
მეწარმეობა საქართველოში 
და მისი შეფასება

თვითდასაქმებულების, მიკრო და მცირე მეწარმეების 
2-წლიანი ლონგიტუდური კვლევის შედეგები

ASCN ANd EPRC gRAtEfully ACkNowlEdgE thE SuPPoRt of thE gEbERt Rüf StiftuNg

თბილისი, ნოემბერი 2015





2015

მეწარმეობა საქართველოში 
და მისი შეფასება

თვითდასაქმებულების, მიკრო და მცირე მეწარმეების 
2-წლიანი ლონგიტუდური კვლევის შედეგები



სარ ჩე ვი

კვლე ვის რეზიუმე ........................................................................................................................................... 5

1. პროექტის პრეზენტაცია ............................................................................................................................ 7

2. თვითდასაქმებულების, მიკრო და მცირე მეწარმეების ზოგადი დახასიათება ..................................... 9

     2.1. საქმიანობა ........................................................................................................................................... 9

          2.1.1. თვითდასაქმებულების საქმიანობა ............................................................................................. 9

          2.1.2. მიკრო და მცირე მეწარმეების საქმიანობა ............................................................................... 10

     2.2. შემოსავლები ...................................................................................................................................... 11

     2.3. ასაკი .................................................................................................................................................... 11

          კორელაცია ასაკსა და სამეწარმეო მოტივაციას შორის ................................................................... 11

     2.4. განათლება .......................................................................................................................................... 12

          2.4.1. თვითდასაქმებულთა განათლება ............................................................................................... 12

          2.4.2. მიკრო და მცირე მეწარმეების განათლება ............................................................................... 13

3. რა შეიცვალა 2 წელიწადში? .................................................................................................................... 17

4. მეწარმეობა მცირე ზომის საწარმოებით იწყება ................................................................................... 20

5. არაფორმალობა ბიზნესის რეგისტრაციით არ სრულდება ................................................................... 22

ბიბლიოგრაფია ............................................................................................................................................. 25



მეწარმეობა საქართველოში და მისი შეფასება 5

კვლე ვის რე ზი უ მე

გა მო კითხულ მე წარ მე თა ზო გა დი და ხა სი ა თე ბა
სა ქარ თ ვე ლო ში თვით და საქ მე ბულ თა შე სა ხებ ბევ რი ინ ფორ მა ცია არ მო ი პო ვე ბა. ცნო ბი ლია მხო ლოდ ის, რომ 
ისი ნი უმე ტე სად სოფ ლად ცხოვ რო ბენ და დე ფაქ ტო მიკ რო მე წარ მე ე ბი არი ან. ამის მი უ ხე და ვად, თვით და საქ
მე ბუ ლე ბი და საქ მე ბულ თა 2/3ს შე ად გე ნენ  და მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) 20 პრო ცენტს ქმნი ან. მწი რი 
ინ ფორ მა ცია მო ი პო ვე ბა ქვე ყა ნა ში მოქ მედ მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სებ ზეც. 

კვლე ვის მი ზა ნი ა, თვით და საქ მე ბულ თა და მიკ რო მე წარ მე თა საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მოგ რო ვე
ბა, მა თი რო ლის გა მოკ ვე თა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ში. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში შე ფას და თვით და საქ მე ბულ თა 
პო ტენ ცი ა ლი, რამ დე ნად შე უძ ლია ეკო ნო მი კის ამ სეგ მენტს იქ ცეს რე გის ტ რი რე ბულ ჯერ მცი რე და შემ დ გომ 
სა შუ ა ლო ზო მის ბიზ ნე სად.

გა საკ ვი რი არ არის, რომ გა მო კითხულ თვით და საქ მე ბულ თა 60 პრო ცენ ტი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში საქ
მი ა ნობს. ეს სუ რა თი საგ რ ძ ნობ ლად იც ვ ლე ბა მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის შემ თხ ვე ვა ში, კერ ძოდ: გა მო კითხულ თა 
20 პრო ცენ ტი საქ მი ა ნობს მრეწ ვე ლო ბის სექ ტორ ში, 38  ვაჭ რო ბა ში და 40 პრო ცენ ტი  მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში 
(რომელიც მო ი ცავს ტრან ს პორ ტ სა და კო მუ ნი კა ცი ას, გა ნათ ლე ბას, ში ნა მე ურ ნე ო ბებს). 

თვით და საქ მე ბულ თა უმ რავ ლე სო ბა ე.წ. „საჭიროებით მო ტი ვი რე ბუ ლი მე წარ მე ე ბი“ არი ან. ასა კობ რივ ჯგუ ფებ
ში შე ი ნიშ ნე ბა სხვა ო ბა მო ტი ვა ცი ის და რის კებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის მხრივ: 

39 წლამ დე ასა კის გა მო კითხულ თა 57 პრო ცენ ტი მზად არის გა ი ღოს ფი ნან სუ რი რის კი, რა თა აწარ მო ოს მე ტი, 
მა შინ რო დე საც 60 წლის და ზე ვით ასა კობ რივ კა ტე გო რი ა ში ფი ნან სუ რი რისკს მხო ლოდ 14 პრო ცენ ტი გა ი ღებ და.

თვით და საქ მე ბუ ლე ბის 74 პრო ცენ ტი (39 წლის ქვე ვით ასა კობ რივ კა ტე გო რი ა ში) მზად ყოფ ნას გა მოთ ქ ვამს ბიზ
ნე სის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გა ი ა როს ტრე ნინ გ  კურ სე ბი, მა შინ, რო დე საც 60 წლის და ზე ვით თვით და საქ მე ბულ
თა მხო ლოდ 20 პრო ცენ ტი იტყო და თან ხ მო ბას ასეთ შე საძ ლებ ლო ბა ზე. 

რაც შე ე ხე ბა გა ნათ ლე ბი სა და ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის ურ თი ერ თ კავ შირს   თვით და საქ მე ბულ თა შო რის უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა რა ო დე ნო ბა შე და რე ბით ნაკ ლე ბი ა. მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, კვლე ვამ 
გა მოკ ვე თა აშ კა რა ბმა: გა ნათ ლე ბა სა და ბიზ ნე სის ზრდას შო რის, გა ნათ ლე ბა სა და წი ნას წარ და გეგ მ ვის ჩვე ვებს 
შო რის, გა ნათ ლე ბა სა და ფორ მა ლი ზა ცი ის ხა რისხს შო რის, გა ნათ ლე ბა სა და რის კე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ
ლე ბას შო რის. თუმ ცა, გან ყე ნე ბუ ლად გა ნათ ლე ბის ფაქ ტო რის და კავ ში რე ბა ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა სა თუ წა რუ
მა ტებ ლო ბას თან არ იქ ნე ბა სწო რი, რად გან ეს უკა ნას კ ნე ლი და მო კი დე ბუ ლია მთელ რიგ სხვა ფაქ ტო რებ ზეც.  

რა შე იც ვა ლა ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში? 
კვლე ვის შერ ჩე უ ლი მე თო დი გუ ლის ხ მობ და ერ თი და იგი ვე თვით და საქ მე ბუ ლე ბი სა და მიკ რო და მცი რე მე
წარ მე ე ბის გა მო კითხ ვას 6 თვე ში ერ თხელ. ეს მე თო დი იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას თვა ლი ვა დევ ნოთ გა მო კითხულ
თა ბიზ ნეს აქ ტი ვო ბებ ში მომ ხ დარ ცვლი ლე ბებს, მათ მი ერ ბიზ ნეს  გა რე მოს აღ ქ მას 2 წლის გან მავ ლო ბა ში. 
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2013 წლის ზაფხულ ში ჩა ტა რე ბუ ლი პირ ვე ლი რა უნ დის შე დე გე ბის შე და რე ბა 2015 წლის ზაფხულ ში ჩა ტა
რე ბულ მე ოთხე რა უნ დ თან აჩ ვე ნებს, რომ მე წარ მე თა გან წყო ბა მაკ რო ე კო ნო მი კურ და ბიზ ნეს  გა რე მოს თან 
მი მარ თე ბით დღეს ნაკ ლე ბად ოპ ტი მის ტუ რი ა. თვით და საქ მე ბულ თა შო რის, შემ ცირ და იმ რეს პო დენ ტ თა 
რა ო დე ნო ბა, რო მელ თაც მი აჩ ნი ათ, რომ მა თი შე მო სა ვა ლი სტა ბი ლუ რი ა. გა მო კითხულ თა 60 პრო ცენტს 
მი აჩ ნია (პირველი რა უნ დის 43 პრო ცენ ტ თან შე და რე ბით), რომ მა თი ბიზ ნეს აქ ტი ვო ბა სტაგ ნა ცი ა ში ა. გა მო
კითხულ თვი და საქ მე ბულ თა 71 პრო ცენტს მი აჩ ნი ა, რომ მა თი მდგო მა რე ო ბა არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა ბო ლო 6 
თვის გან მავ ლო ბა ში. მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა მხო ლოდ 13 პრო ცენტს მი აჩ ნი ა, რომ ბიზ ნე სის კე თე ბის 
კუთხით მდგო მა რე ო ბა გა უმ ჯო ბეს დე ბა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში, მა შინ, რო დე საც პირ ვე ლი რა უნ დის დროს 
გა მო კითხულ თა 43 პრო ცენ ტი უყუ რებ და ოპ ტი მის ტუ რად სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვას. 10 პრო ცენ ტით შემ
ცირ და იმ გა მო კითხულ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ეთან ხ მე ბოდ ნენ მო საზ რე ბას, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არის გა სა გე ბი და პროგ ნო ზი რე ბა დი. 

რაც შე ე ხე ბა სხვა ფაქ ტო რებს, რო გო რი ცაა ბიზ ნე სის ფორ მა ლი ზა ცი ა, ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ თან ურ თი
ერ თო ბა, რის კე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა და მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა, კვლე ვას გან სა კუთ რე ბულ 
ცვლი ლე ბე ბი უკა ნას კ ნე ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში არ გა მო უვ ლე ნი ა. 

