანტი გულისხმობს აგრეგირებული მონაცემების 

საფუძველზე მარკოვის გარდამავალი მატრიცის შეფასებას. აღმოჩნდა რომ ასეთი 

მიდგომით დამატებით ერთმანეთთან შეიძლება დავაკავშიროთ დეფოლტის 

ალბათობები და მაკროეკონომიკური სცენარები. ეს უკანასკნელი სხვადასხვა შოკის 

შემთხვევაში დეფოლტის ალბათობების გამოთვლის საშუალებას გვაძლევს რო-

მელთა გამოყენებაც შეიძლება საბანკო სისტემის სტრეს ტესტისთვის. გარდა ამისა, 

აღნიშნული მიდგომით შეფასებული ალბათობები საკრედიტო რისკის ანალი-

ზისათვის გამოსადეგია იმ ბაკებისთვისაც,  რომელთაც დეფოლტის ალბათობის 

შესაფასებლად შეზღუდული რესურსები აქვთ.  უფრო მეტიც, სტატიაში განხილუ-

ლი მიდგომა ცალკეულ სასესხო პროდუქტებზეც შეიძლება გავრცელდეს 

ვალუტების მიხედვით. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 

Bolder, D. J., 2018, Credit-Risk Modelling. Springer Nature Switzerland AG: 491-497 

Jones, M. T., 2005, Estimating Markov Transition Matrices Using Proportions Data: An 

Application to Credit Risk. IMF WORKING PAPERS, № 05/219 

Kelton, C. M., & Kelton, D. W., 1984.,Hypothesis tests for Markov Process Models 

Estimated from Aggregate Frequency Data. ,,Journal of the American Statistical 

Association", გვ. 6-7 

Kunovac, D., 2011, Estimating Credit Migration Matrices with Aggregate Data – Bayesian 

Approach. Zagreb, Croatian National Bank 

Lee, T. C., Judge, G. G., & Zellner, A.,1972, Estimating the Parameters of the Markov 

Probability Model From Aggregate Time Series Data. Journal of Economic 

Literature 

MacRae, C. E.,1977, Estimation of Time-Varying Markov Processes with Aggregate Data. 

,,ECONOMETRICA", გვ.183-198 

Simister, Z.,2006, Maximum Likelihood Approach To The Estimation of Markov Transition 

Matrices Using Proportions Data: An Application to Credit Risk  

Vaněk, T.,2016, ECONOMIC ADJUSTMENT OF DEFAULT PROBABILITIES. ,,European 

Journal of Business Science and Technology" 
 

 

 
 
 
 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

171 

Beka Gurgenidze 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Economics and Business Faculty 

PhD Student 
 

ESTIMATING PROBABILITY OF DEFAULT USING AGGREGATE DATA. THE CASE OF 

GEORGIA 
10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Beka.Gurgenidze 

 

Expanded Summary 
The concept of expected credit loss is one of the key components of International Financial 

Reporting Standards (IFRS 9). The computation of expected credit loss depends on modern 

credit risk analysis, in which estimation of default probabilities are essential. In order to ana-

lyze default probabilities there are three alternative sources of information: 1. estimation from 

historical data; 2. calibration from the value of market instruments; 3. determination by using 

expert judgement [Bolder, 2018: 497]. The models which use the first type of information are 

widespread and include Logit and Probit models, Cox proportional-hazards models, Neural 

Networks, etc. It has to be mentioned that in developing countries, including in Georgia, in-

formation related to individual borrowers in Credit bureaus is limited and incomplete. There-

fore, the standard estimation of default probabilities using the incomplete data has some disad-

vantages. In addition to that, in developing countries the transition data among different credit 

classes is not available. However, the best information obtainable is an aggregate ratio ob-

served over time, which shows the share of total observations in a particular ratings category at 

a point in time. In the situation described above, it is not possible to obtain standard maximum-

likelihood estimates using the cohort approach. 

Considering this, different authors proposed an old approach that uses aggregate proportions 

data to estimate credit transition matrices and default probabilities. In 2005, Jones suggested to 

estimate credit transition matrices based on aggregate loan category data. Using a generalized 

least squares, the author demonstrated estimation of Markov transition matrices for the United 

States using nonperforming loan data [Jones, 2005]. Simister employed maximum likelihood 

approach to estimate Markov transition matrices for Jamaica using aggregate loan category 

data [Simister, 2006]. In 2011, Kunovac employed Bayesian approach to estimate credit transi-

tion matrices using aggregate data for Croatian corporate loans [Kunovac, 2011].  According to 

Kunovac, the Bayesian estimator used in his paper has some important comparative advantages 

over the estimators previously used in the literature. It is notable, that the estimations of credit 

transition matrices that were mentioned above are based on the assumption of time-

homogeneity of transition probabilities. Therefore, effects of different macroeconomic varia-

bles are not included in the estimated transition probabilities. Considering this, Vaněk pro-

posed a straightforward and intuitive method to incorporate macroeconomic variables into the 

transition probabilities [Vaněk, 2016]. The mechanism proposed by Vaněk is useful especially 

in the context of lifetime expected credit losses calculation within the IFRS 9 requirements. 

It has to be mentioned that, estimation of transition probabilities using aggregate proportions 

data has some limitations as well. For instance, consideration of different borrowers in one 

category or class and therefore, giving them the same probability of moving to default category 

or class is not very realistic. It can be the case that different borrowers in the same credit cate-

gory may have different likelihood of moving to another category. Considering this limitation, 

this paper discusses an additional adjustment of default probabilities using the payment to in-

come ratio (PTI) of individual borrowers. Namely, transition probabilities can additionally be 

adjusted by PTI in order to incorporate individual information of different borrowers. Using a 

generalized least squares, this paper provides estimates of default probabilities for Georgian 

retail loans. In addition to that, the paper discusses a simple and intuitive approach to link 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.03.Beka.Gurgenidze
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makroeconomic variables to default probabilities. The estimates of default probabilities based 

on the methodology discussed in this paper can be applied to stress testing purposes of the 

banking system. Besides, banks that have limited resources to estimate the default 

probabilities, can use the probabilities assessed by this approach to analyze credit risk. The 

methodology shown in the paper can also be applied to different loan products by currency 

type. 

Keywords: probability of default; Markov transition matrix; credit risk 
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თამარ დოლიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი 
 

ეკონომიკის რეალური სექტორის თანამედროვე ტექნოლოგიური 

განვითარების ძირითადი ეტაპები და მექანიზმები 

 

ანოტაცია. მეცნიერება-ტექნოლოგია-წარმოება არის საზოგადოების განვითარების 
ფუნდამენტი. სტატიაში გაანალიზებულია აღნიშნულ ფუნდამენტურ პრინციპზე 
დაყრდნობით რეალური ეკონომიკის ტექნოლოგიური განვითარების ძირითადი 
ეტაპები და მექანიზმები. 

კვლევის შედეგად შემუშავებულია რეალური ეკონომიკის ტექნოლოგიური 
განვითარების ძირითადი ეტაპები და თანამედროვე მექანიზმები. რეალური 
ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე მექანიზმების საფუძველი არის რეალური 
ეკონომიკის ტექნოლოგიური განვითარების ძირითადი ეტაპები. 

თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად შევიმუშავეთ იერარ-
ქიულ პრინციპზე დაფუძნებული ტექნოლოგიური მექანიზმები, ეკონომიკური 
მექანიზმები და ტექნო - ეკონომიკური მექანიზმების სინთეზური სქემა - მოდელი. 
აღნიშნული სქემა - მოდელის დანერგვა დიდწილად შეუწყობს ხელს რეალური 
ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას. 
საკვანძო სიტყვები:  მეცნიერება-ტექნოლოგია-წარმოება, ტექნოლოგიური მექა-
ნიზმები, ეკონომიკური მექანიზმები, ტექნო-ეკონომიკური მექანიზმები. 

