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ქვეყნის ეკონომიკის შეუქცვადი განვითარებისა და სტა

ბი ლური სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის უზრუ ნ

ველსაყოფად საჭიროა სახელმწიფოში არსებობდეს მძლავრი 

საშუალო ფენა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის 

სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ორიენ ტირები. 

აქედან გამომდინარე, განვითარების ეკონომიკური პოლი

ტიკა მიმართული უნდა იყოს ისეთი ღონისძიებების ჩატარე

ბისაკენ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში საშუალო 

ფენის მოძლიერებას და მისი კონცეპტუალური მისიის 

განხორციელებას.

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, საქართველოში საშუა

ლო ფენის ფორმირების პრობლემების გამოკვეთა და მათი 

რაციონალური გადაჭრისთვის, ეკონომიკური პოლიტიკის შე

საბამისი ღონისძიებების შეთავაზება სახელმწიფოსათვის.

ჯერ კიდევ, არისტოტელე მიიჩნევდა, რომ „რაც უფრო 

დიდია საშუალო კლასი, ანუ მდიდრებსა და ღარი ბებს შო

რის არსებული სოციალური ფენა, მით უფრო სტაბილურია 

საზოგადოება“. აღნიშნული დებულება სავსებით მოდერ

ნისტულად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მაშინ, რო დესაც 

თანამედროვე საზოგადოებაში, ეკონომიკური ზრდისა და 

სოციალური პროგრესის მიღწევისათვის ძირი თადი როლი 

სწორედ საშუალო ფენას აქვს მინიჭებული. ყოველივე ზემო

ხსენებული გამოიხატება იმაში, რომ „ჯერ ერთი, საშუალო 

კლასი მიისწრაფვის ადამიანური კაპიტალისა და დანა

ზოგების დაგროვებისკენ; მეორე, იგი წარმოშობს კრეატიულ 

ადამიანებს, რომლებიც აჩქარებენ ინოვაციებს და აღვი

ვებენ ეკონომიკურ აქტივობას; მესამე, საშუალო კლასის 

სამომხმარებლო შესაძლებლობები ხელს უწყობს ბაზრების 

დივერსიფიკაციას და გაფართოებას, რაც, თავის მხრივ, 

მასშტაბის ეკონომიის გამოყენების საშუალებას იძლევა; და 
მეოთხე, საშუალო კლასს შეუძლია, გადამწყვეტი როლი 

ითამაშოს მმართველობის გაუმჯობესებაში: ღარიბებთან 

შედარებით, მას შესწევს ძალა და უნარი მოითხოვოს უკეთესი 

სახელმწიფო მომსახურება, საჯარო მოხელეთა უფრო მეტი 

ანგარიშვალდებულება და მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ 

ზრდაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას“. (კაკულია... 2018: 5)

ამასთანავე, „საშუალო ფენა ის „ფილტრია“, რომელიც 

არეგულირებს მდიდარ და ღარიბ ფენებს შორის წარმოქ

მნილ წინააღმდეგობებს და ორივე ფენისთვის ორიენტირ

საც წარმოადგენს. საშუალო ფენის ასეთი როლი განსაკუთ

რე ბულ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე პირობებში, 

როცა საქართველოში სოციალური პოლარიზაციის ფონზე 

საზოგა დოებაში ჩამოყალიბებული წინააღმდეგობა „ახალი 

მდიდრებისა“ და „ახალი ღარიბების“ პოლიტიკურ დაპირის

პირებაში გადადის“. (ჭითანავა, 2018: 106)

საშუალო ფენის განსაზღვრის 
კრიტერიუმები

საშუალო ფენის განსაზღვრისა და რაოდენობრივი შე

ფასებისთვის აუცილებელია გამოვიყენოთ გარკვეულ კრიტე

რიუმთა ერთობლიობა, რომელიც დიდი სიზუსტით ასახავს 

სოციუმის კონკრეტული ჯგუფის ამ ფენისადმი მიკუთვნე

ბისთვის საჭირო ოპტიმალურ პირობებს.

