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სტა ტი ა ში სა ცა ლო ვაჭ რო ბა გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკო
ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვან სფე როდ, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მო სახ ლე ო
ბამ დე მის თვის სა ჭი რო პრო დუქ ტე ბის დი დი ნა წი ლი და იყ ვა ნე ბა. ამას
თან, ის ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის 
ერ თერ თი ძი რი თა დი წყა რო ა. ამი ტომ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის შემ დგო მი 
გან ვი თა რე ბის გზე ბის გა მო ძებ ნას შე უძ ლია არ სე ბი თი რო ლის შეს რუ
ლე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში. ასე თი გზე ბის გა მო ძებ ნას შეს ძლე ბე ლია 
სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე ობი ექ ტე ბის გა რე მარ კე ტინ გულ გა რე მო ში მოქ მე
დი პო ლი ტი კურ სა მარ თლებ რი ვი, დე მოგ რა ფი უ ლი და ეკო ნო მი კუ რი 
ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზით. მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის ზე გავ
ლე ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი
ის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი სა ცა ლო სა ვაჭ რო სა წარ მო ე ბის ეფექ
ტი ა ნად მუ შა ო ბა. ამას თან ერ თად, დღეს სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცია სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის თვის ხელ
საყ რე ლი ა. სა ქარ თვე ლო ში სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის სა ერ თო 
მი მარ თუ ლე ბე ბი გა ნი საზღ ვრე ბა და მომ ხმა რებ ლამ დე სი ცოცხ ლის
თვის უვ ნე ბე ლი პრო დუქ ტე ბი და იყ ვა ნე ბა სწო რედ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, 
რო გორც ბიზ ნე სის ერ თერ თი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ძი რი თა დი 
ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის მოთხ ოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბით. ეს დო კუ
მენ ტე ბი ევ რო პას თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხ ოვ ნებს ით
ვა ლის წი ნებს. თუმ ცა, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის სა მარ თლებ რი ვი გა რე მოს 
მო წეს რი გე ბის პრო ცე სი ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. სა ცა ლო ვაჭ რო ბის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ძი რი თა დი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, სა ჭი რო ე ბის შემ
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თხვე ვა ში, უზ რუნ ველ ყოფს პრო დუქ ტე ბის უვ ნებ ლო ბის პრინ ცი პის 
დამ რღვე ვი ბიზ ნეს ო პე რა ტო რის დად გე ნას, რაც სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე
ებს კა ნო ნი ე რად მუ შა ო ბის კენ უბიძ გებს. სტა ტი ა ში ტექ ნი კუ რი რეგ
ლა მენ ტი  სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში და უ ფა სო ე ბე ლი პრო დუქ ცი ის მი წო
დე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბის და წე სე ბის შე სა ხებ, 
ჩათ ვლი ლია ერ თგვარ გზამ კვლე ვად სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე ე ბის თვის, 
პრო დუქ ტე ბის შე ნახ ვი სა და რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში. მი სი მოთხ
ოვ ნე ბის დაც ვით უზ რუნ ველ ყო ფი ლია მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა. დე მოგ რა ფი უ ლი გა რე მო შე ფა სე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის რა ო
დე ნო ბის ზრდა შემ ცი რე ბის კუთხ ით, რის თვი საც შო ბა დო ბის, სიკ
ვდი ლი ა ნო ბი სა და მიგ რა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბია გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი და 
შე სა ბა მი სი დას კვნე ბია გა ა კე თე ბუ ლი. სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რის ჭრი ლით, სტა ტი ა ში ყუ რადღ ე ბაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი სა ერ
თა შო რი სო მოგ ზა უ რებ ზეც და, ამ მი მარ თუ ლე ბით, ბო ლო პე რი ოდ ში, 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ზე. ეკო ნო მი კურ გა რე მო ზე მსჯე
ლო ბის პრო ცეს ში, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბი და 
ცხოვ რე ბის დო ნე. სა ცა ლო ვაჭ რო ბით და ინ ტე რე სე ბულ მა ადა მი ა ნებ
მა და მოქ მედ მა მე ნე ჯე რებ მა, სწო რედ ცხოვ რე ბის დო ნის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, უნ და მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში სა ცა ლო ვაჭ
რო ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლო მი მარ თუ ლე ბებ ზე. ხალ ხის ცხოვ რე ბის 
დონე „კარნახობს“ მათ, თუ რა ტიპის საცალოდ მოვაჭრე საწარმოების 
გახსნა იქნება მომგებიანი ეკონომიკის განვითარების მოცემულ 
ეტაპზე. 

საკვანძო სიტყვები: საცალო ვაჭრობა, გარემარკეტინგული 
გარემო, პოლიტიკურსამართლებრივი გარემო, ეკონომიკური გარემო

შესავალი

სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ეკო ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სფე რო ა. მი სი მეშ ვე ო ბით 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბას მი ლი არ დო ბით ლარის ღი რე ბუ ლე ბის სა ქო ნე-
ლი და მომ სა ხუ რე ბა მი ე ყი დე ბა. ამას თან, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში მო სახ ლე ო ბის 
საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლია და საქ მე ბუ ლი. ბევ რმა ოჯახ მა, სწო რედ სა ცა ლო ვაჭ-
რო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით, დაძ ლია სი ღა რი ბე და შიმ ში ლი. ამ დე ნად, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ, დღეს, სა ქარ თვე ლო ში სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, ეკო ნო მი კა სა 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში, თა ვის როლს კარ გად ას რუ-
ლებს. გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ ნუ ლი დან, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის შემ დგო მი სრულ ყო-
ფის გზე ბის გა მო ძებ ნას შე უძ ლია გარ კვე უ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნოს მო სახ ლე ო-
ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა სა და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში. 