მე წარ მე ო ბა იწყე ბა მცი რე ბიზ ნე სი დან 
კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, ბიზ ნესს სა ქარ თ ვე ლო ში იწყე ბენ არა ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე
ბი დან, არა მედ სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე.   უფ რო მე ტიც, თვით და საქ მე ბულ თა შემ თხ ვე ვა ში, მე წარ მე
ო ბა იწყე ბა შე მო სავ ლის წყა როს ძი ე ბის გა მო. მე წარ მე ო ბა მიკ რო ბიზ ნე სი დან უფ რო იწყე ბა. მიკ რო ბიზ ნე
სებს აერ თი ა ნებთ მსგავ სი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, კერ ძოდ  უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა მე ტი რა ო დე ნო ბა, 
საქ მი ა ნო ბის სფე როს მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, მო ტი ვა ცი ა, ფორ მა ლი ზა ცი ი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა, სა რის კო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სად მი მზა ო ბა. 

გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 510 პრო ცენ ტი ამ ბობს, რომ ბიზ ნე სის და საწყე ბად ბა ზარ ზე არ სე ბულ მა შე საძ
ლებ ლო ბამ უბიძ გა. ამას თან, გა მო კითხულ თა ორი ვე ჯგუ ფის შემ თხ ვე ვა ში, მა თი 35 პრო ცენ ტი საქ მი ა ნო
ბას ეწე ვა იმის გა მო, რომ და საქ მე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბა არ არ სე ბობს. გა მო კითხულ თა 70 პრო ცენტს არ აქვს 
სა ბან კო ან გა რი ში და მა თი 90 პრო ცენ ტი ბიზ ნეს  საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა ყო ველ გ ვა რი წე რი ლო ბი თი კონ ტ რაქ
ტე ბის გა რე შე.  

ფორ მა ლი ზა ცია ბიზ ნე სის რე გის ტ რა ცი ით არ სრულ დე ბა 
სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, მხო ლოდ გა და სა ხა დე ბის გა დახ და არ არის საკ მა რი სი იმის თ ვის, რომ შე ა ფა
სო ბიზ ნე სის ფორ მა ლი ზა ცი ის ხა რის ხი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბიზ ნე სის მარ თ ვის მე თო დე ბის გა ა ნა ლი ზე ბაც. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია თვით და საქ მე ბუ ლე ბი და მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი 
გა ვა ერ თი ა ნოთ. მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
პო ლი ტი კის გა მო დაბ რ კო ლე ბა ნამ დ ვი ლად არ ექ მ ნე ბათ, თუმ ცა არ სე ბობს გა უცხო ე ბა სა ხელ მ წი ფო სა და 
ბიზ ნესს შო რის, რაც ხელს უშ ლის თვით და საქ მე ბულს და ა რე გის ტ რი როს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბა და ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კა ში ინ ტეგ რი რე ბა მო ახ დი ნოს. 
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1. პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცია

თვით და საქ მე ბულ თა საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ბევ რი არა ფე რია ცნო ბი ლი გარ და იმი სა, რომ ისი ნი უმე ტე სად 
სოფ ლად ცხოვ რო ბენ და ზო გი დე ფაქ ტო მიკ რო მე წარ მე ა. სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი აც სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო ნო მი კის ამ სეგ მენ ტ ზე ძა ლი ან მწი რი ა. ამის მი უ ხე და ვად, თვით და საქ მე ბუ ლე ბი და საქ მე ბულ თა 2/3ს 
შე ად გე ნენ და, ჩვე ნი გათ ვ ლე ბის მი ხედ ვით, მშპის 18 პრო ცენტს ქმნი ან. ამ რი გად, მო სახ ლე ო ბის ამ ნა წი
ლის შე მო სა ვა ლი ერთ სულ მო სახ ლე ზე ძა ლი ან და ბა ლი ა. 

კვლე ვის მი ზა ნი ა, გა ვარ კ ვი ოთ, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის ამ სეგ მენ ტი დან მცი რე 
და სა შუ ა ლო ზო მის რე გის ტ რი რე ბუ ლი ბიზ ნე სი შე იქ მ ნას. კვლე ვის ეს სა კითხი შემ დე გი ჰი პო თე ზის სა ხით 
შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს: სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის არა ფორ მა ლუ რი სეგ მენ ტი ქვეყ ნის „მეწარმეობის“ 
რე ზერ ვუ არს წარ მო ად გენს, რომ ლის მა ტე რი ა ლი ზე ბის გზებს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი კონ ტექ ს ტი, სა
ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის რე სურ სე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ასე ვე, მე წარ მე თა ხედ ვე ბი და მო ტი ვა ცი ე ბი გა
ნა პი რო ბებს. შე საძ ლო ა, მოხ დეს სა წარ მო ე ბის შექ მ ნის ისე თი ფა რუ ლი ბა რი ე რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რო
გო რე ბი ცაა სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი და ფსი ქო ლო გი უ რი ბა რი ე რე ბი, რომ ლებ მაც შე იძ ლე ბა შე ა ფერ ხოს 
თა ვით და საქ მე ბი დან მიკ რო მე წარ მე ო ბა ზე გა დას ვ ლა, ხო ლო მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში, მცი რე ზო მის 
სა წარ მო ე ბი დან სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ე ბად გარ დაქ მ ნა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში მე წარ მე ო ბის აღ მო ცე ნე ბის და გან ვი თა რე ბის შე სას წავ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია კვლე ვის ლონ
გი ტუ დუ რი მე თო დი, რაც გუ ლის ხ მობს თვით და საქ მე ბუ ლებ ზე, მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ებ ზე დაკ ვირ
ვე ბას დრო ის გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. მარ თ ლაც, სა ქარ თ ვე ლოს ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
სხვა დას ხ ვა კვლე ვა არ იძ ლე ვა „მეწარმეობის“ ევო ლუ ცი ურ ჭრილ ში სა თა ნა დოდ გა აზ რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 
ამ კვლე ვა ში კი, „მეწარმეობა“ მო ი ცავს მი ზე ზებს, რომ ლე ბიც არ სე ბობს სა წარ მოს შექ მ ნის და მარ თ ვის 
„განზრახვასა“ და მი სი შექ მ ნის და მარ თ ვის რე ა ლურ „ქმედებას“ შო რის იმ პერ ს პექ ტი ვით, რომ ის შე მო სავ
ლის ხან გ რ ძ ლი ვი წყა რო გახ დე ბა. სიტყ ვა „მეწარმეობის“ ასე გა მო ყე ნე ბა ნიშ ნავს „მომგებიანი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის აღ მო ჩე ნი სა და გა მო ყე ნე ბის“ პრო ცესს (შეინი და ვენ კა ტა რა მა ნი, 2000:217). 

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის (საქსტატი) ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა სტა ტის ტი კა თვით და
საქ მე ბუ ლად იმ ადა მი ანს თვლის, რო მე ლიც „გამოკითხვის წი ნა 7 დღე მუ შა ობ და (სულ მცი რე, ერ თი სა ა თი 
მა ინც) შე მო სავ ლის (ხელფასის,მოგების ან სხვა ნა ტუ რა ლუ რი კომ პენ სა ცი ის) მი ღე ბის მიზ ნით, ან უსას ყიდ
ლოდ ეხ მა რე ბო და ში ნა მე ურ ნე ო ბის სხვა წევ რებს“. მიკ რო ბი ზენ სად სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო 
(საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის თა ნახ მად) მი იჩ ნევს იმ სა წარ მოს, რომ ლის წლი უ რი ბრუნ ვა 30,000 
ლარ ზე (დაახლოებით 18,000 აშშ დო ლა რი) ნაკ ლე ბი ა. საქ ს ტა ტი მცი რე ზო მის სა წარ მოდ მი იჩ ნევს ფირ მას, 
რომ ლის თა ნამ შ რო მელ თა რა ო დე ნო ბა 20ზე ნაკ ლე ბი ა, ხო ლო წლი უ რი ბრუნ ვა 500,000 ლარს არ აღე მა ტე
ბა (დაახლოებით 300,000 აშშ დო ლა რი).

ამ კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ინ ტერ ვი უ ე ბის პირ ვე ლი რა უნ დი 2013 წლის ივ ლის ში ჩა ტარ და და სულ 600 ადა
მი ა ნი გა მო ი კითხა, მათ შო რის, თვით და საქ მე ბუ ლე ბი (350) და მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ბიზ ნე სის წარ მო
მად გენ ლე ბი (250) სა ქარ თ ვე ლოს სამ რე გი ონ ში (კახეთი, აჭა რა და თბი ლი სი). ინ ტერ ვი უ ე ბის მე ო რე რა უნ დი 
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2014 წლის მარ ტ ში ჩა ტარ და, მე სა მე 2014 წლის ოქ ტომ ბერ ში, ხო ლო მე ოთხე 2015 წლის მა ის ში. 14 ადა
მი ან მა თი თო ე უ ლი ჯგუ ფი დან კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო ვე ღარ შეძ ლო. 
თვით და საქ მე ბულ თა კა ტე გო რი ი დან 7 შემ თხ ვე ვა ში ინ ტერ ვი უ ე რი ამ ადა მი ა ნებს ვერ და უ კავ შირ და, ხო ლო 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის კა ტე გო რი ი დან 6 შემ თხ ვე ვა ში ბიზ ნე სის საქ მი ა ნო ბა შეწყ და.