 
შესავალი 

ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე კაცობრიობა იმყოფება 

ინდუსტრიული განვითარების 4.0-ის VI-VII ფაზაში. თითოეული ინდუსტრიული 

ეტაპი მოიცავს 10 ფაზას. თანამედროვე საზოგადოება აღნიშნულ ფაზებს სწრაფი 

ტემპებით გადის და ძალიან მალე შევა მე- 5 ინდუსტრიულ ეტაპზე. 

ინდუსტრიული განვითარების მე-4.0 ეტაპზე კაცობრიობა იმყოფება პოსტ-

ინდუსტრიული ეკონომიკის პირობებში, სადაც დომინირებულ ადგილს იჭერს 

მომსახურების სექტორი. ეკონომიკის რეალური სექტორი ქმნის მზარდი ხასიათის 

დამატებულ ღირებულებას, რასაც შეუძლია ნაციონალური ეკონომიკის ინტეგ-

რირება დამატებულ ღირებულებათა გლობალურ ჯაჭვებში. 

ამდენად აქტუალურია განვიხილოთ ეკონომიკის რეალური სექტორის გან-

ვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიური, ეკონომიკური, ტექნო-

ეკონომიკური მექანიზმები. 

 

ეკონომიკის რეალური სექტორის თანამედროვე 

ტექნოლოგიური განვითარების ზოგიერთი ისტორიული ფაქტი 

ეკონომიკის რეალური სექტორის ტექნოლოგიურ განვითარებას საფუძველი 

ჩაეყარა ეგვიპტეში ჩვენ ერამდე III ათასწლეულში, მაშინ, როცა ეგვიპტელებმა 

მოიგონეს იდეა, რომ შეექმნათ “მოაზროვნე მანქანები“. 

ლეონარდო და ვინჩიმ 1495 წელს შექმნა მექანიკური ადამიანის დეტალური 

პროექტი, რომელსაც შეეძლო ხელების ქნევა და თავის ტრიალი. 
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გამოგონების ბუმი მე - 18 საუკუნიდან იწყება. 1738 წელს ჟან დე ვოკანსონმა 

შექმნა „ფლეიტაზე დამკვრელი“ ანდროიდი. 

1760 წელს ფრიდრიხ ფონ კნაუსმა შექმნა ანდროიდი, რომელსაც შეეძლო 

დაეჭირა კალამი და დაეწერა 107 სხვადასხვა სიტყვა. პირველი თაობის რობოტი 

ანდროიდი იყო [Макаров, Топчеев, 2003, 71-76]. 

მე-19 საუკუნეში და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა 

ელექტროგამოთვლითი მანქანები, კომპიუტერები, ავტომატები, ანდროიდები, 

რობოტები, რამაც საფუძველი ჩაუყარა პირველი სამრეწველო რობოტების შექმნას. 

1959 წელს ჯორჯ დევილის მიერ შეიქმნა პირველი სამრეწველო რობოტი. ჯორჯ 

დევილმა დააპატენტა თავისი გამოგონება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 

შექმნა ფირმა Unimation. ფირმა Unimation არის რობოტოწარმოების შემქმნელი. 1961 

წელს ნიუ ჯერსიში General Motors-ის ქარხანაში საწარმოო ხაზზე დაიდგა მსოფ-

ლიოში პირველი სამრეწველო რობოტი. მაშინდელი რობოტების თვითღირებუ-

ლება შეადგენდა 65 000 დოლარს. 

1967 წელს პირველი სამრეწველო რობოტი დადგმულ იქნა ევროპაში, კერძოდ 

შვეიცარიაში Uppstand Vasby-ის მეტალურგიულ საწარმოში. 1968 წელს შეიქმნა 

პირველი საწარმოო რობოტი - ხელი, რომელიც ასრულებდა იმავე მანიპულაციებს, 

რასაც ადამიანის ხელი. 1969 წელს კომპანია Unimation-მა გააფორმა ხელშეკრულება 

იაპონურ კორპორაციასთან Kawasaki. აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმების 

შედეგად იაპონურმა ფირმა Kawasaki-იმ დაამზადა პირველი სამრეწველო რობოტი 

იაპონიაში [Макаров, Топчеев, 2003, cc. 143-148]. 

 

ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარების მექანიზმები 

ინდუსტრიული განვითარება 4.0-ის VI–VII ფაზებში რეალური ეკონომიკის 

განვითარებისთვის ხელშემწყობი თანამედროვე ტექნოლოგიური ძირითადი 

მექანიზმები გახლავთ ხელოვნური ინტელექტი, მაღალტექნოლოგიური საწარმოო 

საშუალებები, საკომუნიკაციო - საინფორმაციო ტექნოლოგიები. რობოტოტექნიკის 

წარმოების განვითარება სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს. შესაბამისად გაიზარდა 

რობოტოტექნიკის მსოფლიო ბაზარი. რობოტოტექნიკის ბაზრის მოცულობა დაახ-

ლოებით შეადგენს 15 – 30 მილიარდ დოლარს. 

ევროკავშირის ტექნოლოგიური პოლიტიკა ითვალისწინებს ცოდნაზე 

დაფუძნებული ეკონომიკის თანამედროვე პარადიგმას [EC, 2013, pp. 88–93]. 

ტექნოლოგიური განვითარება სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს მსოფლიოს 

მაღალგანვითარებულ და განვითარებულ ქვეყნებში. კერძოდ იმ ქვეყნებში სადაც 

მაღალი არის წარმოების მაჩვენებელი მოსახლეობის ერთ სულზე, არის ექსპორტის 

მაღალი დონე, ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი და დასაქმების მაღალი 

მაჩვენებელი [Chang, 1993, pp. 142–144]. 

ინდუსტრია 4.0 არის ტექნოლოგიური განვითარების ის დონე, როცა თვისებ-

რივად ხდება წარმოების სისტემების რესტრუქტურიზაცია და შრომის ორგა-

ნიზაციის ავტომატიზაცია [Мальцев, Мерсиер-Суисса, Мордвинова, 2017, с. 1050]. 

ტექნოლოგიური განვითარების თანამედროვე ეტაპები სულ უფრო მეტად 

მოიცავს ტექნოლოგიურ ნახტომს, რაც დიდწილად მიიღწევა პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების დაბანდებით მოწინავე, სუფთა ტექნოლოგიებში, რაც განსაზღვრავს 

მდგრად განვითარებასა და მწვანე ინდუსტრიულ პოლიტიკას [Бузмакова, 2017, сс. 

8–9]. 
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ტექნოლოგიური მექანიზმების განვითარება პირდაპირ კავშირში არის რეინ-

დუსტრიალიზაციის უწყვეტ პროცესთან [Miller, Walton, Kovacic, Robkin, 1984, pp. 5–

7]. 

მრეწველობა არის უმთავრესი დარგი, რომელიც ასრულებს გენერატორის 

ფუნქციას ტექნოლოგიების განვითარების უწყვეტ პროცესში [Сумина, Зябликов, 

2015, с. 517]. 

ტექნოლოგიური განვითარებისთვის ძირითადი მნიშვნელობა ეკონომიკის 

დარგებიდან ენიჭება გადამამუშავებელ მრეწველობას [Геец, 2014, с. 5]. 

მძიმე მრეწველობის ბაზაზე დაფუძნებულმა ტექნოლოგიებმა პოზიტიური 

როლი შეასრულა განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკაში [Galbraith, 2015, pp. 58–

60]. 

ტექნოლოგიური განვითარების უწყვეტი პროცესი არის საფუძველი ინდუსტ-

რიალიზაციის და ახალი ინდუსტრიალიზაციის [Ковалев, 2015, с. 129]. 

სამრეწველო რობოტების მწარმოებელი ქვეყნებია იაპონია და გერმანია. 