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, ისე ვე რო გორც ბიზ ნე სის ნე ბის მი ე რი სხვა სფე როს, 
გან ვი თა რე ბა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს გა რე მარ კე ტინ გულ გა რე მო ში გან ხორ-
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ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რო მელ თა შო რის ჩვენ, პირ ველ რიგ ში, პო ლი ტი-
კურ -სა მარ თლებ რივ, დე მოგ რა ფი ულ და ეკო ნო მი კურ გა რე მო ში მიმ დი ნა რე 
ცვლი ლე ბებს გა მოვ ყოფთ. მო ცე მუ ლი სტა ტი ა, აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის გავ-
ლე ნით, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის მო სა ლოდ ნე ლი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი სა და საფ რთხე ე ბის გა მოვ ლე ნას ისა ხავს მიზ ნად. 

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გა რე მარ კე ტინ გულ გა რე მო ში მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბის 
შეს წავ ლის პრო ცეს ში ვი ხელ მძღვა ნე ლეთ რო გორც ზოგ დი, ისე სტა ტის ტი კუ-
რი მე თო დე ბით. ზო გა დი მე თო დე ბი დან გა მო ვი ყე ნეთ ანა ლი ზი და სინ თე ზი, 
ხო ლო სტა ტის ტი კუ რი მე თო დე ბი დან დაჯ გუ ფე ბა, შე და რე ბა და დი ნა მი კუ რი 
მწკრი ვე ბი. ანა ლი ზის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით შე ვის წავ ლეთ დე მოგ რა ფი ულ, 
პო ლი ტი კურ -სა მარ თლებ რივ და ეკო ნო მი კურ გა რე მო ში მოქ მე დი ცალ კე უ ლი 
ფაქ ტო რის გავ ლე ნა სა ცა ლო გაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის 
სა ფუძ ველ ზე კი, სინ თე ზის მე თოდ ზე დაყ რდნო ბით, გან ვა ზო გა დეთ შე დე გე ბი 
და გა ვა კე თეთ შე სა ბა მი სი დას კვნე ბი. ციფ რობ რი ვი მა სა ლის შეს წავ ლის დროს 
აქ ტი უ რად ვი სარ გებ ლეთ დაჯ გუ ფე ბი სა და შე და რე ბის მე თო დე ბით, დი ნა მი-
კუ რი მწკრი ვე ბით, რა მაც გაგ ვი ად ვი ლა ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბე ბის გა კე თე ბა.

საცალო ვაჭრობის როლი მოსახლეობის შემოსავლებსა და 
დასაქმებაში და მისი სამართლებრივი რეგულირება

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის სა წარ მო ებს, თა ვი ან თი ძი რი თა დი ფუნ ქცი ის შეს რუ-
ლე ბი სას, ყო ველ წლი უ რად, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ დე და სხვა ქვეყ ნე-
ბი დან შე მო სულ ადა მი ა ნე ბამ დე ფარ თო ასორ ტი მენ ტის სა სურ სა თო და არა-
სა სურ სა თო სა ქო ნე ლი დაჰ ყავთ. ასე მა გა ლი თად, მხო ლოდ სა ცა ლოდ მო ვაჭ-
რე ებ მა 2013 წელს, მოქ მე დი ფა სე ბით, მომ ხმა რებ ლებს 8 131, 9 მლნ ლა რის 
სა ქო ნე ლი მი ყი დეს. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 2017 წლის თვის 11 949 მლნ ლა რამ დე [13, 
14], ე. ი. 1,5-ჯერ გა ი ზარ და. ცხა დი ა, სა ცა ლო სა ქო ნელ ბრუნ ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
მოქ მედ ფა სებ ში, ხალ ხის ცხოვ რე ბის დო ნის რე ა ლურ მდგო მა რე ო ბას ვერ ასა-
ხავს, რად გან ამ პე რი ოდ ში ლა რი გა უ ფა სურ და, შე სა ბა მი სად, ფა სე ბი გა ი ზარ-
და, რა მაც სა ცა ლო სა ქო ნელ ბრუნ ვის მაჩ ვე ნებ ლის გაზ რდა გა ნა პი რო ბა. თუ 
2013 წელს 1 აშშ დო ლა რი 1, 73 ლა რი ღირ და, 2017 წლის თვის მი სი მაქ სი მა-
ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა 2,78, მი ნი მა ლუ რი კი 2, 38 ლა რი იყო [15]. და, მა ინ ც,უნ და 
ით ქვას, რომ სა ცა ლო სა ქო ნელ ბრუნ ვა ხალ ხის ცხოვ რე ბის დო ნის ამ სახ ვე ლი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

ვაჭ რო ბა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი 
სფე რო ა. სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში, ავ ტო მო ბი ლე ბი სა და მო ტო ციკ-
ლე ბის რე მონ ტის ჩათ ვლით, 2015 წლის თვის და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოწ ლი ურ-
მა რა ო დე ნო ბამ 156,1 ათა სი კა ცი შე ად გი ნა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 2016 წლის თვის 
169,7 ათას, 2017 წლის თვის კი – 183,9 ათას კა ცამ დე გა ი ზარ და. ეკო ნო მი კის 
სხვა სფე რო ებ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა დი დად ნაკ ლე ბია და მხო ლოდ 
სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა საც კი ჩა მორ ჩე ბა. ასე მა გა-
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ლი თად, მხო ლოდ სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში 2015 წელს და საქ მე ბუ ლი 87 983 კა ცი, 
ანუ და საქ მე ბულ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 14,0%, 2016 წლის თვის – 95 376 კა ცი 
(14, 3%), ხო ლო 2017 წლის თვის კი 101 727 კა ცი (14,4%). ეს მა შინ, რო ცა 2017 
წელს და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში და საქ მე ბულ თა წი ლი ქვე ყა ნა ში და საქ-
მე ბულ თა მთე ლი რა ო დე ნო ბის 13,1%, მშე ნებ ლო ბა ში – 10,8, ჯან დაც ვა სა და 
სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ში – 9,8% იყო. და ნარ ჩენ სფე რო ებ ში და საქ მე ბულ თა 
რა ო დე ნო ბა დი დად ნაკ ლე ბია სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო-
ბა ზე. ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა იყო წი ნა წლებ შიც.