თვით და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა შერ ჩე ულ რე გი ო ნებ ში, სა შუ ა ლოდ, 50,000დან 100,000მდე 
მერ ყე ობს, ხო ლო მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბი დი დი ქა ლა ქე ბი დან არი ან და მა თი რა ო დე ნო ბა, სა შუ ა ლოდ, 
500,000 აღე მა ტე ბა. გენ დე რუ ლი ბა ლან სის მხრივ უკე თე სი ვი თა რე ბაა თვით და საქ მე ბულ თა ჯგუფ ში, სა
დაც გენ დე რუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბა თით ქ მის 50/50ზეა, ხო ლო მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო მად
გენ ლებს შო რის, რომ ლე ბიც გა მო ი კითხ ნენ, მა მა კა ცე ბი ჭარ ბო ბენ  თით ქ მის 70%. გა ნათ ლე ბის დო ნეც 
ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით გან ს ხ ვავ დე ბა; თვით და საქ მე ბულ თა უმე ტე სო ბას სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა აქვს, ხო ლო 
მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბის ერთ მე სა მედს მა გის ტ რის ხა რის ხი აქვს მი ღე ბუ ლი. ორი ვე ჯგუ ფი დან მხო
ლოდ მცი რე რა ო დე ნო ბის ადა მი ა ნი დას წ რე ბია ტრე ნინ გ  კურ სებს.
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2. თვით და საქ მე ბუ ლე ბის, მიკ რო და მცი რე 

მე წარ მე ე ბის ზო გა დი და ხა სი ა თე ბა

2.1. საქ მი ა ნო ბა

2.1.1. თვით და საქ მე ბუ ლე ბის საქ მი ა ნო ბა

გა საკ ვი რი არ არის, რომ თვით და საქ მე ბულ თა თით ქ მის 60% სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი თაა და კა ვე ბუ ლი. თვით
და საქ მე ბულ თა უმ რავ ლე სო ბის თ ვის ეს, ფაქ ტობ რი ვად, „საჭიროებით მო ტი ვი რე ბუ ლი“ საქ მი ა ნო ბა ა. რო
გორც ქვე მოთ მო ცე მულ 1ელ გრა ფიკ ზე ჩანს, თვით და საქ მე ბულ თა მხო ლოდ 8%ი საქ მი ა ნობს ვაჭ რო ბის 
სექ ტორ ში, 4% კი შე მო სავ ლებს მრეწ ვე ლო ბი სა და მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რე ბი დან იღებს. თვით და საქ მე ბულ
თა 30% „მომსახურების სფე რო ში“ საქ მი ა ნობს, რო მე ლიც კერ ძო ში ნა მე ურ ნე ო ბებს, გა ნათ ლე ბას, ტრან ს
პორ ტ სა და კო მუ ნი კა ცი ას მო ი ცავს. გა მო კითხულ თა უდი დე სი უმ რავ ლე სო ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა შია და
საქ მე ბუ ლი, რაც სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რას ასა ხავს. ეს იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ მე ტი ინ ფორ
მა ციაა სა ჭი რო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კონ კ რე ტუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის შე სა ხებ. აუცი ლე ბე ლია დად გინ დეს, რა 
მო სა ვა ლი, სად და რო გორ მოჰ ყავს და საქ მე ბულ თა ამ უმ რავ ლე სო ბას. ამას გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პო ლი ტი კის სწო რად შე მუ შა ვე ბის თ ვის, რო მე ლიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას ვერ მი
უდ გე ბა ისე, თით ქოს ის ადა მი ა ნე ბის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ჯგუ ფის გან შედ გე ბო დეს, რომ ლებ საც მსგავ სი სა ჭი
რო ე ბე ბი და პრობ ლე მე ბი აქვთ. არ სე ბობს თუ არა გარ კ ვე უ ლი პრო დუქ ტე ბის სა წარ მოო ჯაჭ ვი, რო მე ლიც 
სხვებ ზე უკეთ არის ორ გა ნი ზე ბუ ლი და სტრუქ ტუ რი ზე ბუ ლი?

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფერ მე რე ბი ამ კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხულ თა უდი დეს უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად
გე ნენ აჭა რა სა და კა ხეთ ში  შე სა ბა მი სად, 50%ს და 70%ს. მე ო რე მხრივ, თბი ლის ში გა მო კითხულ თვით
და საქ მე ბულ თა 90% მომ სა ხუ რე ბის და ვაჭ რო ბის სფე რო ებ ში საქ მი ა ნობს. გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო
ბის თ ვის ის საქ მი ა ნო ბა, რა საც ახორ ცი ე ლებს, პირ ვე ლი და ერ თა დერ თი ბიზ ნე სია და არც ერ თი მათ გა ნი 
არ არის რა ი მე ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ის წევ რი. არ არის გა საკ ვი რი, რომ ქვე ყა ნა ში მა ღა ლი უმუ შევ რო ბის გა მო, 
სა ჭი რო ე ბით მო ტი ვი რე ბუ ლი მე წარ მე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მე წარ მე ო ბის წამ ყ ვა ნი ფორ მა ა. მარ თ ლაც, გა
მო კითხულ თვით და საქ მე ბულ თა 67%ის თქმით ამ ჟა მინ დე ლი საქ მი ა ნო ბა იმი ტომ და იწყეს, რომ სხვა არ ჩე
ვა ნი არ ჰქონ დათ. ამ რი გად, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა „საჭიროებით მო ტი ვი რე ბუ ლი მე წარ მე ე ბის“ სა ჭი რო ე ბით 
მო ტი ვი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა ა. იმ გა მო კითხულ თა 60%, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბას იმი ტომ ახორ ცი
ე ლე ბენ, რომ უკე თე სი არ ჩე ვა ნი არ ჰქონ დათ, ფერ მე რე ბი არი ან. და ბო ლოს, თვით და საქ მე ბულ თა 70%ზე 
მე ტი 5 წელ ზე მე ტია აკე თებს იმას, რა საც აკე თებს. მა თი ნა ხევ რის თვი უ რი შე მო სა ვა ლი 200 ლა რამ დეა 
(დაახლოებით 100 აშშ დო ლა რი), ხო ლო ერ თი მე სა მე დის შე მო სა ვა ლი 200დან 1,000 ლა რამ დე მერ ყე ობს. 
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2.1.2. მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბის საქ მი ა ნო ბა

თუ სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა თვით და საქ მე ბულ თა სა ჭი რო ე ბით მო ტი ვი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა ა, 
მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბის შემ თხ ვე ვა ში სუ რა თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია (გრაფიკი 2). მა თი 20 პრო ცენ ტი მრეწ
ვე ლო ბა შია და საქ მე ბუ ლი, 38% ვაჭ რო ბით არის და კა ვე ბუ ლი, ხო ლო 40% მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში მოღ
ვა წე ობს, რო მე ლიც მო ი ცავს ტრან ს პორ ტ სა და კო მუ ნი კა ცი ებს, გა ნათ ლე ბას, ში ნა მე ურ ნე ო ბებს. მიკ რო 
და მცი რე მე წარ მე თათ ვის გე ოგ რა ფი ულ მდე ბა რე ო ბას არა ნა ი რი კავ ში რი არა აქვს მათ საქ მი ა ნო ბას თან 
(სოფლის მე ურ ნე ო ბა არ არის მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა და აჭა რა სა და კა ხეთ
ში მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბი ვაჭ რო ბა სა და მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რებ ში საქ მი ა ნო ბენ). მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
იმის ცოდ ნა, თუ რა შე დის სამ რეწ ვე ლო საქ მი ა ნო ბა ში. გარ და ამი სა, ვი ნა ი დან მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა 
57%ს 5 წელ ზე მე ტი გა მოც დი ლე ბა აქვს, სა ინ ტე რე სოა იმის ცოდ ნა, სამ რეწ ვე ლო სექ ტო რი კო მუ ნის ტუ რი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ნარ ჩენს წარ მო ად გენს თუ ნუ ლი დან ახ ლად შექ მ ნილ სა წარ მო ებს?
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ძნე ლი ა, რა ი მე ერ თი ტი პის მო ტი ვა ცი ის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რის გა მოც მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბი აკე თე
ბენ იმას, რა საც აკე თე ბენ. აქაც ყვე ლა ზე ხში რი პა სუ ხი „საჭიროებით მო ტი ვი რე ბუ ლი მე წარ მე ო ბა ა“, მაგ
რამ თვით და საქ მე ბუ ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ეს მე ტი ფუ ლის შოვ ნის სურ ვი ლი თაა შე ზა ვე ბუ ლი. არ სე ბუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ისევ არ არის ხშირ პა სუ ხებს შო რის.

2.2. შე მო სავ ლე ბი

თვით და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლე ბი იმ ფაქტს ასა ხავს, რომ მა თი საქ მი ა ნო ბა „საჭიროებით არის მო ტი ვი
რე ბუ ლი“. თვით და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით,  შე სა ფე რი სი ტერ მი ნი თა ვის გა და სარ
ჩე ნი მე წარ მე ო ბა იქ ნე ბო და. მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ე ბის 70%ის წლი უ რი ბრუნ ვა 30,000 ლა რი ა, რაც 
და ახ ლო ე ბით თვე ში 1,500 აშშ დო ლარს უტოლ დე ბა. შე სა ბა მი სად, მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ე ბის 70% შე
მო სავ ლე ბის რე ინ ვეს ტი რე ბას არ ახ დენს. მე ტი შე მო სა ვა ლი რე ინ ვეს ტი რე ბის ალ ბა თო ბას, სა ვა რა უ დოდ, 
გაზ რ დი და, რო გორც ეს ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი ცხრი ლი დან ჩანს. თუმ ცა, ვერ ვიტყ ვით, რომ ეს ავ ტო მა ტუ რი 
კო რე ლა ციაა და ბიზ ნეს ში რე ინ ვეს ტი რე ბას სწო რედ ის 70% არ ახ დენს, ვი საც ყვე ლა ზე მცი რე შე მო სა ვა ლი 
აქვს, რად გან იმ მე წარ მე თა 65%, ვი საც 30,000 ლარ ზე ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი აქვს, თა ვის ბიზ ნეს ში მო გე ბის 
რე ინ ვეს ტი რე ბას ახ დენს. 