სამრეწველო რობოტების მყიდველები არიან იაპონია, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი, 

ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია. მსოფლიო ბაზარზე რობოტის ფასი 

საშუალოდ შეადგენს დაახლოებით 182 000 აშშ დოლარს. ექსპერტები ვარაუდობენ, 

რომ იგივე რობოტის ფასი 2025 წლისთვის იქნება 103 000 აშშ დოლარი [Макаров, 

Топчеев, 2003, cc. 183–185]. 

რობოტიზაციისა და ავტომატიზაციის განვითარება დღის წესრიგში 

დააყენებს ახალი წარმოებების გახსნის საკითხს, სადაც ნაკლებად გათვალისწი-

ნებული იქნება ადგილმდებარეობის კომპონენტი. განვითარებული ტექნოლოგიე-

ბის პირობებში იაფი მუშახელი შესაძლებელია აღარ იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

წარმოების ადგილის არჩევისას. შესაძლებელი არის ბევრი საწარმო დაუბრუნდეს 

აშშ-სა და ევროპას. აღსანიშნავია ისიც, რომ სწრაფი ტემპით იზრდება რობო-

ტოტექნიკის წარმოება ჩინეთში. ექსპერტთა გათვლებით ჩინეთს აქვს რეალური 

რესურსი რობოტოტექნიკის მსოფლიო ბაზარზე 40 % ზრდის ტემპი შეინარჩუნოს 

[Schwab, 2016, pp. 19-23]. 

ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევების თანახმად, უახლოესი ორი ათწ-

ლეულის მანძილზე სამუშაო ადგილების 47 % ამერიკაში შეიცვლება რობოტებით 

[Перес, 2013, cc. 13–29]. 

ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებისთვის და მაღალი ეკონო-

მიკური ზრდის მისაღწევად მნიშვნელოვანი არის ინოვაციური ტექნოლოგიური 

საშუალებების ფართოდ დანერგვა და გამოყენება [Перес, 2013, cc. 28- 35]. 

თანამედროვე პირობებში ყველა ქვეყანა  მიუხედავად იმისა განვითარების 

თუ რა დონეზე იმყოფება ყოველმხრივ უნდა ცდილობდეს ჰქონდეს საკუთარი 

კვლევებზე დაფუძნებული ეფექტიანი ინოვაციური სისტემა [აბესაძე, 2022, გვ. 22 ]. 

თანამედროვე ეტაპზე ტექნოსფეროში მთავარ როლს ასრულებენ ინფორ-

მაციულ - ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები. „მოაზროვნე ტექნოსფეროს“ 

დროს მთავარი როლი მათთან ერთად დაეკისრებათ მოაზროვნე ტექნოლოგიებს. 

ძირეულად შეიცვლება წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის ფორმები. 

ჩამოყალიბდება სრულიად ახალი საზოგადოება, სრულიად ახალი ეკონომიკური 

სისტემით [აბესაძე, 2021, გვ. 28-38].  

ეკონომიკურ-ტექნიკური პარადიგმა ეფუძნება საუკეთესო ტექნოლოგიურ და 

ორგანიზაციულ პრინციპებს, რამაც უნდა უზრუნველყოს მომხმარებლები მაღალ-
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ტექნოლოგიური საშუალებებით შექმნილი პროდუქტებითა და მომსახურებით 

[Перес, 2013, c. 37-40]. 

განვითარებულ ქვეყნებში რეალური ეკონომიკის თითქმის ყველა დარგში 

გამოიყენება ძირითადად რობოტები და ნანორობოტები. საწარმოო პროცესი 

მთლიანად რობოტიზებულ-ავტომატიზირებულია, რაც კიდევ უფრო განვითარ-

დება ტექნოლოგიური სინგულარობის პირობებში. კერძოდ, ტექნოლოგიური 

სინგულარობის პირობებში ტექნოლოგიურ- ეკონომიკური ციკლები ძალზე დი-

ნამიკური გახდება და ინტეგრაციის ხარისხი მაქსიმალურად გაიზრდება. შეიქმნება 

ჰიპერკონკურენტული, ძალზე ინტეგრირებული გლობალური ბაზარი. 

განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკის რეალური სექტორის ყველა დარგში 

დანერგილია მაღალტექნოლოგიური საწარმოო ტექნოლოგიები და ხელოვნური 

ინტელექტით აღჭურვილი ნანომანქანები, დანადგარები და სხვადასხვა ტექნო-

ლოგიური მოწყობილობები. მაღალტექნოლოგიური წარმოება იწვევს წარმოების 

დანახარჯებისა და საწარმოო დეფექტების მაქსიმალურ მინიმიზაციას. შედეგად 

იქმნება ცოდნაზე დაფუძნებული ქსელური საზოგადოება. 

კაცობრიობის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება ზოგადად ტექნოლოგიურ მექანიზმებს, რომელთა შექმნასა და განვი-

თარებაში უდიდეს როლს ასრულებს კვლევა და განვითარება. 

ტექნოლოგიური მექანიზმების ეფექტიანობას განსაკუთრებით რეალურ 

ეკონომიკაში განსაზღვრავს მეცნიერება-ტექნიკა-წარმოების სინგულარული მო-

დელი, რომლის შედეგადაც იქმნება რესურსებდამზოგავი, შრომადამზოგავი, 

მაღალმწარმოებლური ეკოლოგიური მანქანა-დანადგარები. 

ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური მექანიზმების დანერგვა ეკონომიკის 

რეალურ სექტორში შეუძლებელია სახელმწიფოს როლის გარეშე. სახელმწიფომ 

უნდა განახორციელოს „მართვადი ტექნოლოგიური ცვლილება“ [Sachs, 2017, p, 89]. 

განვითარებადი ქვეყნებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს „ტექნოლო-

გიური ნახტომის“ გაკეთება, რათა ფირმებმა შეძლონ თვისებრივად ახალ ტექ-

ნოლოგიებზე გადასვლა, რისთვისაც უმთავრესია გაიზარდოს საკრედიტო რესურ-

სებზე ხელმისაწვდომობა, რაც ძირითადად დამოკიდებულია საბანკო პროცენტის 

დონის შემცირებაზე [Балацкий, 2012, c. 56]. საბანკო სესხის განაკვეთის შემცი-

რებასთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საგადასახადო 

შეღავათების დაწესებას, იმ ფირმებისთვის, რომლებიც ორიენტირებული იქნებიან 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე [პაპავა, 2020, გვ. 350]. 

პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებაში უპირატესი მნიშვნელობა აქვს ცოდნაზე 

დაფუძნებულ ეკონომიკას. სწორედ ასეთი ტიპის ეკონომიკა განაპირობებს 

ეკონომიკის რეალური სექტორის ტექნოლოგიური მექანიზმების განვითარებას. 

ამდენად მიზანშეწონილი არის ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარების 

თანამედროვე მექანიზმები განვიხილოთ ტექნოლოგიურ-ეკონომიკური სინთეზუ-

რი პარადიგმის კონტექსტში. 

ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებას განსაზღვრავს იერარქიულ 

პრინციპზე დაფუძნებული ტექნოლოგიური მექანიზმები, რომლის პირველ ბლოკ-

ში გაერთიანებული არის ცოდნის ინდუსტრიალიზაციის უმთავრესი ინსტიტუ-

ციები, რომელთა მიღწევებზეა დაფუძნებული ყველა დანარჩენი. 

მეორე ბლოკში არის წარმოდგენილი ის ძირითადი ინტელექტუალური 

პროდუქტები, რომელსაც ქმნის პირველ ბლოკში წარმოდგენილი ინტელექტუა-
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ლური ინსტიტუციები. ვერტიკალური კავშირი არის პირველ, მეორე და მესამე 

ბლოკებს შორის, რომელთაგან გამომდინარეობს სხვა დანარჩენი ბლოკები. 