საშუალო ფენის იდენტიფიკაციისთვის მიზანშეწონი

ლია სოციალური და ეკონომიკური სფეროს მაქსიმალურად 

მოცვადი კრიტერიუმების განსაზღვრა და მათ შორის 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.014
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საქართველოში საშუალო ფენის ფორმირების თვალ

საზრისით არასახარბიელო მდგომარეობაა. როგორც სა

ერთაშორისო, ისე ადგილობრივი კვლევების შედეგები 

ცხადყოფს, რომ საშუალო ფენის მოცულობა ძალზე 

მცირეა. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის მიერ, 2016 წელს 

გამოქვეყნებულ, მათივე მეთოდოლოგიით განხორცი ელე

ბულ კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2014 წელს საქართვე ლოში 

საშუალო ფენას მოსახლეობის მხოლოდ 7% განეკუთ ვნებოდა 

(იხ. სურათი)1. მაშინ, როდესაც დასავლეთის მაღალ

განვითარებულ ქვეყნებში საშუალო ფენას მოსახლეობის 

50%ზე მეტი შეადგენს (Kochhar, 2017).

სურათი: სიღარიბე და მოწყვლადი ჯგუფები, 2010-2014 
(პროცენტებში).

2018 წელს საქართველოში ჩატარებული ეკონომიკურ

სტატისტიკური გამოკვლევის მიხედვით, ზემოთ აწ უკვე 

ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, 2016 წელს 

საშუალო ფენას მიკუთვნებული მოსახლეობის წილი 16%

ს შეადგენდა. 2017 წლისთვის კი, იგივე კვლევის მიხედვით, 

ოღონდ დასაქმების ფაქტორის გამორიცხვით, 24,6%

მდე გაიზარდა (კაკულია, 2018: 56, 58). ბოლო მონაცემი 

რეალობას დაშორებულად მიმაჩნია, რასაც ბუნებრივს ხდის 

საშუალო ფენის მეტად მნიშვნელოვანი დეტერმინანტის  

დასაქმების უგულებელყოფა.

საშუალო ფენის ფორმირების მთავარი 
ფაქტორები და გამოწვევები

საქართველოში საშუალო ფენის ფორმირების ერთ ერთ 

მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს მეწარმეობის, განსაკუთ

რებით კი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება. 

საჭიროებას წარმოადგენს განვითარების თანმიმდევრული 

ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება. მეწარმეობის მიზან

მიმართული განვითარება, უაღრესად მნიშვნელოვანია 

ქვეყ   ნის ეკონომიკის სტაბილური ზრდისათვის, რომელი 

მიმარ   თუ   ლე ბითაც, გონივრული ეკონომიკური პოლიტი

1 მსოფლიო ბანკი http://pubdocs.worldbank.org/en/980951472
223098077/Georgia-PPA-FY16-presentation-AUG2016-final.pdf 
წვდომის თარიღი: 05/06/2019

სტატისტიკური თანაკვეთის დადგენა, რომელიც საშუალებას 

მოგვცემს, საფუძვლიანად შევაფასოთ საზოგადოების აღნიშ

ნული ფენის რაოდენობრივი და თვისებრივი პარამეტრები. 

ზემოაღნიშნული მიზნისათვის საჭიროა გამოიყოს შემდეგი 

კრიტერიუმები (კაკულია... 2018: 1314): 

• შემოსავლების და სამომხმარებლო ხარჯების 
კრიტე რიუმი. განსაზღვრავს შინამეურნეობების შემოსავლის 

და მათ მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობას;

• დასაქმების პროფილი, რომელიც შეგვიძლია მი ვიჩ

ნიოთ შემოსავლების და ხარჯების სტაბილურობის განმსაზ  ღვ

რელ ფაქტორად. აქ იგულისხმება: შინამეურნეობის წევრე  ბის 

დასაქმების სტატუსი, თანამდებობა სამსახურში, დასაქმე  ბის 

სფეროსთან ინდივიდის პროფესიის შესაბამისობა, ოჯახში 

დასაქმებულ წევრთა რაოდენობა;