რო გორც ჩანს, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე-
ბი სა და მა თი შე მო სავ ლე ბის ძი რი თა დი წყა რო ა. ამი ტომ ქვეყ ნის თვის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია მი სი სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ამის მიღ წე ვა კი, 
პირ ველ რიგ ში, შე საძ ლე ბე ლია სა ცა ლო ვაჭ რო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ-
თლებ რი ვი ბა ზის მო წეს რი გე ბით. ეს კარ გად გა აც ნო ბი ე რეს შე სა ბა მის მა სა-
ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ მა და ვაჭ რო ბის სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ებ ში მო-
საქ ცე ვად ადეკ ვა ტუ რი კა ნო ნე ბი და სხვა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი შექ მნეს, რაც 
არე გუ ლი რებს სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას, მათ შო რის სა ცა ლო ვაჭ რო ბა საც. 
კერ ძოდ, იცა ვენ სა წარ მო ებს ერ თმა ნე თის გან, მომ ხმა რებ ლებს უვარ გი სი სა-
ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მი ყიდ ვის გან, სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბით და სა-
ქონ ლის მიმ ზიდ ვე ლად შე ფუთ ვით მოტყ უ ე ბის გან, სა ზო გა დო ე ბას – გა რე მოს 
და ბინ ძუ რე ბის გან [მღებ რიშ ვი ლი, 2018, 298]. სა ცა ლო ვაჭ რო ბის მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი დან ჩვენ გან ვი ხი ლავთ შემ დეგს: „საქართველოს 
კანონი პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუ ფალი მიმოქცევის კოდექსი“ 
(2012); „საქართველოს კანონი სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, 
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი“ (2012); „ტექნიკური 
რეგლამენტი საცალო ვაჭრობაში დაუფასოებელი პროდუქციის მიწოდებისა 
და რეალიზაციის ჰიგიენური წესები“. 

საქართველოს კანონი – „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 
მიმოქცევის კოდექსი“ ვრცელ დე ბა სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა სფე რო ზე 
და, მათ შო რის, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ზეც, რად გან მომ ხმა რებ ლე ბამ დე პრო დუქ-
ტე ბი, ძი რი თა დად, სწო რედ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობი ექ ტე ბის მეშ ვე ო ბით და იყ-
ვა ნე ბა. სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში დაშ ვე ბულ მა შეც დო მებ მა შე იძ ლე ბა პრო დუქ ტი 
მოხ მა რე ბის თვის უვარ გი სი გა ხა დოს ან ზი ა ნი მი ა ყე ნოს გა რე მოს. ამი ტომ 
კა ნონ ში ხაზ გას მუ ლი ა, რომ კო დექ სის მი ზა ნი ა: ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის, ჯან-
მრთე ლო ბის, სა კუთ რე ბი სა და გა რე მოს დაც ვა [16, მუხ ლი 1, პუნ ქტი ა]. ეს კი 
მი იღ წე ვა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ბა ზარ ზე გან თავ სდე ბა უსაფ რთხო პრო დუქ ტი 
[16, მუხ ლი 1, პუნ ქტი ბ], რო მელ საც მომ ხმა რე ბელს სა ცა ლო ვაჭ რო ბა აწ ვდის. 
პრო დუქ ტის უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ყვე ლა ბიზ ნეს -ო პე რა ტო რის, 
(მათ შო რის სა ცა ლო ვაჭ რო ბის) მო ვა ლე ო ბა ა. პრო დუქ ტის უსაფ რთხო ე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას თან ერ თად, კო დექ სი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს გამ ყიდ-
ვე ლის მი ერ მომ ხმა რებ ლის ინ ფორ მი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე, პრო დუქ ტის 
უსაფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბით [16, მუხ ლი 13, პუნ ქტი 6] და მომხმარებლის 



ბაბულია მღებრიშვილი

146

უფლებაზე „დაიცვას თა ვი სი უფ ლე ბე ბი სა სა მარ თლო ში ან შე სა ბა მის სა ხელ-
მწი ფო ორ გა ნო ში კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად“ [16, მუხ ლი 13, პუნ ქტი 7]. 
თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში ჯერ ჯე რო ბით ვერ მო ხერ ხდა მომ ხმა-
რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბა, მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ კა ნონ პრო ექ ტი მზად არის უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლი ა.