ვერტიკალურ სიბრტყეზე ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს პირველ, 

მეორე და მესამე ბლოკებს შორის, ხოლო დანარჩენი ბლოკები მათგან გამომდი-

ნარეობს. 

სქემის მარცხენა მხარეს  ლოგიკური თანმიმდევრობით წარმოდგენილი არის 

რეალურ ეკონომიკაში გამოყენებული ტექნოლოგიური მექანიზმები დარგობრივი 

ჩაშლით, რომლებიც გამომდინარეობს პირველი და მეორე ბლოკიდან და ერთმა-

ნეთთან აქვს ლოგიკურ-ფუნქციური  კავშირი. 

სქემის მარჯვენა მხარეს ლოგიკური თანმიმდევრობით წარმოდგენილი არის 

ის ძირითადი ტექნო-ეკონომიკური მექანიზმები, რომლებიც ქმნიან ერთიან ჯაჭვს, 

რომლის ლოგიკურ-სინთეზირებული წარმოდგენა ხდება გლობალურ ელექტრო-

ნულ ბაზარზე და გლობალურ არაელექტრონულ ბაზარზე. შედეგად ფინანსური 

ნაკადები მიემართება პირველ ბლოკთან და იკვრება წრედი, რომელიც უწყვეტად 

ფუნქციონირებს. 

ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქ-

ტორი გახლავთ ეკონომიკური მექანიზმები, სადაც განვსაზღვრეთ ეკონომიკის 

დარგობრივი დონეების მიხედვით ძირითადი ეკონომიკური მექანიზმები და ის 

ლოგიკური კავშირურთიერთობები, რომლებიც მათ შორის არსებობს. იერარქიულ 

პრინციპზე აგებული ეკონომიკური მექანიზმები, რომლებიც ეფუძნებიან ტექნო-

ლოგიურ მექანიზმებს იცვლებიან დროსა და სივრცეში ტექნოლოგიურ ცვლილე-

ბებთან ერთად და  განსაზღვრავენ ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებას. 

ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარების თანამედროვე მექანიზმები 

ეფუძნება ტექნო-ეკონომიკური მექანიზმების სინთეზს [იხ. სქემა  3]. 

სქემა  3  

თანამედროვე  ტექნო - ეკონომიკური მექანიზმების სინთეზირებული სქემა - 

მოდელი [აგებულია ავტორის მიერ]. 

 

 

სინთეზირებული ტექნო-
ეკონომიკური მექანიზმები  

სქემა 3  

ეკონომიკის რეალური 
სექტორის განვითარების 

განმსაზღვრელი ძირითადი 
კრეფსითი ტექნოლოგიური 

მექანიზმები 

სქემა  4  

ეკონომიკის რეალური 
სექტორის განვითარების 

თანამედროვე კროს-
ეკონომიკური მექანიზმები 
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აღნიშნული სქემა შინაარსობრივი თვალსაზრისით გულისხმობს ძირითადი 

ტექნოლოგიური და ეკონომიკური მექანიზმების სინთეზს. ეკონომიკის რეალური 

სექტორის განვითარების თანამედროვე მექანიზმები არის ტექნო-ეკონომიკური 

მექანიზმების სინთეზი. 

დასკვნა 

მეცნიერება-ტექნოლოგია-ტექნიკა მათი თანმიმდევრული და მიზანმიმარ-

თული საქმიანობა ქმნის ზოგადად საზოგადოების განვითარებას და  მათ შორის 

ეკონომიკის რეალური სექტორის ტექნოლოგიური განვითარების ძირითად ეტა-

პებსა და მექანიზმებს. ტექნოლოგიური განვითარების  ძირითადი ეტაპების 

განსაზღვრის შედეგად შევიმუშავეთ ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითა-

რების ტექნოლოგიური მექანიზმები, ეკონომიკური მექანიზმები და ტექნო-ეკო-

ნომიკური მექანიზმები. რომლის ბაზაზეც შესაძლებელია შეიქმნას ვიწრო დარ-

გობრივი პროფილის კლასტერები, რომლებსაც ქსელური კავშირი ექნებათ ერთ-

მანეთთან. 

ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარების თანამედროვე მექანიზმები 

არის ტექნო-ეკონომიკური მექანიზმების სინთეზი, რომლის პრაქტიკაში დანერგვა 

ხელს შეუწყობს ეკონომიკის რეალური სექტორის როგორც ტექნოლოგიურ ასევე 

ეკონომიკურ განვითარებას. ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარება მჭიდ-

როდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და მათი ურთიერთკავშირი დიდწილად  

განსაზღვრავს რეალური ეკონომიკის განვითარებას, როგორც პოსტინდუსტრიულ 

ასევე შემდგომ ეტაპზეც. 
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MAIN STAGES AND MECHANISMS OF REAL SECTOR MODERN 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ECONOMY 

 

Expanded Summary 

The development of the real sector of the economy is based on the continuous process 

of science-technology-production and feedback between them. 

In general, the reason of global processes in the economy is the change in technological 

regimes. Technology is constantly undergoing all stages of its life cycle. The life cycle of the 

technological order determines the level of development of society in general. 

In 1730, the basic technology was the production of textile machinery, which created 

the first technological regime. 

In 1770, steam engines were created, which created the second technological regime. 

In 1870, electric cars were created and, accordingly, the third technological regime. 

In 1890, the internal combustion engine was created, which led to the creation of the 

fourth technological regime. 

In 1980, microelectronics and, accordingly, the fifth technological regime were created. 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

180 

In 2010, nanotechnology was created and, accordingly, the sixth technological regime. 

As a result of the creation and saturation of technologies, technological modes and life 

cycles are created, which create the main stages and mechanisms of the technological 

development of the real sector of the economy. 

Technological modes and life cycles determine the development of society in general. 

The basis for the technological development of the real sector of the economy was laid 

in Egypt in the 3rd millennium BC, when "thinking machines" were created. 

Leonardo da Vinci created a detailed project of a mechanical man in 1495. 

In 1738, the first android was created, which laid the foundation for the creation of a 

robot. 

In the 19th century and the beginning of the 20th century, electric computing machines, 

computers, automata, androids, robots were created, as a result of which the first industrial 

robot was created in 1959. 

Since 1959, there has been continuous work on the improvement of robotics, and today 

there are nanorobots that are actively used in the industrial industry, in particular, in heavy 

industry. 

As a result of passing the main stages of the technological development of the real 

sector of the economy, the mechanisms of the development of the real economy were created. 

We have developed modern technological mechanisms built on the hierarchical 

principle, which determine the continuous development process of the real sector of the 

economy. 

We have developed modern economic mechanisms built on the hierarchical principle. 

Modern mechanisms for the development of the real sector of the economy are based on 

the synthesis of techno-economic mechanisms. 

As a result of passing the main stages of technological development, mechanisms of real 

economy development are created. According to the hierarchical principle, the first and basic 

are the technological mechanisms that form the continuous process of development. The 

second mechanism is of an economic nature, and the third mechanism is a synthesis of techno-

economic mechanisms. 

In case the aforementioned mechanisms are built on a hierarchical principle and there 

are consistent connections and feedbacks between them, as a result we have a chain process of 

continuous development of the real sector of the economy. 

The chain operation of the mentioned mechanisms is a solid basis for both the 

development of the real economy and the technological-economic transformation. 

The functioning of the mechanisms developed by us on the chain principle largely 

determines the transition to the new technological regime with less losses. Also, the integration 

of the mentioned mechanisms into the techno-economic paradigm will make the modern 

techno-economic paradigm more complete and applicable. Along with this, it will prepare a 

solid ground for the transition to a new technological paradigm. 