2.3. ასა კი

კო რე ლა ცია ასაკ სა და სა მე წარ მეო მო ტი ვა ცი ას შო რის 

გა მო კითხულ თვით და საქ მე ბულ თა და ახ ლო ე ბით მე სა მე დის ასა კი 60 წელს აღე მა ტე ბა. 39 წლამ დე ასა კის 
ადა მი ა ნე ბი 24%ს შე ად გე ნენ, ხო ლო 40დან 59 წლამ დე ასა კი სა  44%. ამ კვლე ვა ში ასა კის ცვლა დი არ 
არის და მო კი დე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა ზე. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში 39 წლამ დე და 60 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი ადა
მი ა ნე ბიც საქ მი ა ნო ბენ. ასა კი ასე ვე და მო უ კი დე ბე ლია ისე თი „ფორმალიზების ცვლა დე ბის გან“, რო გო რე
ბიც არის სა ბან კო ან გა რი შის ქო ნა, სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა და წე რი ლო ბი თი კონ ტ რაქ ტე ბის 
გა ფორ მე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ყვე ლა ასა კის თვით და საქ მე ბულ თა უმ რავ ლე სო ბა „საჭიროებით მო
ტი ვი რე ბუ ლი მე წარ მე ა“, ამ კვლე ვის ყვე ლა ზე უფ რო სი ასა კის სეგ მენ ტი აშ კა რად გან ს ხ ვავ დე ბა ყვე ლა ზე 
ახალ გაზ რ და სეგ მენ ტის გან მო ტი ვა ცი ის, სა კუ თარ ძა ლებ ში დარ წ მუ ნე ბის და რის კე ბი სად მი და მო კი დე
ბუ ლე ბის მხრივ. ახალ გაზ რ და თვით და საქ მე ბულ თა უფ რო მა ღა ლი წი ლი გეგ მავს თა ვი სი სა ქონ ლი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვე ბის გაზ რ დას მომ დევ ნო 6 თვი დან 2 წლამ დე პე რი ოდ ში. ასე ვე, 39 წლამ დე ასა კის 
თვით და საქ მე ბულ თა 74% გა ივ ლი და ტრე ნინ გ  კურ სებს ბიზ ნე სის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მა შინ, რო დე საც 60 
წელ ზე მე ტი ასა კის თვით და საქ მე ბულ თა მხო ლოდ 20% გა ა კე თებ და ამას. ანა ლო გი უ რად, 39 წლამ დე ასა

წლი უ რი ბრუნ ვა და რე ინ ვეს ტი ცია

მე წარ მე თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო
დე ნო ბა, ვინც თა ვის ბიზ ნეს ში 
შე მო სავ ლის რე ინ ვე სიტ რე ბას 
ახ დენს, შე მო სავ ლის კა ტე გო რი
ე ბის მი ხედ ვით

მე წარ მე ე ბი, რო
მელ თა შე მო სა ვა ლი 
30,000 ლარ ზე ნაკ
ლე ბია 

მე წარ მე ე ბი, რო
მელ თა შე მო სა ვა ლი 
30,000დან 100,000 
ლა რამ დე მერ ყე ობს

მე წარ მე ე ბი, რო
მელ თა შე მო სა ვა ლი 
100,000 ლარს აღე მა
ტე ბა

25 33 50
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კის თვით და საქ მე ბულ თა 57% მეტ ფი ნან სურ რის კ ზე წა ვი დო და მე ტი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მიზ ნით. ამ 
რისკს 60 წელ ზე მე ტი ასა კის თვით და საქ მე ბულ თა მხო ლოდ 14% გას წევ და. სხვა საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბას 
იმ უნა რე ბით, რომ ლე ბიც აქვს, 39 წლამ დე ასა კის თვით და საქ მე ბულ თა ნა ხე ვა რი და 60 წელს გა და ცი ლე
ბულ თა მხო ლოდ 32% გა ბე დავ და. ანა ლო გი უ რად, წა რუ მა ტებ ლო ბის ში ში ახა ლი საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბის გან 
ახალ გაზ რ და თვით და საქ მე ბულ თა მხო ლოდ 39%ს, ხო ლო ასა კო ვან თა 60%ს შე ა ჩე რებ და.

პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რე ლებს ასა კი გარ კ ვე უ ლი დი ლე მის წი ნა შე აყე ნებს: სამ თავ რო ბო ინი ცი ა ტი ვე ბი, რომ
ლე ბიც ტრე ნინ გის ხელ შეწყო ბას ისა ხავს მიზ ნად, არ მო ი ტანს შე დე გებს, თუ ისი ნი 50 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი 
ასა კის მო სახ ლე ო ბის თ ვის იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. გარ კ ვე უ ლი ასა კის შემ დეგ ძვე ლი ჩვე ვე ბის და ვიწყე ბა 
და ახა ლი უნა რე ბის შე ძე ნა ძნე ლი ა. სა ინ ტე რე სო ა, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს სა სოფ ლო რე გი ონ ში 
60 წლის თვით და საქ მე ბუ ლის ხილ ვა, ვინც ალ ღოს აუღებ და პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ისეთ პო ლი
ტი კას, რო მე ლიც ამ ფაქ ტო რებს არ ით ვა ლის წი ნებს? ამის პა სუ ხი, შე საძ ლო ა, ის სტრა ტე გი ე ბი იყოს, რომ ლე ბიც 
ხელს უწყობს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ნი შუ რი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბას, რო გო რე ბი ცაა თხი ლი, თუ თა და მოც ვი, 
რაც სხვა პრო დუქ ტებ თან შე და რე ბით მეტ მუ შა ხელს ასაქ მებს. უნ და ჰქონ დეთ პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რე ლებს 
ასეთ სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტი სას მე წარ მის შე მოქ მე დე ბი თი აზ როვ ნე ბა და შე ი მუ შა ვონ ისე თი პო ლი ტი კა, რო
მე ლიც რო მე ლი მე თა ო ბის გა წირ ვის გა რე შე იძ ლე ვა ეკო ნო მი კუ რი წინ ს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბას?  

2.4. გა ნათ ლე ბა

2.4.1. თვით და საქ მე ბულ თა გა ნათ ლე ბა

თუ, გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ქა ლა ქებ ში ძი რი თად საქ მი ა ნო ბას არ წარ მო ად გენს, 
გა ნათ ლე ბის დო ნის მხრივ ასე თი ცხა დი სუ რა თი რე გი ო ნე ბი სა და სექ ტო რე ბის ჭრილ ში არ გვაქვს. მე3 
გრა ფი კი თვით და საქ მე ბულ თა გა ნათ ლე ბის ზო გად დო ნეს გვიჩ ვე ნებს. მათ 11%ს ბა კა ლავ რის ან მა გის ტ
რის საბ ჭო თა ეკ ვი ვა ლენ ტის ხა რის ხის აქვს (როგორც ქვე მოთ არის ახ ს ნი ლი, თვით და საქ მე ბულ თა 78%ის 
ასა კი, ვი საც უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მი აქვს, 40 წელს აღე მა ტე ბა), ხო ლო 52%ს სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა.

ასა კის გავ ლე ნა მე წარ მე ო ბის მო ტი ვა ცი ის ცვლა დებ ზე

დი ახ

39 წლამ დე ნაკ ლე ბი

დი ახ

60 წლამ დე მე ტი

შე გა ჩე რებთ წა რუ მა ტებ ლო ბის ში ში სხვა საქ მი ა ნო ბის 
დაწყე ბის გან? 

39% 60%

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ხართ, რომ იმ უნა რე ბით, რომ ლე ბიც 
გაქვთ, სხვა საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბას შეძ ლებთ?

50% 32%

წახ ვი დო დით ფი ნან სურ რის კ ზე თქვე ნი ბიზ ნე სის გა სა უმ
ჯო ბე სებ ლად?

57% 14%

გა ივ ლი დით ტრე ნინ გ  კურ სებს თქვე ნი ბიზ ნე სის გა სა უმ
ჯო ბე სებ ლად? 

74% 20%
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თუმ ცა, გა ნათ ლე ბა საქ მი ა ნო ბი სა და გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი ცვლა დი ა. თბი ლის
ში, თვით და საქ მე ბულ თა 27%ს უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მი აქვს. ეს პრო ცენ ტუ ლი წი ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ კა ხე თი სა და აჭა რის შე სა ბა მის  მაჩ ვე ნე ბელს აღე მა ტე ბა, არ არის იმ დე ნად დი დი, რომ გა ნათ ლე ბა და 
ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ერ თ მა ნეთს და ვუ კავ ში როთ. მა გა ლი თად, პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა წი ლი კა
ხეთ ში უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე თბი ლის ში.

2.4.2. მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბის გა ნათ ლე ბა

მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბის გა ნათ ლე ბის დო ნე თვით და საქ მე ბუ ლე ბი სა ზე მა ღა ლი ა. რო გორც მე4 გრა
ფი კი დან ჩანს, მათ 38%ს ბა კა ლავ რის, მა გის ტ რის ან დოქ ტო რის ხა რის ხი აქვს და ამ კვლე ვის თ ვის შერ
ჩე უ ლი ჯგუ ფის ყვე ლა ზე დიდ სეგ მენტს წარ მო ად გენს. სა ბა ზი სო გა ნათ ლე ბა დაწყე ბი თი და სა შუ ა ლო გა
ნათ ლე ბის გან შედ გე ბა. თვით და საქ მე ბულ თა კა ტე გო რი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა 
შო რის არ მო ი ძებ ნე ბა არც ერ თი, ვინც სკო ლა ში არ და დი ო და. 
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გა ნათ ლე ბა არ არის და მო კი დე ბუ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ზე. უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მის 
მქო ნე მე წარ მე თა წი ლი ისე ვე მა ღა ლი აჭა რა ში და კა ხეთ ში, რო გორც თბი ლის ში. გა ნათ ლე ბა ასე ვე არ არის 
და მო კი დე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა ზე. არც ერ თი სექ ტო რი არ არს და კავ ში რე ბუ ლი უმაღ ლეს თუ პრო ფე სი ულ ან 
დაწყე ბით გა ნათ ლე ბას თან. თუმ ცა, კო რე ლა ცია ჩანს გა ნათ ლე ბა სა და რამ დე ნი მე ცვლადს შო რის. ამ რი
გად, უფ რო დე ტა ლურ გან ხილ ვას შემ დე გი ურ თი ერ თ კავ ში რე ბი იმ სა ხუ რებს:

1. გა ნათ ლე ბა და ზრდა
2. გა ნათ ლე ბა და წი ნას წა რი და გეგ მ ვა
3. გა ნათ ლე ბა და ფორ მა ლი ზა ცია
4. გა ნათ ლე ბა და რის კე ბი

გა მო კითხულ მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა 23% აცხა დებ და, რომ მი სი ბიზ ნე სი იზ რ დე ბო და, მაგ რამ ვერ 
აკონ კ რე ტებ და რამ დე ნით და 5%ს შე ეძ ლო სა წარ მოს ზრდის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის და სა ხე ლე ბა. 
ზრდის ეს აღ ქ მა, რა ო დე ნობ რი ვად არის ის გა მო სა ხუ ლი თუ არა, გა ნათ ლე ბის დო ნეს უკავ შირ დე ბა. უნი
ვერ სი ტეტ დამ თავ რე ბუ ლე ბი იმ გა მო კითხულ თა ნა ხე ვარს შე ად გე ნენ, ვი სი ბიზ ნე სიც იზ რ დე ბო და. ამ კა
ტე გო რი ა ში პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ინ დი ვი დე ბის მე სა მე დი და დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა 
17% მოხ ვ და. პირ სო ნის ჰი კ ვად რა ტი 0.41ს უდ რის, რაც, მარ თა ლი ა, არ არის ძა ლი ან არ სე ბი თი, მაგ რამ 
მა ინც საკ მა ოდ და ბა ლი ა, რომ ვამ ტ კი ცოთ, რომ ეს ორი ცვლა დი ერ თ მა ნეთ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