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის მოხ დე ნა 
შე უძ ლია სა ქარ თვე ლოს კა ნონს „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, 
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი“, რომელიც განმარტავს 
საცალო ვაჭრობის, საცალო ვაჭრობის პუნქტისა და საბოლოო მომხმარებლის 
ცნებების არსს [19, მუხლი 2, ქვეპუნქტები ჯ1, ჰ1, ჰ2 ]. მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე-
ბე ბის დაც ვა ში დი დი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლია სა ხელ მწი ფო კონ ტროლს, 
რა მაც პრო დუქ ტის უსაფ რთხო ე ბის დამ რღვე ვი ბიზ ნეს -ო პე რა ტო რე ბი უნ და 
გა მო ავ ლი ნოს. კა ნო ნი ად გენს ამ პრო ცე სის შე სა ბა მის ტერ მინს, უწო დებს მიკ-
ვლე ვა დო ბას და გან მარ ტავს მას, როგორც „სურსათის/ცხოველის საკვების, 
მას ში გა მო სა ყე ნებ ლად გან კუთ ვნი ლი ნე ბის მი ე რი ნივ თი ე რე ბის, სურ სათ თან /
ცხო ვე ლის საკ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტა რი სა და შე სა ფუ თი მა სა ლის შე სა ხებ 
მო ნა ცე მე ბის და ინ ფორ მა ცი ის დად გე ნის შე საძ ლებ ლო ბას მა თი წარ მო ე ბის, 
გა და მუ შა ვე ბი სა და დის ტრი ბუ ცი ის ეტა პებ ზე [19, მუხ ლი 12, პუნ ქტი ჰ7 ]. ცხა-
დი ა, მიკ ვლე ვა დო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ყვე ლა ბიზ ნეს -ო პე რა-
ტორს კა ნო ნის დაც ვის კენ უბიძ გებს, რომ სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გან ხორ-
ცი ე ლე ბი სას არ აღ მოჩ ნდეს არა სა ხარ ბი ე ლო სი ტუ ა ცი ა ში.

პრო დუქ ტის ხა რის ხის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში დიდ როლს ას რუ ლებს სა ცა ლო 
ვაჭ რო ბის ობი ექ ტი, ანუ ის ად გი ლი/ შე ნო ბა, სა დაც სურ სა თის მი ღე ბა, შე ნახ ვა, 
მომ ზა დე ბა და რე ა ლი ზა ცია ხორ ცი ელ დე ბა [20, მუხ ლი 2, პუნ ქტი დ]. ტექ ნი კუ-
რი რეგ ლა მენ ტი – სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში და უ ფა სო ე ბე ლი პრო დუქ ცი ის მი წო დე-
ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის ჰი გი ე ნუ რი წე სე ბი სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობი ექტს ავალ-
დე ბუ ლებს პრო დუქ ტის შე სა ნა ხი პი რო ბე ბის დაც ვას. დო კუ მენ ტში ნათ ქვა-
მი ა, რომ „სურსათის რეალიზაციის თითოეული სახის პროდუქტისთვის უნდა 
იქნეს უზრუნველყოფილი მწარმოებლის მიერ დადგენილი ტემპერატურული 
რეჟიმის, ტენიანობისა და განათების პარამეტრები“ [19, პუნქტი 2]. 

საცალო ვაჭრობაში დაუფასოებელი პროდუქციის მიწოდებისა და 
რეა ლიზაციის ჰიგიენური პირობების და წესების შესახებ ტექნიკური რეგ-
ლამენტი, შეიძლება ითქვას, რომ საცალოდ მოვაჭრესთვის ერთგვარი გზა-
მკვლევია პროდუქტის შენახვისა და რეალიზაციის პროცესში. მასში გაწე-
რილი მოთხოვნების გათვალისწინება უზრუნველყოფს პროდუქტის ხა რის-
ხის შენარჩუნებას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ტექნიკური რეგ-
ლამენტის დანართები, სავაჭრო ინვენტარის რეცხვის წესსა და ობიექტების 
სანი ტარულ რეჟიმს განსაზღვრავს.
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სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე არ სე ბი თი ხა სი ა თის გავ ლე ნის მოხ-
დე ნა შე უძ ლია ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი ას. არას ტა ბი ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბა უცხ ო ელ ტუ რის ტებს აში ნებს, რის გა მოც მა თი რა ო დე ნო ბა 
მკვეთ რად მცირ დე ბა. ამით სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ძა ლი ან ზა რალ დე ბა იმ შემ თხვე-
ვა შიც კი, რო ცა სა ქარ თვე ლო ში მა თი სტუმ რო ბის მი ზე ზი შო პინ გი არ არის. 

დღეს სა ქარ თვე ლო ში შე და რე ბით სტა ბი ლუ რი პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი-
ა ა. ამი ტომ სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბა გა ნუწყ ვეტ ლივ იზ რდე-
ბა, რაც სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე და დე ბი თად აი სა ხე ბა. 2015 წელს 
სა ქარ თვე ლოს 6 305 635 სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რი ეს ტუმ რა, 2016 წელს - 6 
719 975, 2017 წელს - 7 902 509, ხო ლო 2018 წელს - კი 8 679 544 [21]. სა ერ თა შო-
რი სო მოგ ზა უ რე ბის რა ო დე ნო ბის ასე თი ზრდის პი რო ბებ ში, ცხა დი ა, სა ცა ლო 
ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი იზ რდე ბა, თუმ ცა, სა ერ თა შო რი სო 
მოგ ზა უ რე ბის სტუმ რო ბის მიზ ნის გან და მო კი დე ბუ ლე ბით, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის 
სხვა დას ხვა ტი პის ობი ექ ტში სა ცა ლო სა ქო ნელ ბრუნ ვის ზრდის გან სხვა ვე ბუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი იქ მნე ბა. ამი ტომ, სა სურ ვე ლი ა, ტუ რის ტულ რე გი ო ნებ ში 
არ სე ბუ ლი სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე ობი ექ ტე ბის მე ნე ჯე რე ბი ან ისი ნი, რომ ლე ბიც 
ცდი ლო ბენ კა პი ტა ლი სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში და ა ბან დონ, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე-
ბის ტენ დენ ცი ებ ში ერ კვე ოდ ნენ.