 

Key words:  Science-technology-production system, technological mechanisms, 

economic mechanisms, techno-economic mechanisms. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

181 

მარიამ მაცაბერიძე 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, 

 ქუთაისი, საქართველო 
შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებანი  Covid-19 პანდემიის პირობებში 

(იმერეთის რეგიონის მაგალითზე) 

 
ანოტაცია. მოცემული ნაშრომი მიზნად ისახავს  კორონავირუსით გამოწვეული 
პანდემიის გავლენის შესწავლას  სრულიად საქართელოს და იმერეთის რეგიონის 
შრომის ბაზარზე. ამ მიზნის  მისაღწევად ჯერ განხორციელდა საქართველოს 
შრომის ბაზრის კვლევა პანდემიამდე და  Covid-19-ის გამოჩენის შემდეგ, პანდემიის 
დაძლევის აუცილებლობის პირობებში საქართველოში მიღებული ინსტიტუციური 
შეზღუდვების ზემოქმედება დასაქმებულთა მდგომარეობაზე და შრომის ბაზრის 
ფუნქციონირებაზე.   

იმერეთის რეგიონის შრომის ბაზრის შესწავლა განხორციელდა საგრანტო 
პროექტის "COVID-19 და შრომის ბაზრის თანამედროვე გამოწვევების" ფარგლებში. 
კვლევა განხორციელდა ანკეტური გამოკითხვის მეთოდით 2021 წლის აგვისტო-
ოქტომბრის თვეებში.   გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 252 რესპონდენტმა.  
საკვანძო სიტყვები: Covid-19 პანდემია, შრომის ბაზარი, შრომის ბაზრის 
ინსტიტუტები  

შესავალი 

2020 წელი რთული აღმოჩნდა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი 

მსოფლიოსათვის და ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა დედამიწის მოსახლეობა. 

ამის მიზეზი 21-ე საუკუნის „შავი ჭირი“ ანუ ყველასათვის Covid-19-ის სახელით 

ცნობილი პანდემია გახდა.   

პირველმა ინფორმაციამ პანდემიის შესახებ გაიჟღერა 2019 წლის 31 დეკემ-

ბერს, როდესაც ჩინეთმა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას ამცნო არსებული 

ვირუსის შესახებ. ვირუსმა სწრაფად მოიკიდა ფეხი მთელ მსოფლიოში და საჭირო 

გახდა არსებული წესრიგის შეცვლა სხვადასხვა რეგულაციების შემოღე-

ბით. საქართველოში დაინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 2020 წლის 

27 თებერვალს, რის შემდეგ ქვეყანა Covid-19 მსოფლიო არეალში აღმოჩნდა.  

ახალმა დაავადებამ, ახალმა დღის წესრიგმა და რეგულაციებმა გამოიწვიეს 

ცვლილებები ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში, მათ შორის  შრომის 

ბაზარზე, რომლის  გამართულ ფუნქციონირებაზე დიდწილად დამოკიდებუ-

ლია მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის შემოსავლების ფორმირდება და რომელიც 

უშალოდ დაკავშირებულია ქვეყნის მშპ-ს შექმნისთან.  

Covid-19-ის გავლენა საქართველოს შრომის ბაზარზე ერთ-ერთი აქტუალური 

პრობლემა იყო, რადგან დაიხურა ან შეფერხებით მუშაობდა სხვადასხვა დაწე-

სებულებები, ბევრი ადამიანი დარჩა სამუშაო ადგილის გარეშე ან მუშაობედნენ 

არასრული სამუშაო დატვირთვით, რაც ნეგატიურად აისახა მათ შემოსავლებზე და  

მაშასადამე, მათ ოჯახების კეთილდღეობაზე.  

Covid-19 ვირუსის გამოჩენიდან ორ წელზე მეტი გავიდა და 2022 წლის 

გაზაფხულიდან დაწყებული პოსტკოვიდური პერიოდი უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ 

ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოში შეზღუდვების გაუქმებას უნდა მოჰყვეს 

ეკონომიკისა და შრომის ბაზრის დასტაბილურება.  
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საქართველოს  შრომის ბაზარი 2014-2021 წლებში: ზოგად-სტატისტიკური 

ანალიზი 

შრომის ბაზრის ფუნქციონირება და შრომის მიწოდება-მოთხოვნის თანა-

ფარდობა სენსიტიურია როგორც ეკონომიკური, ასევ არაეკონომიკური ფაქტორების 

მიმართ, რომლებსაც შეუძლიათ საფრთხე შეუქმნან შრომის ბაზრის პროგრესს და 

მოსახლეობის კეთილდღეობას (Arnania&Kepuladze 2018; Bedianashvil  2021; Arnania, 

Sologashvili, Kepuladze 2021)  და ა.შ.  

2015-2019 წლებში საქართველოში დასაქმებულთა აბსოლუტური რაოდენობა 

გაიზარდა: თუ 2015 წელს დასაქმებულთა რიცხვი საქართველოში შეადგენდა 626 

739 პროცენტს, 2016 წელს ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 666 790-მდე ანუ 5,9%-ით. 2017 

წელს 2016 წ. წელთან ერთად მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა 708 165 კაცამდე, 

რაც წინა წელთან ერთად 6,2% მეტი იყო, ხოლო 2018 წელს ეს მაჩვენებელი კიდევ 

გაიზარდა 3.8% და მიაღწია 734 215 და 2019 წელს - კვლავ გაიზარდა 3.1%. 

მაგრამ Covid-19 პანდემიის გაჩენის გამო,  2020 წლის პირველი კვარტალში 

დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობამ დაიწყო შემცირება. ამასთან, დასაქმებუ-

ლების აბსოლუტური რაოდენობის შემცირება ხდება არა მხოლოდ წლის მი-

ხედვით, არამედ ყოველ კვარტალში. მაგალითად, 2020 წლის პირველ კვარტალში  

დასაქმებული მოსახლეობის შემცირება შეადგინა 10,6%, მეორე კვარტალში პირველ 

კვარტაალთან შედარებით დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა 

კიდევ 8.3%-ით. მესამე კვარტალში დასაქმების სფეროში შეიმჩნეოდა მცირე 

დადებითი ცვლილება, რომელიც ისევ  საპირისპიროდ შეიცვალა მეოთხე კვარ-

ტალში, როცა დასაქმებულ ადამიანთა რიცხოვნობა შემცირდა 3%-ით (კვარტალური 

ბიულეტენი… 2021).  

შრომის ბაზრის ფუნქციონირება და, პირველ რიგში, დასაქმებულთა წილის 

გადიდება ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რიცხოვნობაში, დამოკიდე-

ბულია იმ ზოგად ეროვნულ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე (Bedianashvili 2021, გვ.192), 

რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო კორონავირუსით გამოწვეულიული 

ზარალის ამოფხვრისათვის, მ.შ. შრომის ბაზარზე.  

Covid-19 პანდემიის გავრცელება და მის დაძლევაზე მიმართული ინსტიტუციური 

შეზღუდვები საქართველოში 

შრომის ბაზრის წარმატებული ფუნქციონირება დიდწილად დამოკიდე-

ბულია შრომის ბაზრის რეგულირებაზე, რაც ხორციელდება განსხვავებული ფორ-

მალური და არაფორმალური ინსტიტუტების მეშვეობით (Arnania-Kepuladze T. 2014, 

p.  39-40). სწორედ ინსტიტუტები აყალიბებენ იმ „თამაშის წესებს“ (North D. 1990), 

რომლებიც ხელს უწყობენ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების კოორდინაციას 

და ამ თვალსაზრისით შეულია ზეგავლენა მოახდინონ შრომის ბაზრის  ფუნქ-

ციონირებაზე.    

Covid-19 პანდემიის გავრცელებამ მოითხოვა მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური 

ღონისძიებების განხორციელება, რასაც არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა შრომის 

ბაზრის ფუნქციონირებაზე. 