გა ნათ ლე ბა გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვას თა ნაც არის კო რე ლა ცი ა ში. რო გორც ქვე მოთ მო ცე მულ მე5 გრა ფიკ
ში ჩანს, მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა ორი მე სა მე დი არ გეგ მავს მე ტი სა ქონ ლის თუ მომ სა ხუ რე ბის გა
ყიდ ვას. თუმ ცა იმ გა მო კითხულ თა 18%ს, ვინც მე ტის გა ყიდ ვას გეგ მავს, უკე თე სი გა ნათ ლე ბა აქვს სხვა 
კა ტე გო რი ებ თან შე და რე ბით. მე ტი სა ქონ ლის გა ყიდ ვას გეგ მავს უნი ვერ სი ტეტ დამ თავ რე ბულ თა 57% და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა 37%. ვი ნა ი დან პირ სო ნის ჰი კ ვად რა ტი 0.00ის ტო ლი ა, აშ კა რა ა, რომ 
ეს ორი ცვლა დი არ არის ერ თ მა ნე თის გან და მო უ კი დე ბე ლი.
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ამ რი გად, რო გორც ჩანს, გა ნათ ლე ბა ერ თ ერთ მთა ვარ როლს თა მა შობს საქ მი ა ნო ბის  წარ სუ ლი და მო სა
ლოდ ნე ლი წარ მა ტე ბის თვალ საზ რი სით. თუმ ცა, სა ჭი როა სიფ რ თხი ლის გა მო ჩე ნა, ვი ნა ი დან შე საძ ლოა სხვა 
ცვლა დე ბი აფერ ხებ დეს სა მე წარ მეო წარ მა ტე ბას. წარ სუ ლი და მო მა ვა ლი საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბა მჭიდ
როდ უკავ შირ დე ბა ერ თ მა ნეთს. ის, ვინც ზრდას ამ ჩ ნევს, მეტს გეგ მავს. ისი ნი, ვი სი სა წარ მოც შექ მ ნის მო
მენ ტი დან არ გაზ რ დი ლა, იმ მე წარ მე თა 73%ს შე ად გენს, რომ ლე ბიც მეტს არ გეგ მა ვენ. ისი ნი, ვინც ზრდას 
აფიქ სი რებს, 19%ს შე ად გენს, ხო ლო ისი ნი, ვი საც შე უძ ლია და ა ზუს ტოს, რამ დე ნი იყო ეს ზრდა, მხო ლოდ 
6.7%ს შე ად გენს.  პირ სო ნის ჰი კ ვად რა ტი 0.07ს უდ რის და შე სა ბა მი სად, და მო უ კი დებ ლო ბის ტესტს ვერ 
აბა რებს. თუმ ცა, ამ მო მენ ტის თ ვის, ურ თი ერ თ კავ ში რის მი მარ თუ ლე ბა უც ნო ბი ა. ნიშ ნავს ეს იმას, რომ წარ
მა ტე ბა შობს წარ მა ტე ბას და ბიზ ნე სის ზრდის შემ ჩ ნე ვა მო ტი ვა ცი ა ა, მე ტის გა ყიდ ვა და გეგ მო? თუ წი ნას
წარ და გეგ მ ვა, ამ ჟა მინ დე ლი საქ მი ა ნო ბის პროგ ნო ზი რე ბა სა წარ მოს ზრდის ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ელე
მენტს წარ მო ად გენს?

გა ნათ ლე ბა ასე ვე და კავ ში რე ბუ ლია ფორ მა ლი ზა ცი ას თან. ამ კვლე ვა ში ფორ მა ლი ზა ცი ის ცვლა დი შემ დე
გი ა: სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა, სა ბან კო ან გა რი შის ქო ნა და წე რი ლო ბი თი გა რი გე ბის პი რო ბე ბით 
ოპე რი რე ბა. შე საძ ლოა ეს ელე მენ ტე ბი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ელე მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ გა ნა
პი რო ბებს კარგ სა მე წარ მეო შე დე გებს?

რო გორც მე2 ცხრი ლი დან ჩანს, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბა სა ბან კო ან გა რი შის ქო ნას, სა ბუ ღალ ტ რო 
აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა სა და წე რი ლო ბი თი გა რი გე ბის პი რო ბე ბით ოპე რი რე ბას უკავ შირ დე ბა.

ცხრი ლი 2 - უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მი და ფორ მა ლი ზა ცი ის ცვლა დე ბი

უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მი (237დან 107) დი ახ არა

სა ბან კო ან გა რი შის ქო ნა 68.2% 31.8%

სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა 84.1% 15.9%

წე რი ლო ბი თი გა რი გე ბის პი რო ბე ბით ოპე რი
რე ბა

59.8% 40.2%

მე ო რე მხრივ, დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბა გან ს ხ ვა ვე ბულ სუ რათს აჩ ვე ნებს. დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბა და კავ ში რე
ბუ ლია არა ფორ მა ლი ზა ცი ის უფ რო მა ღალ დო ნეს თან. დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ინ დი ვიდ თა უმე ტე სო
ბას არა აქვს სა ბან კო ან გა რი ში, არ აწარ მო ებს სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვას და ძი რი თა დად ზე პი რი შე თან ხ
მე ბით ოპე რი რებს.
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ცხრი ლი 3 - დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბა და ფორ მა ლი ზა ცი ის ცვლა დე ბი

დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბა (237დან 63) დი ახ არა

სა ბან კო ან გა რი შის ქო ნა 17.5% 82.5%

სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა 33.3% 66.7%

წე რი ლო ბი თი გა რი გე ბის პი რო ბე ბით ოპე რი რე ბა 7.9% 92.1%

მუდ მი ვი თა ნამ შ რომ ლე ბის ყო ლაც უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბას უკავ შირ დე ბა. მიკ რო და მცი რე მე წარ მე თა 
93.7%, რომ ლებ საც სა ბა ზი სო გა ნათ ლე ბა აქვთ, მარ ტო მუ შა ობს, ხო ლო უნი ვერ სი ტეტ დამ თავ რე ბულ მე
წარ მე თა ნა ხე ვარ ზე მეტს მუდ მი ვი თა ნამ შ რომ ლე ბი ჰყავს. ამ რი გად, არ არის გა საკ ვი რი, რომ ფორ მა ლი
ზა ცი ის ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ასე ვე იმ მე წარ მე ებს უკავ შირ დე ბა, რომ ლებ საც მუდ მი ვი 
თა ნამ შ რომ ლე ბი ჰყავს. ფორ მა ლი ზა ცია და შე საძ ლებ ლო ბა, და ი ქი რა ვო ადა მი ა ნე ბი ლო გი კუ რი ჩანს; და 
მა ინც სა ინ ტე რე სოა გა ნათ ლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დე ბის ამ ქსელ ში.

და სა მა ტე ბე ლია ამ ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ ლი ორი სხვა ცვლა დი: სა კუ თარ თავ ში დარ წ მუ ნე ბა და რის კი
სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა.

მე წარ მის სა კუ თარ თავ ში დარ წ მუ ნე ბის ხა რის ხის შე სა ფა სებ ლად დას მუ ლი იქ ნა შემ დე გი კითხ ვა: მი გაჩ ნი ა, 
რომ გაქვს ის ცოდ ნა, უნა რე ბი და გა მოც დი ლე ბა, რომ ლე ბიც სა ჭი როა შე ნი ამ ჟა მინ დე ლი ბიზ ნე სი სა გან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ბიზ ნე სის და საწყე ბად?

ამ კითხ ვას და დე ბი თი პა სუ ხი უნი ვერ სი ტეტ დამ თავ რე ბულ თა 75%მა, ხო ლო სა ბა ზი სო გა ნათ ლე ბის მქო ნე
თა მხო ლოდ 40%მა გას ცა. ახა ლი საქ მი ა ნო ბის და საწყე ბად გამ ბე და ო ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ ზე მო აღ ნიშ
ნუ ლი კითხ ვით გა ი ზო მა, პო ზი ტი ურ კო რე ლა ცი ა შია გა ნათ ლე ბის დო ნეს თან. რის კი სად მი და მო კი დე ბუ ლე
ბის შე ფა სე ბა ორი კითხ ვით მოხ და: თქვე ნი ბიზ ნე სის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, წახ ვი დო დით თუ არა ფი ნან სურ 
რის კ ზე? და თქვე ნი ბიზ ნე სის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, გა ივ ლი დით თუ არა ტრე ნინ გ  კურ სებს? ამ ორი კითხ ვის 
შემ თხ ვე ვა შიც, უნი ვერ სი ტეტ დამ თავ რე ბულ თა პრო ცენ ტუ ლი წი ლი, რომ ლე ბიც მზად არი ან გა რის კონ დრო 
და ფუ ლი, ორ ჯერ აღე მა ტე ბა სა ბა ზი სო გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა წილს.
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3. რა შე იც ვა ლა 2 წე ლი წად ში?

მე წარ მე ო ბის აღ მო ცე ნე ბა - ცვლი ლე ბა რა უნ დებს შო რის

კვლე ვის ლინ გი ტუ დურ მა მე თო დო ლო გი ამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და თვით და საქ მე ბულ თა და მიკ რო და მცი რე 
მე წარ მე თა აღ ქ მებ ში 2 წლის გან მავ ლო ბა ში მომ ხ დარ ცვლი ლე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბა. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი 
რა უნ დის პა სუ ხე ბის შე და რე ბა მე4 რა უნ დის დროს მი ღე ბულ პა სუ ხებ თან შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს, და
ვი ნა ხოთ თუ რო გორ შე იც ვა ლა მე წარ მე თა აღ ქ მე ბი მაკ რო ე კო ნო მი კურ პი რო ბებ სა და ზო გა დად, ბიზ ნეს გა
რე მოს თან და კავ ში რე ბით.