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი დან ირ კვე ვა, რომ ბო ლო წლებ ში სა ერ თა შო რი სო 
მოგ ზა უ რე ბი სა ქარ თვე ლოს, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, დას ვე ნე ბის, გარ თო ბი სა და 
რეკ რე ა ცი ის მიზ ნით სტუმ რო ბენ (31-43%). მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ვი ზი ტო რე ბის 
რა ო დე ნო ბაც, რომ ლე ბიც ქვე ყა ნა ში მე გობ რე ბის /ნა თე სა ვე ბის მო სა ნა ხუ ლებ-
ლად შე მო დი ან (22-24%). მცი რეა შო პინ გის თვის სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი სა-
ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბის რა ო დე ნო ბა და 2015-2018 წლებ ში სა ერ თა შო რი სო 
მოგ ზა უ რე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 10%-ს არ აღე მა ტე ბა. ცხა დი ა, თუ სა ერ-
თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბის ქვე ყა ნა ში სტუმ რო ბის მი ზა ნი დას ვე ნე ბა და გარ თო-
ბაა და არა შო პინ გი, მა ღა ზი ე ბის გახ სნით მე ტის მე ტი „გატაცება“ არ იქ ნე ბა 
სწო რი და, არ ცთუ შო რე ულ პერ სპექ ტი ვა ში, შე საძ ლე ბე ლი ა, უარ ყო ფი თა დაც 
აი სა ხოს მა თი საქ მი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. ამ ტი პის ტუ რის ტე ბის თვის უკე-
თე სია სუ ვე ნი რე ბად ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ნა წარ მის შე თა ვა ზე ბა. სა ცა ლო 
ვაჭ რო ბის მთა ვა რი საზ რუ ნა ვი ამ შემ თხვე ვა ში უნ და იყოს ხა რის ხზე ზრუნ ვა 
და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა. 

სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბი, ძი რი თა დად, თბი ლის სა (50%) და ბა თუმს 
(30%) სტუმ რო ბენ. ალ ბათ, სწო რედ ამან გა ნა პი რო ბა, გარ კვე ულ წი ლად, ის 
ფაქ ტი, რომ სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ყვე ლა ზე მე ტად ამ ქა ლა ქებ შია გან ვი თა რე-
ბუ ლი. ბო ლო წლებ ში თბი ლის ში გახ სნი ლი მას შტა ბუ რი სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი 
(თბი ლი სი მო ლი, ისთ ფო ინ თი, გა ლე რეა თბი ლი სი) სა უ კე თე სო ად გი ლია ტუ-
რის ტე ბის თვის არა მარ ტო შო პინ გის კუთხ ით, არა მედ გარ თო ბი სა და დას ვე ნე-
ბის თვალ საზ რი სი თაც. მსხვი ლი სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი სულ ცო ტა ხნის წინ ბა-
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თუმ შიც გა იხ სნა (ბა თუ მი მო ლი, მეტ რო სი თი ბა თუ მი), რაც, ჩვე ნი აზ რით, გარ-
კვე ულ წი ლად ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი.

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის მი ერ სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რებ ზე გა ყი დუ ლი პრო-
დუქ ცი ის სტრუქ ტუ რა მათ ეთ ნი კურ კუთ ვნი ლე ბა სა და ცხოვ რე ბის დო ნე ზეც 
არის და მო კი დე ბუ ლი. რო გორც წე სი, სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის, რე ლი გი ი სა და 
ცხოვ რე ბის დო ნის ადა მი ა ნე ბის ქცე ვა ბა ზარ ზე გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ამი ტომ სა-
სურ ვე ლია სა ცა ლო ობი ექ ტე ბის მი ერ ამ ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბაც. რო გორც ირ-
კვე ვა სა ქარ თვე ლოს ბო ლო პე რი ოდ ში, უპი რა ტე სად მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი დან 
– აზერ ბა ი ჯა ნი დან, სომ ხე თი დან, რუ სე თი დან და თურ ქე თი დან – სტუმ რო ბენ. 
ამას თან, სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბის რა ო დე ნო ბა, უკა ნას კნე ლი ოთხი წლის 
გან მავ ლო ბა ში, სტა ბი ლუ რად მხო ლოდ რუ სე თი დან იზ რდე ბა. რაც შე ე ხე ბა 
სომ ხე თი დან და აზერ ბა ი ჯა ნი დან შე მო სულ მოგ ზა უ რებს, მა თი რა ო დე ნო ბა 
ხან იზ რდე ბა და ხან მცირ დე ბა. თუმ ცა, 2015-2016 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ყვე-
ლა ზე მე ტი რა ო დე ნო ბის მოგ ზა უ რი სომ ხე თი დან შე მო ვი და, 2017-2018 წლებ ში 
კი აზერ ბა ი ჯა ნი დან. 

ვფიქ რობთ, სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბის ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით სტრუქ-
ტუ რი რე ბის ცოდ ნა სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე ებს და ეხ მა რე ბა, მათ მი ერ სა ვა რა უ-
დოდ, შე სა ძე ნი პრო დუქ ტე ბის ასორ ტი მენ ტის პროგ ნო ზი რე ბა ში. მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია ისიც, რომ სა ცა ლო ვაჭ რო ბამ შეძ ლოს სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რებ ში 
ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ტე ბის ყიდ ვის სურ ვი ლის გა ჩე ნა. სა ქარ-
თვე ლოს თვის წამ გე ბი ა ნი იქ ნე ბა, რო ცა უცხ ო ელ ტუ რის ტებ ზე სა ცა ლო ვაჭ-
რო ბა ში, უპი რა ტე სად, იმ პორ ტულ პრო დუქ ტებს გა ყი დი ან. ასეთ შემ თხვე ვა ში, 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბით, ქვე ყა ნა დიდ სარ გე ბელს ვერ ნა ხავს. 