Covid-19 პანდემიის შესაჩერებლად მიღებული იქნა მნიშვნელოვანი სა-

კარანტინო შეზღუდვები. კერძოდ, იყო შეჩერებული ან/და  საერთოდ  გაჩერე-

ბული მთელი რიგი საწარმოებისა და ეკონომიკის დარგების ფუნქციონირება. ეს 

პირველ რიგში ეხება  სტუმარმოყვარეობისა და ტურისტულ ინდუსტრიას, სა-
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რესტორნო და სავაჭრო ბიზნესს, გარკვეულწილად ასევე ეკონომიკის აგრარულ და 

სამშენებლო   სექტორებს და სხვ.( Арнания-Кепуладзе, Кепуладзе 2020).  

2020 წელს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა, რომელიც მიმართული იყო 

პანდემიასთან ბრძოლაზე,  მოიცავდა 4 ძირითად ეტაპს.  

პირველი ეტაპი იყო ვირუსის გავრცელების „შეკავება“, რომელიც საქარ-

თველოში ვირუსის პირველი შემთხვევის დადასტურებამდე 1 თვით ადრე დაიწყო 

და Covid-19-თან ბრძოლის პროცესში გამოიყო 4 პრიორიტეტული მიმართულება, 

მათ შორის ეკონომიკური, რომელიც გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე 

საქართველოს ეკონომიკის მართვასა და აღდგენას ითვალისწინებდა.  

მეორე ეტაპის მიზანი ვირუსის გავრცელების „შენელება“ იყო. 2020 წლის 2-4 

მარტს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეჩერდა სწავლის პროცესი, ხოლო 

კულტურის დაწესებულებებში  შეჩერდა შემოქმედებითი საქმიანობა და გაუქმდა 

ყველა დაგეგმილი ღონისძიება, აიკრძალა ხალხმრავლობასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები, 6 მარტიდან იტალიასთან შეწყდა ავიამიმოსვლა, სხვადასხვა სამ-

სახურები გადავიდნენ მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე.  

მესამე ეტაპი თავის თავში ითვალისწინებდა ვირუსის გავრცელების „მართ-

ვას“ - 21 მარტს სრულიად შეწყდა ავიამიმოსვლა, დაწესდა გადაადგილების შეზ-

ღუდვები, ეტაპობრივად შეჩერდა სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობა.  

მეოთხე ეტაპი კი ითვალისწინბდა დაწესებული შეზღუდვების თანდათა-

ნაბით შემსუბუქებას და ადაპტაციას. ამ პერიოდში მოიხსნა გადაადგილებასთან 

დაკავშირებული შეზღუდვები, დაშვებულ იქნა ყველა ეკონომიკური საქმიანობა 

გარდა კვების ობიექტებში მომხმარებლის ადგილზე მომსახურება, სპორტული, 

გასართობი და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სავაჭრო ცენტრებისა და 

ბაზრების ფუნქციონირება და სხვ. (Covid-19-ის წინააღმდეგ... 2021).  

2021 წლის I და II კვარტალში გრძელდება შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნა.  

მაგრამ 2021 წლის III კვარტალში, ეპიდოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდი-

ნარე, ისევ წესდება რეგულაციები და შეზღუდვები. კერძოდ, იკრძალება ბანაკის 

ტიპის შეკრებები PCR ტესტის გარეშე, იხურება კლუბები, აიკრძალა ხალხმ-

რავლობასთან დაკავშირებული სოციალური ღონისძიებები, საჯარო უწყებები 

გადავიდნენ დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე,  იზღუდება ფესტივალები, გასართობი 

ღონისძიებები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები და ბავშვთა გასართობი 

ცენტრების ფუნქციონირება და ა.შ.  

2021 წლის ოქტომბრის თვიდან გაიხსნა სკოლები და უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულებები, კვების ობიექტები მუშაობას 23:00 საათამდე ახანგრძლივებენ. 

ხოლო პირველი დეკემბრიდან ამოქმედდა ე.წ. მწვანე პასპორტი, მათთვის ვინც 

სრულად ვაქცინირებულია.  

  მთავრობის მიერ შემოღებულმა რეგულაციებმა შეცვალა მოსახლეობის 

ცხოვრებისა და მუშაობის ჩვეულებრივი რეჟიმი, დასაქმების ფორმა და შრომის 

სტილი [Арнания-Кепуладзе, Кепуладзе, გვ. 242-243]. სწორედ ზემოთ განხილული 

რეგულაციების გამკაცრებისა თუ შემსუბუქების ხარჯზე განიცადა ცვლილებები 

საქართველოში დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობამ. როგორც აღინიშნა, 2020 

წლის I კვარტალში  საქართველოში პანდემიის შეკავების მიმართულებით დაიწყო 

რეგულაციების შემოღება რაც დიდწილად მიზეზი გახდა იმისა, რომ დასაქმებული 

მოსახლეობის რაოდებონობა 2019 წელთან შედარებით 72 480 კაცით შემცირდა და 

გახდა 684 372. II კვარტალში შეზღუდვების კიდევ უფრო გამკაცრების შედეგად 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2022 
 

 

 

 

 

184 

აღნიშნული მაჩვენებელი 631 814-მდე დაეცა. III კვარტალში აკრძალვების 

შემსუბუქება დაეყტო საქართველოს შრომის ბაზარს, რაც გამოიხატა დასაქმების 

რაოდენობის გაზრდით 645 571-მდე. IV კვარტალში კი მაინც შემცირებას იწყებს 

დასაქმებული ადამიანების რიცხვი 3 994 ერთეულით. იმისდა მიუხედავად, რომ 

2021 წლის I კვარტალში გრძელდება საქართველოს მთავრობის მიერ შეზღუდვების 

შემსუბუქების პერიოდი, დასაქმების რიცხვი მაინც მცირდება 641 577-დან 622 746-

მდე. ეს ტენდენცია დიდწილად აიხსნება იმ გარემოებით, რომ პანდემიით 

გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე მის 

მიწოდებაზე დაბალი იყო და ვერ უზრუნველყო დასაქმების მსურველთა სამუშაო 

ადგილებით დაკმაყოფილება. 

რაც შეეხება IV კვარტალს, იქედან გამომდინარე, რომ საქართველოში 

ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობა იზრდება და მწვანე პასპორტების გაცემაც 

დაწყებული იყო და საბოლოოდ მივედით შეზღუდვების თითქმის სრულიად 

მოხსნაზე, საწინდარი დაედო შრომის ბაზარზე დადებითი ცვლილებების გან-

ხორციელებას. 

იმერეთის რეგიონის შრომის ბაზარი და Covd-19 პანდემია 

კვლევის მეთოდოლოგია. 

კვლევის მიზანია იმერეთის რეგიონის შრომის ბაზრის თავისებურებების 

შესწავლა. მოცემული კვლევა ეფუძნება ახალი კორონავირუსული პანდემიით 

გამოწვეული საქართველოს შრომის ბაზარზე მომხდარი ცვლილებებისა და 

საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ანტიპანდემიური ინსტიტუციური 

ღონისძიებების ანალიზის საფუძველზე.  

კვლევა ჩატარდა 2021 წლის აგვისტო-ოქტომბრის თვეებში ანკეტური გა-

მოკითხვის მეთოდით. კვლევაში მონაწილე რესპონდენტები იყვნენ შერჩეული 

შემთვევითი შერჩევის წესით. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 252 რეს-

პონდენტმა, რომელთა შორის 177 ანუ 70,3%  იყო ქალი და 75 ანუ 29,7%  იყო  

მამაკაცი. გამოკითხულთა უმრავლესოვა ანუ 59,5% იყო 18-დან 30 წლამდე %) და 

31-დან 40 წმდე  (19,4%) - ასაკობრიც ჯგუფს მიეკუთვნება. გამოკითხულ რესპონ-

დენტთა 50% იყო დაოჯახებული.  