პირ ველ და მე ოთხე რა უნ დებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სა ფუძ ველს გვაძ ლევს, და ვას კ ვ ნათ, რომ მთა ვა რი 
ცვლი ლე ბე ბი გა რე ფაქ ტო რე ბის დო ნე ზე მოხ და. ში და ფაქ ტო რებ ში, რომ ლე ბიც მხო ლოდ მე წარ მე ზეა და
მო კი დე ბუ ლი (როგორებიცაა ბიზ ნე სის ფორ მა ლი ზა ცი ა, ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ თან ურ თი ერ თო ბე ბი, რის
კე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა და სხვა), დრა მა ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში არ მომ ხ და
რა. თუმ ცა, აღ ქ მე ბი საკ მა ოდ შე იც ვა ლა გა რე მოს, სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბის, მო მა ვა ლი პროგ ნო ზის, ინ ფორ
მი რე ბის და სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პირ და პი რი დახ მა რე ბის პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბას თან 
და კავ ში რე ბით.

და დე ბი თი ცვლი ლე ბაა ის, რომ თვით და საქ მე ბულ რეს პონ დენ ტ თა ნა ხე ვარ მა აღ ნიშ ნა, რომ სარ გებ ლობს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სამ თავ რო ბო პროგ რა მით. თუმ ცა, მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის წარ
მო მად გე ნელ თა უმ რავ ლე სო ბა აცხა დებს, რომ მარ თა ლი ა, იცი ან ამ პროგ რა მის შე სა ხებ, მაგ რამ ვერ სარ
გებ ლო ბენ, რად გან ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბენ სა ჭი რო მოთხოვ ნებს. ამა ვე დროს, მე ტი რეს პონ დენ ტი ამ ბობს, 
რომ სმე ნი ათ ისე თი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბით სარ გებ ლო ბენ. გარ და 
ამი სა, გა ი ზარ და იმ რეს პონ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ამ ბო ბენ, რომ სმე ნი ათ ისე თი ადა მი ა ნე ბის 
შე სა ხებ, რომ ლე ბიც დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბით სარ გებ ლო ბენ და ახ ლა ბიზ ნესს აფარ თო ე ბენ. მი უ ხე და ვად 
ამ პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბი სა, რიგ ინ დი კა ტო რებ ში, რო გო რე ბი ცაა მო მავ ლის პერ ს პექ ტი ვა და სა ხელ მ წი ფო 
ად მი ნის ტ რი რე ბის შე ფა სე ბა, ნე გა ტი უ რი ტენ დენ ცია აღი ნიშ ნა. მე ტი სიცხა დის თ ვის, ცალ  ცალ კე წარ მო
გიდ გენთ თვით და საქ მე ბულ თა და მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბის ჯგუ ფე ბის შე დე გებს.

თვით და საქ მე ბუ ლე ბი

იმ თვით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ მეტ  ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რი შე მო სავ ლე ბი 
აქვთ, შემ ცირ და. გარ და ამი სა, რეს პონ დენ ტ თა  თით ქ მის 60%ს მი აჩ ნი ა, რომ მა თი ბიზ ნე სი სტაგ ნა ცი ას 
გა ნიც დის; შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი პირ ველ რა უნ დ ში 43%ს შე ად გენ და. რეს პონ დენ ტ თა 71% აცხა დებს, 
რომ სი ტუ ა ცია არ შეც ვ ლი ლა ბო ლო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში. მო მავ ლის პერ ს პექ ტი ვაც არა სა ი მე დოა  აბ
სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა არ აპი რებს ახ ლო მო მა ვალ ში არც ახა ლი სერ ვი სე ბის გა ყიდ ვას და არც ახა ლი 
თა ნამ შ რომ ლე ბის და ქი რა ვე ბას. ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა შემ დეგ კითხ ვა ზე პა სუხ ში 
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შე იმ ჩ ნე ვა: „თქვენი აზ რით, რო გორ შე იც ვ ლე ბა ზო გა დი სი ტუ ა ცია მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის?“ მხო ლოდ 33მა 
რეს პონ დენ ტ მა თქვა, რომ სი ტუ ა ცია გა უმ ჯო ბეს დე ბა, რაც მკვეთრ კლე ბას აჩ ვე ნებს პირ ველ რა უნ დ თან 
შე და რე ბით, რომ ლის დრო საც ასე 115 თვით და საქ მე ბუ ლი ფიქ რობ და.

გა მო კითხულ მა თვით და საქ მე ბუ ლებ მა მე ტი სკეპ სი სი გა მო ხა ტეს მთავ რო ბის უნარ თან და კავ ში რე ბით, გა
ნა ხორ ცი ე ლოს სწრა ფი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი და სა მარ თ ლი ა ნი ად მი ნის ტ რი რე ბა. მა თი რიცხ ვი, ვინც ფიქ რობს 
რომ მთავ რო ბა სწრა ფად, სა მარ თ ლი ა ნად და ობი ექ ტუ რად რე ა გი რებს მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე, 10%ით შემ
ცირ და. 10%იანი კლე ბა აღი ნიშ ნა იმ რეს პონ დენ ტებს შო რი საც, ვინც ფიქ რობს, რომ მთავ რო ბა თა ვის გა
დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში მკა ფიო და პროგ ნო ზი რე ბა დი ა.

სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კებს რაც შე ე ხე ბა, ბო ლო რა უნ დის რეს პონ დენ ტ თა 43% (რაც 4%ით მე ტია პირ ველ 
რა უნ დ თან შე და რე ბით) ფიქ რობს, რომ ბო ლო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში, სა ხელ მ წი ფოს არ გა და უდ გამს ნა ბი
ჯე ბი მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ე ბის ხელ შე საწყო ბად. ეს პა სუ ხი შე უ სა ბა მოდ შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ რეს პონ დენ ტ თა თით ქ მის 46% სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბით სარ გებ ლობს. ამის ახ ს
ნა იმით შე იძ ლე ბა, რომ რეს პონ დენ ტებს არ სე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბი არა სა კამ რი სად მი აჩ ნი ათ და 
ფიქ რო ბენ, რომ მე წარ მე ო ბის მხარ და სა ჭე რად მე ტის გა კე თე ბაა სა ჭი რო.

მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ე ბი 

ოდ ნავ ნაკ ლე ბი მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ფიქ რობს, რომ მა თი ბიზ ნე სი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს 
„სტაბილური“ შე იძ ლე ბა ეწო დოს. რეს პონ დენ ტ თა მხო ლოდ 13%ს მი აჩ ნი ა, რომ ბიზ ნე სის კე თე ბის თ ვის 
ზო გა დი სი ტუ ა ცია ახ ლო მო მა ვალ ში გა უმ ჯო ბეს დე ბა, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კლე ბაა პირ ველ რა უნ დ თან შე
და რე ბით, რო დე საც რეს პონ დენ ტ თა 43% ოპ ტი მის ტუ რად უყუ რებ და მო მა ვალს.

სა ინ ტე რე სო ცვლი ლე ბაა იმ მე წარ მე თა რა ო დე ნო ბის კლე ბა, რომ ლე ბიც ფიქ რო ბენ, რომ მა თი ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბა უფ რო სხვა ფაქ ტო რებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი ვიდ რე თა ვად მათ ზე. იმ მე წარ მე თა რა ო დე ნო ბა, 
რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა მხო ლოდ მათ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, შემ ცირ და.

სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბის შე ფა სე ბი სას, გა მო კითხუ ლი მე წარ მე ე ბის 60% აცხა დებს, რომ მა თი კომ პა ნი ე ბი 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს არ შე უ მოწ მე ბი ათ (რაც კლე ბას აჩ ვე ნებს პირ ველ რა უნ დ ში ანა ლო გი ურ 74%იან 
მაჩ ვე ნე ბელ თა შე და რე ბით). თვით და საქ მე ბუ ლე ბის მსგავ სად, რეს პონ დენ ტ თა ეს ჯგუ ფიც ნაკ ლე ბად პო ზი
ტი უ რია სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რი რე ბის და ასე ვე, მა თი უნა რის შე ფა სე ბი სას, უზ რუნ ველ ყონ სა მარ თ ლი ა ნი 
გა რე მო კონ კუ რენ ცი ის თ ვის.

ამ რი გად, რეს პონ დენ ტ თა აღ ქ მე ბი და პა სუ ხე ბი ძი რი თა დად გან საზღ ვ რა და გა ნა პი რო ბა ქვე ყა ნა ში გა უ ა
რე სე ბულ მა ეკო ნო მი კურ მა პერ ს პექ ტი ვამ. ვა ლუ ტის გაც ვ ლის კურ სის მერ ყე ო ბამ და გა უ ფა სუ რე ბამ მო
სახ ლე ო ბის გან კარ გ ვა დი შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვი ა, შე ამ ცი რა მა თი მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი და 
შე სა ბა მი სად, მოთხოვ ნა. 2015 წლის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შემ ცი რე ბუ ლი პროგ ნო ზი ასე ვე მე წარ მე ე ბის 
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მხრი დან პო ზი ტი უ რი პა სუ ხე ბის კლე ბით გა მო ი ხა ტა. გა უ ა რე სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვა ავ ტო მა
ტუ რად აისა ხა სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რი რე ბით უკ მა ყო ფი ლე ბა ში და მო მავ ლი სად მი ნაკ ლებ ოპ ტი მიზ მ ში. 

გარ და ამი სა, პირ ვე ლი რა უნ დი ჩა ტარ და მა შინ, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბი მოხ
და და ხე ლი სუფ ლე ბა შე იც ვა ლა. პირ ველ მა რა უნ დ მა აჩ ვე ნა მკვეთ რი ცვლი ლე ბე ბი სად მი რეს პონ დენ ტე ბის 
გაზ რ დი ლი მო ლო დი ნე ბი, რომ ლებ საც ოპ ტი მის ტუ რი შე დე გე ბი მოჰ ყ ვე ბო და. მე ოთხე რა უნ დის შე დე გებ მა 
აჩ ვე ნა, რომ ოპ ტი მიზ მ მა იკ ლო იმი ტომ, რომ მო ლო დი ნე ბი საკ მა რი სად სწრა ფად არ  ახ და.