დინამიკური დემოგრაფიული და ეკონომიკური გარემო –
საცალო ვაჭრობის მამოძრავებელი

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე დიდ გავ ლე ნას დე მოგ რა ფი ულ გა-
რე მო ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი ახ დენს. ამ სფე როს სპე ცი ა ლის ტთა ნა-
წი ლი თვლის, რომ სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი კრი ზი სი ა, რად გან 
„მოსახლეობის ასე თი და ბა ლი ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა, რო გო რი ცაა პოს ტსაბ ჭო თა 
სა ქარ თვე ლო ში, მას არ ჰქო ნია მთე ლი ის ტო რი ის მან ძილ ზე. მი უ ხე და ვად მრა-
ვა ლი გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე მო სე ვი სა, შო ბა დო ბის დო ნე და ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა 
ყო ველ თვის უზ რუნ ველ ყოფ და მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო ე ბულ კვლავ წარ მო ე-
ბას, რო დე საც შვი ლე ბის თა ო ბა რიცხ ობ რი ვად აღე მა ტე ბა მშობ ლე ბის თა ო-
ბას. პოს ტსაბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო ში სი ტუ ა ცია კარ დი ნა ლუ რად შე იც ვა ლა. შვი-
ლე ბის თა ო ბა მშობ ლე ბის თა ო ბას თან შე და რე ბით ნაკ ლე ბი იბადება“ [ხმა ლა ძე 
2018, 512]. ასეთ პი რო ბებ ში, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი შემ ცი რე ბუ ლი ა. ცხა დი ა, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა სა და დე მოგ რა ფი ულ გა რე მოს 
ფაქ ტო რებს შო რის ორ მხრი ვი კავ ში რი არ სე ბობს. არა მარ ტო დე მოგ რა ფი უ ლი 
გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს ცვლი ლე ბებს სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე თა საქ-
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მი ა ნო ბა ში, არა მედ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, რო გორც ბიზ ნე სის ერ თ-ერ თი ფორ მის 
გან ვი თა რე ბის დო ნეც ახ დენს გავ ლე ნას დე მოგ რა ფი ულ გა რე მო ზე, იწ ვევს და-
დე ბით ან უარ ყო ფით ძვრებს მო სახ ლე ო ბის მთლი ან რა ო დე ნო ბა სა და სტრუქ-
ტუ რა ში, ოჯა ხე ბის რა ო დე ნო ბა სა და შე მო სავ ლებ ში, ცხოვ რე ბის დო ნე ში, მიგ-
რა ცი ა ში [მღებ რიშ ვი ლი 2003, 53].

დე მოგ რა ფი უ ლი გა რე მოს მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი-
თა რე ბა ზე გავ ლე ნას, პირ ველ რიგ ში, მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის დი ნა მი კა 
ახ დენს, რად გან ამით მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა იც ვლე ბა. მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბის ზრდა თუ შემ ცი რე ბა, თა ვის მხრივ, და მო კი დე ბუ ლია რო გორც 
შო ბა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, ასე ვე მიგ რა ცი ულ პრო ცე-
სებ ზე. ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა ნა პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის სქე სობ რივ -ა სა კობ რი ვი 
სტრუქ ტუ რის, ოჯა ხე ბის შე მად გენ ლო ბის შეც ვლას და ამის მი ხედ ვით, პრო-
დუქ ტებ ზე მოთხ ოვ ნის გან სხვა ვე ბულ სტრუქ ტუ რას. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად 
სა ცა ლო ვაჭ რო ბას ზო გი ერ თი პრო დუქ ტით ვაჭ რო ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა, ზო გი ერ თის მი ხედ ვით კი - შე ფერ ხე ბის საფ რთხე 
წარ მო ექ მნე ბა. სა ქარ თვე ლო ში, შო ბა დო ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლე-
ბის მი ხედ ვით, დღეს ასეთ მდგო მა რე ო ბა ა: 2010 წელს და ი ბა და 55,2 ათა სი ბავ-
შვი, გარ და იც ვა ლა - 51,1 ათა სი; 2015 წელს და ი ბა და 59,2 ათა სი, გარ და იც ვა ლა 
49,1 ათა სი; 2016 წელს, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, და ბა დე ბულ თა რა ო დე ნო ბა 
შემ ცირ და და შე ად გი ნა 56,6 ათა სი კა ცი, გარ დაც ვლილ თა რა ო დე ნო ბა კი გა-
ი ზარ და 50,8 ათა სამ დე; 2017 წლის თვის კი დევ უფ რო შემ ცირ და რო გორც და-
ბა დე ბულ თა, ასე ვე გარ დაც ვლილ თა რა ო დე ნო ბა და შე ად გი ნა, შე სა ბა მი სად, 
53,3 და 47,8 ათა სი კა ცი. ჩვილ ბავ შვთა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბით მიმ დი ნა რე 
პე რი ოდ ში ზა რალ დე ბა ამ სეგ მენ ტზე მო მუ შა ვე მა ღა ზი ე ბი, მო მა ვალ პე რი ოდ-
ში კი პრობ ლე მე ბი შე ექ მნე ბათ სხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის თვის (მო ზარ დე ბი, 
თი ნე ი ჯე რე ბი) სა ჭი რო პრო დუქ ტე ბით სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე სა წარ მო ებ საც. 