კვლევის შედეგები და დისკუსია  

იმერეთის, ისევე როგორც ზოგადად საქართველოს, შრომის ბაზარმა Covd-19 

პანდემიის გავლენით გარკვეული ცვლილებები განიცადა.  

კვლევამ დაადგინა, რომ Covd-19 პირობებში შრომითი ანაზღაურება რჩებოდა 

ძირითად შემოსავლების წყაროდ (ნახაზი 1): 

ნახაზი 1 

 რა არის ოჯახის ძირითადი შემოსავალი Covid-19 პანდემიის პერიოდში  
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როგორც გამოკითხვამ აჩვენა, ოჯახების 73,4%-ის ძირითადი შემოსავლები 

ხელფასებიდან გენერირდება, ხოლო 13,5%-ის შემთხვევაში საზღვარგარეთიდან 

მიღებული გზავნილები წარმოადგენ მათი შემოსავლის ძირითად წყაროს. რაც 

შეეხება სოციალურ დახმარებებს, პენსიასა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გაყიდვით მიღებულ შემოსავლებს არც თუ ისე დიდი ოდენიბის ოჯახებისთვისაა 

შემოსავლის ძირითადი წყარო. სამივეს შეჯამებით ოჯახების მხოლოდ 13,1%-თვის 

წარმოადგენენ ისინი ძირითადი შემოსავლის წყაროებს.  

როგორც კვლევამ აჩვენა, იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ რესპონდენტთა 

13,5%-მა დაკარგა სამუშაო ადგილები Covid-19-ის გამო, ხოლო გამოკითხულთა 

86,5%-მა შეინარჩუნა თავისი სამუშაო ადგილები (ნახაზი 2): 

 

ნახაზი 2 

დაკარგეთ თუ არა სამუშაო ადგილი Covid-19-ის გამო 

 
კოვიდის პერიოდში რესპოდენტთა 57,9%-ის ყოველთვიური შემოსავალი არ 

შეცვლილა. 23,8%-ის შემოსავლები შემცირებულია 50%-მდე, 11,5%-ისა კი 50%-ზე 

მეტად. მიუხედავად იმისა, რომ Covid პანდემიან ზოგადად მატერიალურად 

დააზარალა მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი, ვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ 

გამოკითხულთა 6,8% შემოსავალი 50%-მდე ან მეტად გაეზარდათ (ნახაზი 3): 

 

ნახაზი 3 

 როგორ შეიცვალა ყოველთვიური შემოსავალი Covid პანდემიის გამო 

 
 

ცნობილია, საქართველოს შრომის კიდექსის 48-ე მუხლის მიხედვით 

დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების 67-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“, „ვ“, 
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„ი“ ან „ო“ პუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლით შეწყვეტისას17 იგი ვალ-

დებულია დასაქმებული  არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს 

წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამ შემთხვევაში დასაქმებულს 

მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 1 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, ან 

დამსაქმებელი უფლებამოსილია დასაქმებული არანაკლებ 3 კალენდარული დღით 

ადრე გააფრთხილოს წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამ 

შემთხვევაში დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 2 თვის შრომის ანაზ-

ღაურების ოდენობით (საქართველოს შრომის კოდექსი...2010). რამდენად დაიცვა 

დამსაქმებელმა ეს რეგულაციები  Covid-19 პანდემიის დროს? 

 

ნახაზი 4 

სამსახურიდან გაგათავისუფლებისას თუ დაიცვა დამსაქმებელმა ანონით 

გათვალისწინებული პროცედურები (კითხვა დატოვეთ უპასუხოდ თუ არ ხართ 

გათავისუფლებული) 

 
იმერეთის რეგიონში ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ გამოკითხვაში 

მონაწილე და სამსახურიდან გათავისუფლებული პირების 1/3 ნაწილი 

დამსაქმებელმა დათხოვნამდე გააფრთხილა, თუმცა მათ კომპენსაცია არ მიუღიათ. 

22,2%-მა მიიღო გაფრთხილებაც და კომპენსაციასც. 42,6% როგოგორც 

გაფრთხილების, ასევე კომპენსაციის გარეშე დარჩა. რაც იმაზე მიუთითებს, რომ 

საქართველოში დამსაქმებლების მხრიდან ეთიკურ-სამართლებრივი ნორმების 

დაცვის ხარვეზებთან გვაქვს საქმე.  

Covid-19 პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილი ადამიანები დახმარებას 

იღებდნენ სხვადასხვა წყაროებიდან (ნახაზი 6): 

 

 

 

                                                 
17 რაშიც იგულისხმება ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული 

ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას; დასაქმებულის 

კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების მის მიერ დაკავებულ 

თანამდებობასთან/შესასარულებელ სამუშაოსთან შეუსაბამობა; თუ შრომითი 

ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული − ხანგრძლივი შრომისუუნარობა, თუ 

მისი ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს ან 6 თვის განმავლობაში საერთო 

ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს ამ 

კანონის 31-ე მუხლით გათვალისწინებული შვებულება; ან სხვა ობიექტური გარემოება, 

რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას. 
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ნახაზი 5 

სახელმწიფოს გარდა კიდევ ვისგან მიიღეთ ან იღებთ დახმარებას 

 

 
 

კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხული პირების 69,8% დახმარებას არი იღებს. 

17,1%-ს ეხმარება საზღვარგარეთ მყოფი ოჯახის წევრები, ხოლო 0,8%-ს მეგობრები 

ეხმარებიან. დარჩენილი 8,3% კი სხვა წყაროებიდან იღებს დახმარებას. 

Covid-19 პანდემიის პერიოდში ბევრ დაწესებულებაში დისტანციურად 

მუშაობის კულტურა დამკვიდრდა. ჩემი კვლევის ერთ-ერთ საკითხს წარმოადგენს 

ის ფაქტი, თუ რამდენად მოსახერხებელი იყო, ან პირიკით მოუხერხებელი 

სახლიდან მუშაობა (ნახაზი 6). 

 

ნახაზი 6 

რამდენად მოსახერხებელი იყო თქვენთვის დინსტანციურად მუშაობა 

 
კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ რესპოდენტების 43,7% დისტანციურად არ 

მუშაობდა. 22,6%-ისთვის დისტანციური მუშაობის რეჟიმი ძალიან მოსახერხებელი 

იყო, ხოლო 26,2%-თვის ნაკლებად მისაღები. ამასთან რესპოდენტების 7,5%-მა 

აღნიშნა, რომ  დისტანციური მუშაობასთან დაკავშირებით მათ ბევრი პრობლემები 

შეექმნა.  

Covid-19-ის პირობებში როგორი იყო თანაფარდობა შრომითი დატვირთ-

ვისა და შემოსავლებს შორის? (ნახაზი 7). 
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ნახაზი 7 

თანაფარდობა შრომითი დატვირთვისა და შემოსავლებს შორის 

 
კვლევამ აჩვენა, რომ პამდემიის შედეგად იმერეთის რეგიონში გამოკით-

ხული  დასაქმებული ადამიანების 31,7%-თვის შრომითი დატვირთვა და შემოსა-

ვალი უცვლელი დარჩა. 30,6%-თვის დატვირთვა გაიზრდა, ხოლო ხელფასები იგივე 

დარჩა. 21,4%-ის შემთხვევაში შრომითი დატვირთვა და შემოსავალიც შემცირდა. 

6,8%-ს შრომიკთი დატვირთვა და შესაბამისად შემოსავალიც გაეზარდა. ხოლო 

9,5%-თვის პანდემიის გამო დისტანციური მუშაობა ახალი შესძლებლობა გახდა 

დამატებითი, შეთავსებითი სამუშაოს  შესასრულებლად და შესაბამისად დამა-

ტებითი შემოსავლის მიღების პირობა გახდა. 