პრო ექ ტის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი თით ქ მის არა ნა ირ მოძ რა ო ბას არ აჩ ვე ნებს თვით და საქ მე ბუ ლის 
სტა ტუ სი დან მიკ რო და მცი რე მე წარ მის სტა ტუ სის კენ. ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის სტა ტუ სებს შო რის მო
ბი ლო ბა ძა ლი ან უმ ნიშ ვ ნე ლოა (ბერნაბე და სტამ პი ნი, 2009), რაც სეგ მენ ტი რე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის მაჩ ვე
ნე ბე ლი ა.
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4. მე წარ მე ო ბა მცი რე ზო მის სა წარ მო ე ბით იწყე ბა

არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის1 მო ცუ ლო ბის ყვე ლა ზე ბო ლო გა ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით, ეს სექ ტო რი სა ქარ
თ ვე ლოს მშპის თით ქ მის 30%ს შე ად გენს (აბდიჰი და მე დი ნა, 2013). ის იმ სა მუ შაო ძა ლის 50%ს შე ე
სა ბა მე ბა, რო მე ლიც თვით და საქ მე ბუ ლად და არა ფორ მა ლუ რად ით ვ ლე ბა და მშპის და ახ ლო ე ბით 20%ს 
შე ად გენს.2 სა ქარ თ ვე ლო ში მე წარ მე ო ბის აღ მო ცე ნე ბა ზე ჩა ტა რე ბუ ლი ეს კვლე ვა3 შე ე ცა და, გა ნე საზღ ვ რა, 
რამ დე ნად წარ მო ად გენს თვით და საქ მე ბუ ლე ბით წარ მოდ გე ნი ლი არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რი სა მე წარ მეო 
რე სურსს. ხელ მი საწ ვ დო მი რე სურ სე ბის, არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი ინ ს
ტი ტუ ტე ბის ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა, მე წარ მე თა მო ტი ვა ცი ა სა და ხედ ვას თან ერ თად, სა ქარ თ ვე ლო ში 
მე წარ მე ო ბის წარ მო შო ბას გა ნა პი რო ბებს.

ამ კვლე ვა ში, მე წარ მე ო ბა გა გე ბუ ლი ა, რო გორც „მომგებიანი შე საძ ლებ ლო ბე ბის აღ მო ჩე ნის და გა მო ყე ნე
ბის პრო ცე სი“ (შეინი და ვენ კა ტა რა მა ნი, 2000:217). ეს არის გზა სურ ვი ლი დან მოქ მე დე ბის კენ. ამ თვალ
საზ რი სით, „საჭიროებით მო ტი ვი რე ბუ ლი მე წარ მე ე ბი“ მე წარ მე თა ჯგუფს რე ა ლუ რად არ წარ მო ად გე ნენ. 
მარ თ ლაც, პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი არ გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ასე თი პრო ცე სი თვით
და საქ მე ბულ თა და მიკ რო მე წარ მე თა შო რის ხდე ბა. ეს პრო ცე სი უფ რო მცი რე სა წარ მო ე ბით იწყე ბა. 

მარ თ ლაც, მიკ რო სა წარ მო ებს, რომ ლე ბიც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე წარ მე ე ბის გან შედ გე ბა, მაგ რამ მიკ რო სა წარ
მო ე ბად არი ან რე გის ტ რი რე ბუ ლი, რა თა სპე ცი ა ლუ რი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მით ისარ გებ ლონ, ბევ რი სა ერ თო 
თვი სე ბა აქვთ, ვიდ რე თვით და საქ მე ბუ ლებს. მარ თა ლი ა, ისი ნი საქ მი ა ნო ბი თა და გა ნათ ლე ბის დო ნით გან ს
ხ ვავ დე ბი ან  მიკ რო მე წარ მე ებს უკე თე სი გა ნათ ლე ბა, უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მე ბიც კი აქვთ, უფ რო აქ ტი უ
რე ბი არი ან ვაჭ რო ბის და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ებ ში, ხო ლო თვით და საქ მე ბუ ლე ბი უფ რო აქ ტი უ რე ბი სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბა ში არი ან  მაგ რამ მათ ერ თ ნა ი რი მო ტი ვა ცია და ფორ მა ლი ზე ბი სა და რის კი სად მი მიდ გო მა 
აქვთ. სა ბუ ღალ ტ რო წიგ ნე ბის წარ მო ე ბა რე გის ტ რი რე ბის შე დე გია და შე სა ბა მი სად, მიკ რო სა წარ მო ე ბის ნა
ხე ვა რი თა ვი სი ბიზ ნე სის სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვას აწარ მო ებს მა შინ, რო დე საც ამას თვით და საქ მე ბულ თა 
მხო ლოდ 4% აკე თებს. თუმ ცა, თვით და საქ მე ბულ თა მსგავ სად, რეს პონ დენ ტ თა 70%ს არა აქვს სა ბან კო 
ანაგ რი ში, ხო ლო 90% თა ვის ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბას წე რი ლო ბი თი კონ ტ რაქ ტე ბის გა რე შე ახორ ცი ე ლებს. ასე
ვე, თვით და საქ მე ბულ თა და მიკ რო მე წარ მე თა თით ქ მის 35%ის საქ მი ა ნო ბა სა ჭი რო ე ბით არის მო ტი ვი რე
ბუ ლი. შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ორი ვე ჯგუ ფის მხო ლოდ 5%10%სთვის წარ მო ად გენს მო ტი ვა ცი ას. 
წა რუ მა ტებ ლო ბის ში ში ორი ვე ჯგუ ფის 50%ზე მეტს გა და ა ფიქ რე ბი ნებ და ახა ლი საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბას ან 
ახა ლი პრო დუქ ტი სა თუ სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბას. თვით და საქ მე ბულ თა და მიკ რო მე წარ მე თა ნა ხე ვა რი ტრე
ნინ გ  კურ სებს მა ში ნაც კი არ გა ივ ლი და, თუ ეს მათ ბიზ ნესს გა ა უმ ჯო ბე სებ და. მა თი 70% არც ფი ნან სურ 
რის კ ზე წა ვი დო და სა კუ თა რი ბიზ ნე სის შემ დ გო მი გა ფარ თო ე ბის თ ვის.

1 განისაზღვრება როგორც “ის ეკონომიკური საქმიანობები, რომლებიც თავს არიდებენ ხარჯებს და არ იყენებს იმ შეღავათებსა 
და უფლებებს, რასაც ითვალისწინებს კანონები და ადმინისტრაციული წესები, რომლებიც ქონებრივ ურთიერთობებს, კომერციულ 
ლიცენზირებას, შრომით კონტრაქტებს, ფინანსურ კრედიტებს და სოციალურ სისტემებს ეხება“.

2 საქსტატის და საკუთარი გაანგარიშების თანახმად.

3 მეწარმეობის წარმოშობა და განვითარება საქართველოში, Academic Swiss Caucasus Net, გამოუქვეყნებელი შედეგები.
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თვით და საქ მე ბულ თა ჯგუფ ში ამ ცვლა დე ბის და ბა ლი ქუ ლა არ არის გა საკ ვი რი. თუმ ცა, ისიც შე სამ ჩ ნე ვი ა, 
რომ რე გის ტ რი რე ბას მიკ რო სა წარ მო ე ბის ბიზ ნე სის ოპე რი რე ბა უფ რო ფორ მა ლუ რი არ გა უხ დი ა. მარ თ ლაც, 
ბიზ ნე სის რე გის ტ რი რე ბა ერ თ ერ თი ნა ბი ჯია და არა ერ თა დერ თი, რო მე ლიც მე წარ მე ებ მა შე იძ ლე ბა გა
დად გან თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის ფორ მა ლი ზა ცი ის თ ვის. სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბა, წე რი ლო ბი თი 
სა კონ ტ რაქ ტო პი რო ბე ბით ოპე რი რე ბა, სა ბან კო ან გა რი შის მეშ ვე ო ბით ოპე რა ცი ე ბის წარ მო ე ბა ასე ვე ფრო
მა ლი ზა ცი ის ატ რი ბუ ტე ბი ა. არა ფორ მა ლო ბა ბიზ ნე სის რე გის ტ რა ცი ით არ სრულ დე ბა. სხვა სიტყ ვე ბით რომ 
ვთქვათ, მხო ლოდ გა და სა ხა დე ბის გა დახ და არ არის საკ მა რი სი; სა ჭი როა ბიზ ნეს აქ ტი ვო ბის ორ გა ნი ზე ბის 
გარ კ ვე უ ლი ფორ მაც. ამ თვალ საზ რი სით, თვით და საქ მე ბუ ლე ბი და მიკ რო მე წარ მე ე ბი ერ თად უნ და და ვაჯ
გუ ფოთ. მე წარ მე ო ბა და ფორ მა ლი ზა ცია იწყე ბა მცი რე სა წარ მო თი, რო მელ საც თვით და საქ მე ბუ ლე ბი სა და 
მიკ რო მე წარ მე ე ბის გან ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ნიშ ნე ბი აქვს. მათ ყვე ლას სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვა და სა
ბან კო ან გა რი შე ბი აქვს; ისი ნი გეგ მა ვენ თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას, უფ რო მზად არი ან წა ვიდ ნენ 
ფი ნან სურ რის კ ზე და უკეთ არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი. 

შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, რომ მკვეთ რ მა რე ფორ მებ მა, რომ ლე ბიც ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ გა ტარ
და, ვერ შეძ ლო არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის ფორ მა ლურ სექ ტორ ში უკეთ ინ ტეგ რი რე ბა. გა და სა ხა დე ბი და 
პრო ცე დუ რე ბი შემ ცირ და და გა მარ ტივ და, მაგ რამ თვით და საქ მე ბუ ლე ბის მი ერ გა და სა ხა დე ბის გა დახ დის 
დო ნე არ გაზ რ დი ლა (ტოროსიანი და ფი ლე რი, 2014). მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ თვით და საქ მე ბუ ლე
ბი და მიკ რო მე წარ მე ე ბი ერ თ ნა ი რად არი ან ორ გა ნი ზე ბუ ლი: არა ფორ მა ლუ რად. ეს არის არა ფორ მა ლო ბის 
„ორგანიზაციული“ გან ზო მი ლე ბა, რო მელ საც არა ფორ მა ლო ბის მე ო რე გან ზო მი ლე ბა ემა ტე ბა: ოფი ცი ა ლუ
რი მმარ თ ვე ლო ბის წვოდ მა (გუჰახასნობისი და სხვე ბი, 2006). 
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5. არა ფორ მა ლო ბა ბიზ ნე სის რე გის ტ რა ცი ით 

არ სრულ დე ბა 

ASCNის მო ნა ცემ თა ბა ზა ინ ფორ მა ცი ას არა ფორ მა ლო ბის სხვა გან ზო მი ლე ბის  ოფი ცი ა ლუ რი მმარ თ ვე
ლო ბის წვდო მის  შე სა ხე ბაც შე ი ცავს. სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი, და ლი ცენ ზი ე ბი და ნე ბარ თ ვე ბი ერ
თ ერთ მთა ვარ ბა რი ე რად არ გა ნი ხი ლე ბა. თვით და საქ მე ბუ ლებს, მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ებს არა ნა ი რი 
მი ზე ზი არა აქვთ, და ი ჩივ ლონ სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ რა ი მე პრობ ლე მა ზე და 
ამა ზე არც სა უბ რო ბენ. სა ქარ თ ვე ლო ში მიკ რო ბიზ ნე სი გა და სა ხა დე ბის გან არის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი, ლი
ცენ ზი ე ბი და ნე ბარ თ ვე ბი სრუ ლად ლი ბე რა ლი ზე ბუ ლი და მი ნი მუ მამ დე არის დაყ ვა ნი ლი. შრო მის კო დექ სიც 
საკ მა ოდ ლი ბე რა ლუ რია და მი სი სა თა ნა დოდ აღ ს რუ ლე ბა არ ხდე ბა. სა მარ თალ დაც ვის დო ნი თა და იმ ფაქ
ტით, რომ მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ებს იშ ვი ა თად ჰყავთ მუ შა ხე ლი და ქი რა ვე ბუ ლი, შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას ის, 
რომ რეს პონ დენ ტებს ჰგო ნი ათ, რომ 2013 წელს კო დექ ს ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი მათ არ ეხე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ რე ა ლო ბა სა და მთავ რო ბის ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას შო რის არ
სე ბუ ლი უფ ს კ რუ ლი გარ და მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის დი ლე მას ასა ხავს. რე ფორ მე ბის 
აუცი ლებ ლო ბა ეკო ნო მი კა ში ჩა უ რევ ლო ბას მო ითხოვ და რო მე ლი მე აქ ტო რის მხარ და ჭე რის თა ვი დან ასა
ცი ლებ ლად, თუმ ცა ამან, ფაქ ტობ რი ვად, მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა შე ა ფერ ხა. 
„პოლიტიკების ვა კუ უმ მა“, რო მე ლიც წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის უკან და ხე ვამ შექ მ ნა, უამ რა ვი ისე თი აქ ტი ვო ბა 
და გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტი წარ მოშ ვა, რომ ლებ საც ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტო ე ბი და არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აფი ნან სებ დ ნენ. ამ აქ ტი ვო ბებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სეს ბიზ ნეს გა რე მო, 
მაგ რამ ისი ნი ტაქ ტი კუ რი ხა სი ა თი საა და ვერ ჩა ა ნაც ვ ლებს სტრა ტე გი ულ და სრულ ფა სო ვან ეკო ნო მი კურ 
პო ლი ტი კებს, რომ ლე ბიც სა ჭი როა არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კა ში ინ ტეგ რი რე ბის
თ ვის. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ძვე ლი საბ ჭო თა ბი უ როკ რა ტი ის დე მონ ტა ჟი გა მოწ ვე ვის მხო ლოდ ნა ხე
ვა რი ა. მე ო რე ნა ხე ვა რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა ა, რო მე ლიც კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში.

კავ კა სი ის ბა რო მეტ რის მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მე ლიც 20082013 წლე ბის პე რი ოდს მო ი ცავს, ბევრ რა მეს 
გვიჩ ვე ნებს სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებ სა და მის მო ქა ლა ქე ებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის შე სა ხებ. მხო ლოდ 
იმ რეს პონ დენ ტე ბის პრო ცენ ტულ წილ ზე ფო კუ სი რე ბით, რომ ლე ბიც „სრულად ენ დო ბი ან“ ზო გი ერთ ქარ
თულ ინ ს ტი ტუტს, მა თი სამ კა ტე გო რი ად და ყო ფა არის შე საძ ლე ბე ლი:

1) ინ ს ტი ტუ ტე ბი, რომ ლებ საც 20082013 წლებ ში რეს პონ დენ ტ თა 50% სრუ ლად ენ დო ბო და, ამ პრო ცენ ტუ
ლი წი ლის მცი რე დი კლე ბის მი უ ხედ ვა დაც კი.

2) ინ ს ტი ტუ ტე ბი, რომ ლებ საც სრუ ლად რეს პონ დენ ტ თა 50%ზე ნაკ ლე ბი ენ დო ბო და, მაგ რამ მა თი 
„სანდოობა“ 20082013 წლებ ში გა ი ზარ და.

3) ინ ს ტი ტუ ტე ბი, რომ ლებ საც სრუ ლად რეს პონ დენ ტ თა 50%ზე ნაკ ლე ბი ენ დო ბო და, მაგ რამ მა თი 
„სანდოობა“ 20082013 წლებ ში შემ ცირ და.
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ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ცხრი ლი ამ კა ტე გო რი ზა ცი ის შე დე გი ა.

ინ ს ტი ტუ ტე ბი სად მი ნდო ბის რე ი ტინ გი

მა ღა ლი ნდო ბა (50%ზე მე ტი), 
მცი რე დი კლე ბის თუ ზრდის მი უ
ხე და ვად 

50%ზე ნაკ ლე ბი „სანდოობა“, 
თუმ ცა ოდ ნა ვი ზრდა 

“50%ზე ნაკ ლე ბი „სანდოობა“, და 
შემ ცი რე ბა 

რე ლი გი უ რი ავ ტო რი ტე ტე ბი (86
81%)

აღ მ სა რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა 
(3139%)

ჯან დაც ვის სის ტე მა (6244%)

ჯა რი (7572%) ევ რო კავ ში რი (5433%)

პო ლი ცია (5358%) გა ე რო (4830%)

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა (5555%) მე დია (5024%)

პრე ზი დენ ტი (5024%)

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
(3523%)

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა 
(3628%)

პარ ლა მენ ტი (3528%)

სა სა მარ თ ლო სის ტე მა (2722%)

ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი ცხრი ლი გვიჩ ვე ნებს, რომ იმ ინ ს ტი ტუ ტებს, რომ ლებ მაც რე ფორ მე ბი და პო ლი ტი
კე ბი უნ და გა ა ტა რონ, რა თა არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კა ში ინ ტეგ რი რე ბა მოხ დეს, 
ქარ თ ვე ლე ბი არ ენ დო ბი ან და ეს ნდო ბა 200820013 წლებ ში შემ ცირ და. იმ ინ ს ტი ტუტ თა შო რის, რო მელ
მაც უფ რო ინ კ ლუ ზი უ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა უნ და შექ მ ნას, ერ თა დერ თი ინ ს ტი ტუ ტი რომ ლის მი მარ თაც 
მზარ დი ნდო ბა იყო, აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ა. თუმ ცა, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას, რო მე ლიც 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს შე იძ ლე ბა ას რუ ლებ დეს ეკო ნო მი კის ფორ მა ლი ზა ცი ა ში, რეს პონ დენ ტ თა მხო ლოდ მე
ოთხე დი ენ დო ბა.

ამ ინ ს ტი ტუ ტე ბი სად მი ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა აფერ ხებს უფ რო ინ კ ლუ ზი უ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის შექ მ ნას. 
პო ლი ტი კებს, ქმე დე ბებს, პროგ რა მებს და ამ სამ თავ რო ბო უწყე ბებს ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა აზა რა ლებს, რაც 
ამ ინ ს ტი ტუ ტე ბის ხა რისხს ისე არ უკავ შირ დე ბა, რო გორც ამ პო ლი ტი კე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სტილს და 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას
თან კონ სულ ტი რე ბის და მა თი ამ პრო ცეს ში ჩარ თ ვის მე ქა ნიზ მე ბის არა სე ბო ბას. 

ამ ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის ასე თი ინ ტერ პ რე ტა ცია გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კა 
მხო ლოდ ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას არ უკავ შირ დე ბა, არა მედ ინ ს ტი ტუ ტე ბის და სა ხელ მ წი ფოს მშე ნებ
ლო ბა საც. ამით ასე ვე აიხ ს ნე ბო და ის, თუ რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მი უ ხე და ვად რა ტომ გა ი ზარ და 
არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კა ბევრ გარ და მა ვალ ქვე ყა ნა ში (კრისტიჩი და სან ფე უ, 2011, ლუ კი ა ნო ვა, 2015) და 
რა ტომ წარ მო ად გენს ეს პრობ ლე მას გან ვი თა რე ბულ ეკო ნო მი კებ შიც. ზო გი გათ ვ ლის თა ნახ მად, არა ფორ
მა ლურ მა სექ ტორ მა ბელ გი ა სა და პორ ტუ გა ლი ა ში მშპის 21%, ხო ლო იტა ლი ა ში 25% შე ად გი ნა 19912005 
წლებ ში (შნაიდერი და ბუ ე ნი, 2012). 
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სა ქარ თ ვე ლო ში, არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კა შე იძ ლე ბა ჯან საღ დის ტან ცი ად გან ვი ხი ლოთ, რო მე ლიც სა
ხელ მ წი ფომ მას სა და მცი რე ბიზ ნესს შო რის და ა წე სა. მას თან ურ თი ერ თო ბის არ ქო ნით, ის ბა რი ერს არ 
წარ მო ად გენს. მე ო რე მხრივ, მან, და სავ ლუ რი სტან დარ ტე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ვერ შეძ ლო შე ექ მ ნა ელე
მენ ტა რუ ლი პლატ ფორ მა ჭეშ მა რი ტი ლი ბე რა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თ ვის. თით ქოს სა
ხელ მ წი ფომ ეკო ნო მი კა ში „ჩაურევლობა“ მას ზე „უზრუნველობაში“ აური ა. ეს არას წო რი ინ ტერ პ რე ტა ციაა 
კი დევ უფ რო თვალ სა ჩი ნო ა, თუ თვით და საქ მე ბულ თა ოფი ცი ა ლურ სტა ტუსს შევ ხე დე ვათ. ისი ნი, სა ბედ ნი ე
როდ თუ სა უ ბე დუ როდ, სა ხელ მ წი ფოს წვდო მის მიღ მა არი ან.
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