• განათლების დონე, რომლის დანიშნულებაა 

უზრუნ ველ ყოს ინდივიდის მდგრადი დასაქმება პროფესიის 

შესაბამისად და ადეკვატური შემოსავლის მიღება. ამის 

გარეშე, მხოლოდ განათლების სტატუსის გათვალისწინებით, 

საშუალო ფენის იდენტიფიცირება არ არის გამართლებული 

(მაგალითად, დღეს საქართველოში ბევრი ადამიანია 

უმაღლესი განათ ლების მქონე, თუმცა უმუშევარია და 

ღარიბთა კატეგორიას მიეკუთვნება);

• შინამეურნეობათა ქონება. იგულისხმება: უძრავი 

ქონება (საცხოვრებელი სახლი, ბინა, აგარაკი), არასაპენსიო 

(მაგ.: საბანკო დეპოზიტები) და საპენსიო დანაზოგები, 

წილები და ფასიანი ქაღალდები (აქციები და ობლიგაციები), 

სხვადასხვა ტიპის აქტივები (ძვირფასი ლითონები, სა

იუველირო ნაკეთობები, ანტიკვარიატი და ა.შ.) და სხვა;

• ხანგრძლივი მოხმარების საგნების ფლობა, რო

მელთა შორისაა: ავტომობილი, კომპიუტერი, მობილური 

ტელეფონი, მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა, კონდი

ციონერი და ა.შ.;

• კომუნალური მომსახურების საბაზისო სახე-
ობებზე წვდომა. იგულისხმება: ელექტრო ენერგია, ბუნებ

რივი აირი, წყალი და ინტერნეტი;

• ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა. 
საუბარია კერძო სამედიცინო დაზღვევის პაკეტზე, რომელიც 

დაფარავს კომპლექსური მკურნალობის ძვირადღირებულ ხარ

ჯებსაც და არა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, რომლის 

ბენეფიციარი ძირითადად დაბალშემოსავლიანი სეგმენტია;

• დასვენების შესაძლებლობა. მიიჩნევა, რომ სა

შუა ლო ფენას მიკუთვნებულ შინამეურნეობას წელიწადში 

ერთხელ მაინც უნდა შეეძლოს დასვენება ორგანიზებული 

ტურიზ მის ფორმით (მათ შორის საზღვარგარეთ);

• შინასამეურნეო თვითაღქმა. გულისხმობს იმას, 

თუ როგორ აღიქვამს და აფასებს საკუთარ მატერიალურ 

მდგომარეობას შინამეურნეობა და რომელ სოციალურ ფენას 

მიაკუთვნებს საკუთარ თავს. აქვე მოიაზრება, მოქალაქეთა 

მიერ, საშუალო ფენის რაოდენობრივი და თვისებრივი 

მახასიათებლების აღქმა.

საშუალო ფენის ფორმირების გამოწვევები საქართველოში მეწარმეობის განვითარების კონტექსტით
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კის გან ხორცი ელების, ცოდნასა და ტექნოლოგიებზე და

ფუძნე ბული მიდგომის რეალიზაციის შედეგად, მიიღწევა: 

ინოვაცი ური მეწარმეობის და მოდერნისტული სამეწარმეო 

აზროვ ნე ბის გაფართოება; ადგილობრივი სამეწარმეო შესაძ

ლებ ლო ბების მკვეთრი გაუმჯობესება; წარმოებული პრო

დუქ ციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; დასაქმე ბულთა 

რიცხვისა  და მოსახლეობის კეთილდღეობის საერთო დონის 

ზრდა.