რო გორც სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი დან ირ კვე-
ვა, სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო ორ წე ლი წად ში მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა გა-
მო იკ ვე თა, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა არ გაზ რდი ლა. ასე, მა გა ლი თად, 
2015 წელს ბუ ნებ რივ მა მა ტე ბამ 20,1 ათა სი კა ცი შე ად გი ნა. ამ ფაქ ტის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, 2016 წლის და საწყ ის ში ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბას 
უნ და მი ეღ წია 3 732,0 ათა სი კა ცის თვის, რე ა ლუ რად კი მხო ლოდ 3 728,6 ათა სი 
კა ცი იყო. მა შა სა და მე, სა ქარ თვე ლო ში გა რე მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბი გრძელ-
დე ბა. ეს დას ტურ დე ბა 2017 წლის მო ნა ცე მე ბი თაც. 2016 წლის ბუ ნებ რი ვი მა ტე-
ბის (5,8 ათა სი) გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2017 წლის და საწყ ი სის თვის, სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბას უნ და შე ედ გი ნა 3 734,4 ათა სი კა ცი და არა 3 726,2 ათა სი. გა რე-
მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბი, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ზე მოქ მე დე ბის თვალ საზ რი სით, 
ცალ სა ხად უარ ყო ფი თად ვერ შე ფას დე ბა. მარ თა ლი ა, მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო-
ბის შემ ცი რე ბით, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, მოთხ ოვ ნა მცირ დე ბა, რაც სა ცა-
ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბას აფერ ხებს, მაგ რამ გა რე მიგ რა ცი ულ პრო ცე სებს, 
უმე ტეს შემ თხვე ვა ში თან სდევს ქვე ყა ნა ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შე მოს ვლა, 
რაც მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნას ზრდის და სა ცა ლო ვაჭ რო ბაც არ ზა რალ დე ბა. 
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მარ კე ტინ გის ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოც დიდ გავ ლე ნას ახ დენს სა ცა ლო 
ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე, რად გან მო სახ ლე ო ბის მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო-
ბა და ნა ყი დი პრო დუქ ტე ბის სტრუქ ტუ რა უშუ ა ლო კავ შირ შია მათ შე მო სავ-
ლებ სა და ცხოვ რე ბის დო ნეს თან. ამ მხრივ, სა ქარ თვე ლო ში დღეს არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად ვერ ჩა ით ვლე ბა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბი იზ რდე ბა. მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო-
სავ ლე ბის დი ნა მი კა ბო ლო წლებ ში გა მო ი ყუ რე ბა ასე: 2014 წე ლი-239,2 ლა რი; 
2015 წე ლი-250,4 ლა რი; 2016 წე ლი-268,5; 2017 წე ლი-272,7 ლა რი [13, 14]. მო-
სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლებ ში ძი რი თა დი ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბი ა, რი სი რა ო დე-
ნო ბაც აღ ნიშ ნულ წლებ ში შე იც ვა ლა ასე: 2014 წე ლი-214,2 ლა რი; 2015 წე ლი-
227,1 ლა რი; 2016 წე ლი-247,8 ლა რი; 2017 წე ლი-252,5 ლა რი. მო სახ ლე ო ბის 
შე მო სავ ლე ბის ამ უმ ნიშ ვნე ლო ზრდას თან ახ ლდა ლა რის გა უ ფა სუ რე ბა (2014 
წელს 1 აშშ დო ლა რი ღირ და 1,77 ლა რი, 2017 წელს კი 2,51 ლა რი), რა მაც ფა სე-
ბი სა და სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ზრდა გა მო იწ ვი ა. ასე მა გა ლი თად, 2015 წელს სა-
არ სე ბო მი ნი მუ მი 154, 5 ლა რი იყო, 2017 წელს კი 170,8 ლა რი. ამი ტომ, ხალ ხის 
ცხოვ რე ბის დო ნე არ შეც ვლი ლა და, ფაქ ტობ რი ვად, იგი ვე დარ ჩა. მო სახ ლე-
ო ბის საკ მაო რა ო დე ნო ბა იძუ ლე ბუ ლია თა ვი სი შე მო სავ ლე ბის დი დი ნა წი ლი 
პირ ვე ლა დი მოთხ ოვ ნი ლე ბის პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნას მო ახ მა როს. ასეთ პი რო-
ბებ ში ძი რი თა დი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
იზ რდე ბა და ამ პრო დუქ ტე ბით სა ცა ლო ვაჭ რო ბასც გან ვი თა რე ბის მე ტი პერ-
სპექ ტი ვა აქვს. 

დასკვნები და წინადადებები

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, დას კვნის სა ხით უნ და ით ქვას, 
რომ:

	დღე ი სათ ვის სა ცა ლო ვაჭ რო ბა მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს სა-
ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა ში. ერ თი მხრივ, მი სი მეშ ვე ო ბით მომ-
ხმა რებ ლამ დე და იყ ვა ნე ბა მის თვის აუ ცი ლე ბე ლი პრო დუქ ცი ის დი დი ნა წი ლი. 
მე ო რე მხრივ, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და მა თი ფუ ლა დი 
შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო ა;

	სა ქარ თვე ლო ში სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ-
ლე ნას ახ დენს გა რე მარ კე ტი ნუ ლი გა რე მოს ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა 
პო ლი ტი კურ -სა მარ თლებ რი ვი, დე მოგ რა ფი უ ლი და ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბი. 
მხო ლოდ მა თი ზე გავ ლე ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი, მარ კე ტინ გუ-
ლი სტრა ტე გი ის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე სა წარ მო ე ბის 
საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნად წარ მარ თვა;

	სა ცა ლო ვაჭ რო ბის სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ებ ში მო საქ ცე ვად და მო უ კი-
დე ბე ლი გან ვი თა რე ბის გზა ზე დამ დგარ სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მუ-
შაო ჩა ტარ და. ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის დარ გე ბის, მათ შო რის სა ცა ლო ვაჭ რო ბის 
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შემ დგო მი გან ვი თა რე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის უვ ნე ბე ლი სურ სა თით უზ რუნ ველ-
ყო ფი სათ ვის მი ღე ბუ ლია და მოქ მე დებს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, რაც ეხ მა უ რე ბა 
და ით ვა ლის წი ნებს ევ რო პას თან სა ქარ თვე ლოს ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოთხ ოვ ნებს. თუმ ცა, სა მუ შაო ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. ამის და სა დას ტუ რებ-
ლად იმის აღ ნიშ ვნაც საკ მა რი სი ა, რომ ჯერ კი დევ არ ამოქ მე დე ბუ ლა დრო ე-
ბით შე ჩე რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
შე სა ხებ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნონ პრო ექ ტი უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია მზად 
არის. ეს კა ნო ნი მომ ხმა რებ ლებს გა უ ად ვი ლებს თა ვის დაც ვას პრო დუქ ცი ის 
გამ ყიდ ველ თა არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბე ბის გან;

	სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა უშუ ა ლო კავ შირ შია გა რე ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბას თა ნაც. სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბი კარ გი მყიდ ვე ლე ბი არი ან 
და და დე ბი თად ზე მოქ მე დე ბენ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე. ამას ადას-
ტუ რებს ბო ლო პე რი ოდ ში გახ სნილ მას შტა ბურ სა ვაჭ რო ცენ ტრებ ში უცხ ო ე-
ლი ტუ რის ტე ბის ნა კა დე ბი, რაც ერ თი შე ხედ ვი თაც კი ნა თე ლი ა;

	სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რე ბის მი ერ შე ძე ნი ლი პრო დუქ ტე ბის ასორ ტი-
მენ ტი და მო კი დე ბუ ლია მა თი სა ქარ თვე ლო ში შე მოს ვლის მი ზან თან. ამი ტომ 
სა სურ ვე ლი ა, რომ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობი ექ ტე ბის მფლო ბე ლე ბი ან მა თი მე-
ნე ჯე რე ბი ერ კვე ოდ ნენ ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ძი რი თად ტენ დენ ცი ებ ში და 
გა ით ვა ლის წი ნონ ისი ნი სა ცა ლო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს;

	სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობი ექ ტე ბის ეფექ ტი ა ნად მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფა ში დი დი რო ლი აკის რია ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის ცვლი ლე ბე ბის ანა ლიზს, რო გო რი ცაა მო სახ ლე ო ბის ზრდა ან შემ-
ცი რე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, შო ბა დო ბის, სიკ ვდი ლი ა ნო ბი სა და მიგ რა ცი ის მაჩ-
ვე ნებ ლე ბის ცვლი ლე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. სა ცა ლო ვაჭ რო ბის მე ნე ჯე რებ-
მა ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბი სას აუ ცი ლებ ლად უნ და იაზ როვ ნონ 
პერ სპექ ტი უ ლად და მარ კე ტინ გუ ლად, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მათ, რო გორც 
მოკ ლე ვა დი ან, ასე ვე გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, დრო უ ლად უნ და გა აც ნო-
ბი ე რონ მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხე ე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რაც შე იძ ლე ბა თან 
მოჰ ყვეს დე მოგ რა ფი უ ლი გა რე მოს ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ცვლი ლე ბებს; 

	მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის რა ო დე ნო ბა სა და მი სი ხარ ჯვის სტრუქ-
ტუ რა ში გარ კვე ვის გა რე შე, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვერ 
გან ვი თარ დე ბა. სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ობი ექ ტე ბის მფლო ბე ლე ბი და მე ნე ჯე რე ბი 
აუ ცი ლებ ლად უნ და და ინ ტე რეს დნენ მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის სტა ტის-
ტი კით, მი სი ხარ ჯვის სის ტე მით და გა ნა წი ლე ბის ხა სი ა თით. ამ მაჩ ვე ნებ ლებ-
თან ერ თად, მათ ყუ რადღ ე ბა უნ და გა ა მახ ვი ლონ ხალ ხის ცხოვ რე ბის დო ნე-
ზე, რო მე ლიც, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ცა ლო ვაჭრობას „კარნახობს“, თუ 
რა ტიპის საცალოდ მოვაჭრე საწარმოების გახსნაა მომგებიანი ეკონომიკის 
განვითარების მოცემულ ეტაპზე.
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In the article retail trade is considered an important field of Georgia’s economy 
providing delivery of wide range of products to the customers. At the same time it is 
also an important source of employment and income of population. Therefore, accord-
ing to the author, finding new ways for further development of retailing can play a great 
role in the country’s economy. In order to find these ways the author analyses political, 
legal, demographic and economic factors in the external marketing environment of re-
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tailing enterprises. In her opinion, it is only possible for retailer work effectively if mar-
keting strategies are based on evaluation affects of these factors. The author thinks that 
the political situation in Georgia nowadays is favorable for the development of retailing. 
She believes that general lines of the development of retailing are identified correctly 
and the population has the possibility to obtain products safe for their life. Retailers, at 
the same time, observe the requirements of basic legal documents, regulating retailing, 
as one of the fields in business. These documents consider the requirements of the 
contract, regulating association with Europe. Though, as it is said in the article, the pro-
cess of arrangement of the legal environment of retailing is not finished yet. The basic 
normative acts, regulating retailing, provide the possibility to find out the business-op-
erators breaking the principles of food safety. This pushes the traders to work legally. 
Technical Regulations on hygienic conditions and rules of supply and sale of unpacked 
products in retail trade, it is considered as a guide to retailers in the process of storage 
and sale of food products. The protection of consumers’ rights is provided by its re-
quirements. The author of the article describes the demographic environment in terms 
of increase and decrease of the number of population; she analyzes the birth rates, 
death rates and migration and makes relevant conclusions. In the context of the factor 
of retail trade, the article focuses on international travelers and, in this direction, the 
current situation in the country. The author of the article, in the process of discussing 
the economic environment, analyzes the income of the population and living standards. 
She considers that retailers and active managers, taking into consideration the standard 
of living, must decide on possible ways to develop retail trade in Georgia. The author 
says that people’s living standards “dictate” what kind of retail trader enterprises should 
be open at a given stage for the development of a profitable economy.

Keywords: Retail trade, external marketing environment, political-legal environ-
ment, economic environment
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