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ლე ო ბის და საქ მე ბის დო ნის ამაღ ლე ბი სა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის 
დო ნის შემ ცი რე ბის პრობ ლე მა. მო ცე მულ პრობ ლე მა ზე მრა ვა ლი სა ინ-
ტე რე სო შრო მაა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რო გორც უცხ ო ე ლი, ასე ვე ქარ თვე ლი 
ეცო ნო მის ტ-მკვლე ვარ თა მი ერ [1,2,3,4,5,6]. მი უ ხე და ვად ამი სა, აღ ნიშ ნუ-
ლი პრობ ლე მის მრა ვალ მხრი ვო ბის, სირ თუ ლი სა და დრო ში მი სი მდგო-
მა რე ო ბის მუდ მი ვი ცვა ლე ბა დო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სა კითხ ე ბის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა კვლა ვაც აქ ტუ ა ლუ რია და ასე 
იქ ნე ბა მო მა ვალ შიც. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში ძი რი თა დად გან ხი ლუ ლია 
მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა სა და უმუ შევ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ისე თი 
სა კითხ ე ბი, რაც ამ პრობ ლე მა ზე მო მუ შა ვე ქარ თვე ლი ეკო ნო მის ტე ბის 
მი ერ, ჩვე ნი აზ რით, შე და რე ბით ნაკ ლე ბა დაა შეს წავ ლი ლი და, სა ქარ-
თვე ლო ში და საქ მე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი დან გა მომ დი-
ნა რე, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბის ზო გი ერ თი კონ კრე-
ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა; ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ-
რი მო სახ ლე ო ბა; სა მუ შაო ძა ლა; და საქ მე ბუ ლე ბი; თვით და საქ მე ბუ ლე ბი; 
და საქ მე ბის დო ნე; უმუ შევ რო ბის დო ნე; უმუ შევ რო ბის სა ხე ო ბე ბი.
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ნუგზარ პაიჭაძე

 უმუშევრობა და მასთან დაკავშირებული თეორიულ-
მეთოდოლოგიური საკითხები

ტერ მი ნე ბი – „მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა“ და „უ მუ შევ რო ბა“ ერ თმა ნეთ-
თან ახ ლომ დგო მი ცნე ბე ბი ა. რო გორც წე სი, ქვე ყა ნა ში რამ დე ნად მა ღა ლია 
და საქ მე ბის დო ნე, იმ დე ნად და ბა ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი 
სრუ ლი ა დაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ ქვე ყა ნა ში და საქ მე ბის დო ნის ზრდას ყო-
ველ თვის ახ ლავს უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა და პი რი ქით. მა გა ლი თად, 
ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში 2010 წელს და საქ მე ბის 
დო ნე, 2006 წელ თან შე და რე ბით, გაზ რდი ლია 3 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით, ხო-
ლო უმუ შევ რო ბის დო ნე იმა ვე წლებ ში კი არ შემ ცი რე ბუ ლა, არა მედ გა ი ზარ და 
2.5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით. ყო ვე ლი ვე ეს გა მოწ ვე უ ლია ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ-
ვე ნებ ლე ბის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. კერ ძოდ, უმუ-
შევ რო ბის დო ნე გა ი ან გა რი შე ბა უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბის შე ფარ დე ბით ეკო-
ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბას თან და გა მო ი სა ხე ბა პრო ცენ-
ტებ ში. უმუ შევ რებ ში კი არ შე იყ ვა ნე ბა პი რე ბი, რომ ლე ბიც მო ცე მულ მო მენ ტში 
აქ ტი უ რად არ ეძე ბენ სა მუ შა ოს. სი ნამ დვი ლე ში, ამ კა ტე გო რი ის მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლი, ფაქ ტობ რი ვად, უმუ შე ვა რი ა. წარ სულ ში მა თი უმე ტე სო ბა აქ ტი-
უ რად ეძებ და სა მუ შა ოს, მაგ რამ ვერ იპო ვა იგი, და კარ გა იმე დი და ხე ლი ჩა-
იქ ნი ა, ანუ თა ვი მი ა ნე ბა სა მუ შა ოს ძი ე ბას. რაც შე ე ხე ბა და საქ მე ბის დო ნეს, იგი 
გა ი ან გა რი შე ბა და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის შე ფარ დე ბით 15 და მე ტი ასა კის 
მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბას თან. რო გორც ჩანს, უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნე-
ბე ლი, მა ტე ბის ან კლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს იმის მი ხედ-
ვით, თუ სა მუ შა ოს აქ ტი უ რი მა ძი ე ბე ლი მო სახ ლე ო ბის რა ნა წილ მა და კარ გა 
სა მუ შა ოს პოვ ნის იმე დი და შეწყ ვი ტა მი სი ძი ე ბა. გა მო დის, რომ რაც უფ რო 
იზ რდე ბა ამ კა ტე გო რი ის მო სახ ლე ო ბის რიცხ ვი, მით უფ რო მცირ დე ბა უმუ შევ-
რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რაც, ცხა დი ა, ფიქ ტი უ რია და მი უ თი თებს უმუ შევ-
რის სტა ტუ სის გან საზღ ვრის ნაკ ლზე. რაც შე ე ხე ბა და საქ მე ბის დო ნეს, მას ზე 
გავ ლე ნას ვერ ახ დენს ფაქ ტობ რი ვად უმუ შე ვა რი მო სახ ლე ო ბის რა ნა წი ლი არ 
ეძებს სა მუ შა ოს ამა თუ იმ მი ზე ზით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, პრაქ ტი კა ში 
შე იძ ლე ბა ად გი ლი ჰქონ დეს შემ თხვე ვებს, რო ცა უმუ შევ რო ბი სა და და საქ მე ბის 
დო ნე იზ რდე ბა ერ თდრო უ ლად ან პი რი ქით.