ამ თვალსაზრისით, დღესდღეობით განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს სამეწარმეო საქმიანობის ინოვაციური 

ასპექტი, ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ფორმირება 

და მისი ეფექტიანობა. განვითარების მთავარ ფაქტორია 

ადამია ნისეული კაპიტალი. (ბედიანაშვილი, 2017: 10) თანა

მედ როვე ეკონომიკის მთავარ რესურსს ინფორმაცია და 

ცოდნა წარმოადგენს. წარმოების პროცესი კი დაკავში რე

ბულია მეცნიერებატევად ტექნოლოგიებთან. ამასთა ნავე, 

აუცილებელია ცოდნის ეკონომიკის გააზრება ცოდნის საზო

გა დოებასთან მჭიდრო კავშირში, რათა გათვალისწინებულ 

იქნას ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბების კულტურისეული 

ფაქტორიც. (ბედიანაშვილი, 2018: 58)

ქვეყანაში ჯანსაღი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებისა და 

„სოციალურეკონომიკური აღმავლობის უზრუნველსაყო

ფად, მეწარმეობის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა 

მიმართული უნდა იყოს სამეწარმეო აზროვნების, განწყობის 

და ამ მიმართულებით იდეების მიწოდების სტიმულირებისა

კენ. აქ იგულისხმება ეკონომიკაში სამეწარმეო აზროვნების 

ამაღლება, მომავალში რისკისადმი მზადყოფნის მქონე ინდი

ვიდთა რიცხოვნობის გაზრდა. განვითარებულმა ქვეყნებმა 

სამეწარმეო აზროვნების ამაღლებით გაზარდეს ერთობლივი 

სამეწარმეო საქმიანობა“. (ერქომაიშვილი, 2019: 33)

დღეისათვის, საქართველოში მეწარმეობის განვითარე

ბის ტემპი ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფ 

და ინკლუზიურ განვითარებას, რაც შესაბამისად გამო

იხატება საშუალო ფენის მოცულობის შეუმჩნეველ ზრდაში. 

საგუ ლისხმოა ის ფაქტი, რომ 2018 წლის წინასწარი მონაცე

მებით, წინა წელთან შედარებით, ბიზნეს სექტორში დასაქ

მე ბულთა რაოდენობის კლებაა დაფიქსირებული. მეწარმე

ობის განვითარების ბოლო წლების სტატისტიკა მოცემულია 

დიაგრამა 1 და დიაგრამა 2ში.

საშუალო ფენის ფორმირებაზე ნეგატიურ ზეგავლენას 

ახდენს დღესდღეობით ქვეყანაში არსებული, შემოსავლე ბის 

უთანაბრობის და სიღარიბის მაღალი დონე. შემოსავლე-
ბის უთანაბრობის გაანგარიშება ხდება ჯინის კოეფიციენტის 

მეშვეობით. აღნიშნული კოეფიციენტი 0სა და 1ს შორის 

მერყეობს და რაც უფრო ახლოს არის იგი ნულთან, მით 

უფრო მცირეა უთანაბრობა სოციალურ ფენებს შორის, ხოლო 

ერთისკენ მიმართული ტენდენცია უთანასწორობის გაღრმა

ვებაზე მიუთითებს. 2018 წელს, საქართველოში ჯინის კოეფი

ციენტმა მთლიანი შემოსავლების მიხედვით  0,39 შეადგინა, 

მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით  0,37, 

ხოლო ყველაზე უთანასწორო განაწილება მთლიანი ფულადი 

ხარჯების მიხედვით დაფიქსირდა  0,44. კოეფიციენტის 

აღნიშნული სიდიდეები მიუთითებს სოციუმის ფენებს შორის 

ერთობ შესამჩნევ უთანაბრობაზე. რაც შეეხება სიღარიბის 
დონეს, 2018 წელს ქვეყანაში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს 

ქვემოთ მოსახლეობის მეხუთედზე მეტი   20,1%2 იმყოფებოდა.