 აღსანიშნავია, რომ საქართველოში თითქმის ყველა ადამიანმა გადაიტანა 

Covid-19 ან დაავადებულთან კონტაქტის გამო მოუწია იზოლაციაში ყოფნა. შე-

საბამისად, მათ ამ პერიოდში შესაძლებლობა არ ქონდათ შეესრულებინათ სამსა-

ხურიდან დაკისრებული მოვალეობები. ნახაზი 15 გვიჩვენებს თუ როგორი რეა-

გირება ქონდა ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს - რამდენად ანაზღაურებულია მის 

მიერ ინფიცირების ან იზოლაციის პერიოდში გაცდენილი სამუშაო დრო (ნახაზი 8). 

 

ნახაზი 8 

თუ აანაზღაურეს  დამსაქმებლებმა ინფიცირებისა და იზოლაციაში ყოფნის გამო 

დაცდენილი სამუშაო დრო 

 
 

კვლევამ დაადგინა, რომ იზოლაციაში მყოფი პირების 15,1%-მა სახლიდან 

დისტანციურად შეძლო მუსაობა, შესაბამისად მათ მიერ გაცდელილი სამუშაო 

დროის ანაზღაურების პრობლემა მათ წინაშე არ დამდგარა. იმერეთში გამოკით-

ხული რესპოდენტების 19%-ს არ აუნაზღაურდა გაცდენილი სამუშაო საათები, 
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ხოლო 20,2%-მა სრულიად მიიღო ხელფასი. რაც შეეხება 42,5%-ს, ისინი ინფი-

ცირებული არ ყოფილან. 

დასკვნა 

შრომის ბაზრის ცვლიელებები გამოწვეულია როგორც შინაგანი ასევე გა-

რეგანი ფაქტორებისაგან. საქართველოში შრომის ბაზარზე მიმდინარე ცვლილე-

ბების პროცესზე განსაკუთრებით ზეგავლენა მოახდინა ქვეყანაში არსებულმა Covid-

19 პანდემიამ. ვირუსისგან საზოგადოების დასაცავად საქართველოს მთავრობის 

მიერ შემოღებულმა რეგულაციებმა მნიშვნელოვნად შეაფერხა ეკონომიკური 

საქმიანობა და ნეგატიურად აისახა საქართველოს შრომის ბაზარზე. Covid-19 პან-

დემიით გამოწვეულმა ცვლილებებმა სხვადასხვაგვარი გავლენა მოახდინა შრომის 

ბაზრის მონაწილეებზე. დღეისათვის პანდემია თითქმის დასრულებულია, რაც და-

დებითად უნდა აისახოს საქართველოს შრომის ბაზარზე, თუმცა არ უნდა დაგ-

ვავიწყდეს, რომ კრიზისები მუდამ ხდება და იმისათვის, რომ შრომის ბაზრის 

მონაწილეების და ზოგადად მოქალაქეების მდგომარეობა კიდევ უფრო არ გარ-

თულდეს აუცილებებლია დავიცვათ კანონით დადგენილი სამართლებრივი ნორ-

მები და გავითვალიწინოთ ის გამოცდილება, რომელიც მსოფლიომ Covid-19 პან-

დემიის დროს შეიძინა.  
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PECULIARITIES OF THE LABOR MARKET FUNCTIONING IN THE 

CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC (IMERETI REGION CASE) 

Expanded Summary 
 

The year 2020 was difficult not only for Georgia, but also for the whole world, because the the 

earth population faced new challenges so called "black plague" of the 21st century or the 

pandemic known to everyone as Covid-19. 

The new disease changed the agenda and led to the adoption of new regulations that brought 

changes in almost all areas of human activity, including the labor market. The formation of 

incomes of the largest part of the population largely depends on the proper functioning of the 

labor market, which is directly related to the creation of the country's GDP. 

The impact of Covid-19 on the labor market of Georgia was one of the most pressing 

problems, as various institutions were closed or disrupted, many people were left without jobs 

or working part-time, which negatively affected their incomes and, therefore, the well-being of 

their families. 

The paper has two aims: First aim is to study the impact of the coronavirus pandemic on the 

labor markets of the Georgia and, the Second aim is to  study the impact of the coronavirus 

pandemic on the labor market in the Imereti region.  

To achieve the first aim, the particularities of the Georgian labor market before and after of the 

appearance of Covid-19 was considered.  

Due to the outbreak of the Covid-19 pandemic, the absolute number of employees decreases 

not only year-on-year, but every quarter. For example, in the first quarter of 2020, the number 

of employed population decreased by 10.6%, in the second quarter, compared to the first 
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quarter, the number of employed population decreased by additional 8.3%. There was a slight 

positive change in employment in the third quarter, which reversed again in the fourth quarter, 

when the number of people in employment fell by another 3%. 

In 2020, the policy of the Georgian government was directed on the fighting the pandemic, and 

included 4 main stages. 

The first stage was to "contain" the spread of the virus. This stage started 1 month before the 

confirmation of the first case of the virus in Georgia and identified 4 priority areas. Among 

other areas there was economic one, which provided for the management and recovery of the 

Georgian economy against the background of the global economic crisis. 

The second stage aimed to "slow down" the spread of the virus. On March 2-4, 2020, the learn-

ing process in the educational institutions as well as creative activities in cultural institutions 

were suspended, all planned events related to crowds were prohibited were canceled, air traffic 

was suspended from March 6, and various services switched to remote work mode. 

The third stage included the "management" of the spread of the virus - on March 21, air traffic 

was completely stopped, movement restrictions were imposed, and various economic activities 

were gradually stopped. 

The fourth stage took into account the gradual easing and adaptation of the imposed 

restrictions. During this period, restrictions related to movement were removed, all economic 

activities were allowed, except for customer service in food establishments, sports, 

entertainment and cultural events, operation of shopping centers and markets, etc. 

In the I and II quarters of 2021 the gradual lifting of restrictions continues. But in the III 

quarter of 2021, depending on the epidemiological situation, regulations and restrictions werer 

established again. Since October 2021, schools and higher education institutions have opened, 

catering establishments are extended their work until 23:00. And from the first of December 

started operation the so-called Green passport, for those who are fully vaccinated. 

The impact of the anti-pandemic institutional restrictions adopted by the Georgian government 

was studied. The study showed that the COVID-19 pandemic and the regulations imposed by 

the Government of Georgia significantly hampered or completely stopped the activities of 

various sectors of the economy, which had a negative impact on the Georgian labor market, 

reduced the employment level and increased unemployment. 

To achieve the second aim of this study the impact of the coronavirus pandemic on the labor 

market in the Imereti region was investigated.  

The study of the labor market of the Imereti region was carried out within the framework of the 

grant project " COVID-19 and the Modern Challenges of the Labour Market". The investiga-

tion of the Imereti region’s labor market was carried out by the questionnaire survey method. 

The survey took place in August-October 2021 and 252 respondents took part in it.  

The study has shown that the main source of income for 73.4% of the families of the inter-

viewed persons is the salary, and for 13.5% the main source of income is remittances received 

from abroad. According to the obtained data, 13.5% of the respondents lost their jobs due to 

the pandemic. Among persons who lost their jobs due to the virus, 28.3% received government 

assistance, while 71.7% did not, and in the case of 42.6% of them, the dismissal occurred in 

violation of the Georgian legislation. Regarding the period of infection and isolation, more than 

1/5 of the study participants were compensated for missed work hours, but almost the same 

number remained unpaid during this period. Of the respondents who had to work online, 15% 

found this mode less convenient, however, for the same number of respondents, online work 

was very convenient, and for a large part of them, online work became a way to combine work 

and get additional income. Thus, the changes caused by the Covid-19 pandemic have had a 

different impact on labor market participants. The end of the pandemic should have a positive 

impact on the labor market of Georgia, however, the experience it has acquired should give us 

a solid basis for receiving minimal losses in the conditions of future unexpected cataclysms. 

Keywords: Covid-19 pandemic, labor market, labor market institutions 
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