უმუ შევ რო ბის დო ნე გან სხვა ვე ბუ ლია სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში. თა ნა მედ რო-
ვე მსოფ ლი ო ში ამ ჟა მად შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ტენ დენ ცი ა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
ეკო ნო მი კუ რად მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, სა დაც, რო გორც წე სი, შო ბა-
დო ბის დო ნე და ბა ლი ა, უმუ შევ რო ბის დო ნეც და ბა ლი ა, ხო ლო ეკო ნო მი კუ რად 
სუს ტად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით აფ რი კის, აზი ი სა და ლა თი-
ნუ რი ამე რი კის ბევრ ქვე ყა ნა ში, სა დაც შო ბა დო ბის დო ნე მა ღა ლი ა, მა ღა ლია 
უმუ შევ რო ბის დო ნეც, რაც სე რი ო ზულ სირ თუ ლე ებს უქ მნის მო ცე მულ ქვეყ ნებს.
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უმუშევრობის პრომლემა საქართველოში და მისი დაძლევის გზები

უმუ შევ რო ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის შეს წავ ლი სას, არ შე იძ ლე ბა გვერ დი 
ავუ ა როთ მას ზე ისე თი ცნო ბი ლი მკვლე ვა რე ბის შე ხე დუ ლე ბებს, რო გო რი ცა ა: 
კ. მარ ქსი, მ. კე ინ ზი და თ. მალ თუ სი. მალ თუ სის მი ხედ ვით, უმუ შევ რო ბა გა-
მოწ ვე უ ლია დე მოგ რა ფი უ ლი მი ზე ზე ბით, რო ცა მო სახ ლე ო ბის ზრდის ტემ პე ბი 
უს წრებს წარ მო ე ბის ზრდის ტემ პებს. დღე საც, უმუ შევ რო ბის აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზი 
და მა ხა სი ა თე ბე ლია ეკო ნო მი კუ რად სუს ტად გან ვი თა რე ბუ ლი ისე თი ქვეყ ნე ბი-
სათ ვის, რომ ლებ შიც შო ბა დო ბის მა ღა ლი დო ნე ა. კ. მარ ქსის მი ხედ ვით, ტექ-
ნი კუ რი პროგ რე სის შე დე გად იზ რდე ბა ერთ მო მუ შა ვე ზე მო სუ ლი წარ მო ე ბის 
სა შუ ა ლე ბე ბის მა სა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა იწ ვევს 
კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბის ტემ პებ თან შე და რე ბით შრო მა ზე მოთხ ოვ ნის შე ფარ-
დე ბით შემ ცი რე ბას. ეს კი, სა ბო ლოო ან გა რი შით, იწ ვევს უმუ შევ რო ბას. მ. კე ინ-
ზის მი ხედ ვით კი, სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნის და ცე მით მცირ დე ბა კა პი ტა ლის 
და ბან დე ბის ინ ტე რე სი და ამის შე დე გია სა მუ შაო ძა ლა ზე ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი-
რე ბა, რი სი ლო გი კუ რი შე დე გი ცაა უმუ შევ რო ბა. ჩვე ნი აზ რით, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
სა მი ვე მო საზ რე ბა ერ თობ ყუ რად სა ღე ბია და ის გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს 
უმუ შევ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის კვლე ვი სა და მის შე სამ ცი რებ-
ლად შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის და სახ ვი სას.