დასკვნა

ქვეყანაში ჯანსაღი და მძლავრი საშუალო ფენის ფორ მი

რებისათვის განსაკუთრებულ აუცილებელობას წარმო ადგენს 

მეწარმეობის განვითარება, ინკლუზიური ეკონომიკური 

ზრდის მიღწევა, რათა სიღარიბეში მყოფმა საქართველოს 

მოქალაქეებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ქვეყნის ეკო

ნომიკის აღმშენებლობაში და შესაბამისად, საკუთარი სოცია

ლურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. დღეს, 

2 წყარო: www.geostat.ge/ka/modules/categories/192/tskhovrebis-
doneწვდომის თარიღი: 05/06/2019
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საქართველო, აღნიშნული მიმართულებით, დიდი გამო წვე

ვების წინაშე დგას, მაშინ, როდესაც საშუალო ფენის მოცუ

ლობა ჯერ კიდევ, საგანგაშოდ დაბალია, ხოლო შემოსავ

ლების უთანაბრობის და სიღარიბის დონე კრიტიკულად 

მაღალი. 

საქართველოს მთავრობამ, განვითარების რაციონა

ლური ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანმიმართული გან ხორ

ცი ელებით, უნდა აღმოფხვრას ქვეყნის სამეწარმეო სექტო

რის და სოციუმის წინაშე მდგარი პრობლემები. აღნიშ ნული 

მიზნისათვის საჭიროა: 

• სტაბილური პოლიტიკურეკონომიკური გარემო, რო

გორც მდგრადი განვითარების და შეუქცევადი პროგრესის 

გარანტი;

• ინკლუზიურ ზრდაზე ორიენტირებული, მცირე და 

საშუალო მეწარმეობის განვითარების პროგრამების შემუ

შავება. დღეს არსებული პროგრამების მასშტაბის ზრდა;

• სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის 

პრო ფესიული გადამზადებისა და დასაქმების სპეციალური 

პრო გრამების შემუშავება;

• მეწარმეობის დაწყების, სტარტაპების განვი თა რე

ბის, ინოვაციებსა და მოწინავე ტექნოლოგიებზე დაფუძნე

ბული ეკონომიკური აქტიურობების ხელშეწყობა.

ყოველივე აღნიშნულის წარმატებით განხორციელების 

კვალდაკვალ, სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაინაცვლებს 

სიღარი ბიდან საშუალო ფენის რიგებში და მათთვის ხელ მი

საწვდომი გახდება უფრო მაღალმატერიალური  ფასეუ ლობები.
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SUMMARY

Inordertoensureirreversibledevelopmentandstable
social-economicconditionsofaState,itshouldhaveastrong
middle class, defining the country’s social and economic
developmenttargets.Consideringthesaid,economicpolicy
ofdevelopmentshouldbedirectedtotheimplementationof
themeasuressupportingtheformationofthehealthymiddle
classinGeorgia.

Shareof thepopulationbelonging to themiddle class
isstilllowinGeorgia.Accordingtothestudiesconductedby
theWorldBank,in2014only7%ofthepopulationofGeorgia
belonged to themiddle class. According to the economic-
statisticalstudyconducted inGeorgia in2018,shareofthe
populationbelongingto themiddleclass in2016was16%.
The same study,with exclusion of the employment factor,
shows thegrowthof the said share to24,6%. Ignoring the

employment – very important determinant of the middle
class–naturallyputsthelastfigurefarfromreality.Current
incomeinequalityandhighlevelofpovertynegativelyimpact
formationofthemiddleclassinthecountry.

In order to form a middle class, Government of
Georgia must overcome the problems faced by country’s
entrepreneurship and society by means of the purposeful
implementation of the rational policy of economic
development. Achieving the said target requires: a stable
political-economic environment; elaboration of the small,
medium business development programs oriented on the
inclusivegrowth,increasethescalesofthecurrentlyexisting
program; development of the special professional training
and employment programs for the population below the
povertyline;promotionofeconomicactivitiesbasedonthe
start of entrepreneurship, development of the start-ups,
innovationsandadvancedtechnologies.
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