უმუ შევ რო ბა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი მოვ ლე ნა ა, 
თუმ ცა, ეს სრუ ლი ა დაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ იგი მიშ ვე ბულ უნ და იქ ნეს თვით-
დი ნე ბა ზე. შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი დან აუ ცი ლე ბე ლია სხვა დას ხვა 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ქვე ყა ნა ში 
უმუ შევ რო ბი სა და მის გან მი ღე ბუ ლი და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბას. 

მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის დო ნე სხვა 
მრა ვალ ფაქ ტორ თან (შრო მის ბაზ რის სა ინ ფორ მა ციო ნა კა დე ბის არას რულ-
ყო ფი ლე ბა, და ბა ლი პრო ფე სი ა თა შო რი სი მო ბი ლუ რო ბა და მათ გა ნა წი ლე ბა-
ში ტე რი ტო რი უ ლი დის პრო პორ ცი ე ბი და სხვ.) ერ თად, გან პი რო ბე ბუ ლია სხვა 
ისე თი ფაქ ტო რე ბი თაც, რო გო რი ცა ა: და მა ტე ბი თი პრო დუქ ცი ის (მომ სა ხუ რე ბის) 
ერ თე ულ ზე შრო მი სა და კა პი ტა ლის მა ტე ბის ტემ პებს შო რის თა ნა ფარ დო ბა, 
სა მუ შაო დღის (სა მუ შაო კვი რის) დად გე ნი ლი ხან გრძლი ვო ბა, ზე გა ნაკ ვე თუ-
რი და მოქ ნი ლი სა მუ შაო რე ჟი მე ბით მუ შა ო ბის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა, 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა, ქვე ყა ნა ში ემიგ რან ტე ბის ჩა მოს ვლი სა 
და მიგ რან ტე ბის წას ვლის ინ ტენ სი ვო ბა და სხვ. მოკ ლედ ზო გი ერთ მათ გა ნის 
შე სა ხებ:

1) რო გორც ცნო ბი ლი ა, და მა ტე ბი თი პრო დუქ ვი ის (მომ სა ხუ რე ბის) წარ-
მო ე ბა და კავ ში რე ბუ ლია რო გორც შრო მი თი, ასე ვე შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო-
ბის ამაღ ლე ბის უზ რუნ ველ მყო ფე ლი კა პი ტა ლის და ნა ხარ ჯე ბის მა ტე ბას თან. 
ცხა დი ა, დამ ქი რა ვე ბე ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ა, წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბი სას, 
აირ ჩი ოს მი სი გან მა პი რო ბე ბე ლი ის ფაქ ტო რი, რო მე ლიც უფ რო ია ფი ა, ანუ, 
თუ და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლი პრო დუქ ცი ის (მომ სა ხუ რე ბის) მი სა ღე ბად და მა ტე ბი-
თი სა მუ შაო ძა ლის და ნა ხარ ჯე ბი ამე ტებს ამა ვე მიზ ნის მი საღ წე ვად კა პი ტა ლის 
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ნუგზარ პაიჭაძე

მა ტე ბას თან და კავ ში რე ბულ და ნა ხარ ჯებს, მა შინ უპი რა ტე სო ბა მი ე ნი ჭე ბა კა პი-
ტა ლის გა დი დე ბას და პი რი ქით. იმ შემ თხვე ვა ში კი, რო ცა წარ მო ე ბის გა დი დე ბა 
ახა ლი სა მუ შაო ძა ლის და ქი რა ვე ბი სა და კა პი ტა ლის გა დი დე ბის ხარ ჯზე თა-
ნა ბა რი ა, დამ ქი რა ვებ ლი სათ ვის არა ხელ საყ რე ლია შეც ვა ლოს თა ნა ფარ დო ბა 
შრო მა სა და კა პი ტალს შო რის. მო ცე მულ სა კითხ ზე მსჯე ლო ბი სას, მხედ ვე ლო-
ბა ში ისი ცაა მი სა ღე ბი, რომ თვით შრო მას გა აჩ ნია სხვა ისე თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
რო გო რი ცა ა: ასა კი, სქე სი ეროვ ნე ბა, რა სა, გა ნათ ლე ბის მდგო მა რე ო ბა და სხვ. 
წარ მო ე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობს, აგ რეთ ვე, ენერ გია და მა სა ლე ბი. ყვე ლა 
ჩა მოთ ვლი ლი ფაქ ტო რი გავ ლე ნას ახ დენს ზე მო აღ ნიშ ნულ თა ნა ფარ დო ბა ზე. 
მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ხელ ფა სის დო ნე სა 
და სხვა ჩა მოთ ვლილ ფაქ ტო რებ ზე ფა სის ცვლი ლე ბებს;

2) სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხ ოვ ნის სი დი დე პირ და პირ კავ შირ შია და ქი რა-
ვე ბულ მო მუ შა ვე თა სა მუ შაო დღი სა და სა მუ შაო კვი რის კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნილ ხან გრძლი ვო ბას თან. საქ მე ისა ა, რომ, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, სა-
წარ მოს (ფირ მას, ორ გა ნი ზა ცი ას) შე უძ ლია გა მო უშ ვას პრო დუქ ცი ის მო ცე მუ ლი 
რა ო დე ნო ბა ან შე ას რუ ლოს გარ კვე უ ლი მო ცუ ლო ბის სა მუ შა ო, მო მუ შა ვე თა რა-
ო დე ნო ბი სა და მათ მი ერ კვი რა ში ნა მუ შე ვა რი სა ა თე ბის ოდე ნო ბის სხვა დას ხვა 
კომ ბი ნა ცი ი სას. სა მუ შაო კვი რის ხან გრძლი ვო ბის გა დი დე ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა 
შემ ცირ დეს მო მუ შა ვე თა რა ო დე ნო ბა და პი რი ქით, სა მუ შაო კვი რის ხან გრძლი-
ვო ბის შემ ცი რე ბა იწ ვევს მო მუ შა ვე თა რა ო დე ნო ბის გა დი დე ბას. ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი დან გა მომ დი ნა რე, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა სა მუ შაო დღის (კვი რის) ოპ-
ტი მა ლუ რი ხან გრძლი ვო ბის დად გე ნას. იგი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს რო გორც 
დამ ქი რა ვებ ლე ბის (საკ მა რი სი მო გე ბის მი ღე ბა), ასე ვე და ქი რა ვე ბუ ლე ბის ( მი-
ი ღონ ღირ სე უ ლი ანაზღ ა უ რე ბა და გა აჩ ნდეთ საკ მა რი სი თა ვი სუ ფა ლი დრო) 
ინ ტე რე სებს. ამი ტომ, მი სი დად გე ნი სას დი დი სიფ რთხი ლის გა მო ჩე ნაა სა ჭი რო. 
ჩვე ნი აზ რით, სა მუ შაო დღის (კვი რის) ხან გრძლი ვო ბის დად გე ნილ მა ნორ მამ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ის, რომ სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სით ისარ-
გებ ლონ არა მარ ტო დამ ქი რა ვებ ლებ მა, არა მედ და ქი რა ვე ბუ ლებ მაც. საქ მე 
ისა ა, რომ თა ნა მედ რო ვე მო მუ შა ვე რო ბო ტე ბის, ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი წარ მო ებ რი-
ვი ხა ზე ბი სა და კომ პი უ ტე რე ბის ეპო ქა ში, ინ დუს ტრი უ ლად მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში, 
ტექ ნო ლო გი ურ პროგ რეს თან ერ თად, პა რა ლე ლუ რად თუ არ შემ ცირ დე ბა და-
ქი რა ვე ბულ თა სა მუ შაო დღე (სა მუ შაო კვი რა) და, შე სა ბა მი სად, არ გა იზ რდე-
ბა თა ვი სუ ფა ლი დრო, სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხ ოვ ნა შე იძ ლე ბა კა ტას ტრო ფუ-
ლად შემ ცირ დეს, ანუ გა იზ რდოს უმუ შევ რო ბა. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ სა მეც ნი ე რო 
პროგ რე სის შე დე გე ბით ისარ გებ ლე ბენ მხო ლოდ დამ ქი რა ვებ ლე ბი, ხო ლო და-
საქ მე ბუ ლე ბი იზა რა ლე ბენ. ეს კი, სა ბო ლოო ან გა რი შით, გა მო იწ ვევს ქვე ყა ნა ში 
სო ცი ა ლურ მღელ ვა რე ბას, თა ვი სი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით;

3) პრაქ ტი კა ში ხში რად ად გი ლი აქვს ე. წ. ზე გა ნაკ ვე თურ მუ შა ო ბას, რაც 
გუ ლის ხმობს, რომ ხდე ბა კვი რა ში კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი სა მუ შაო სა ა-
თე ბის რა ო დე ნო ბის გა დი დე ბა. ზო გა დად, ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბა სა ზო გა დო-
ებ რი ვად უარ ყო ფი თი მოვ ლე ნა ა. გარ და იმი სა, რომ იგი ზრდის უმუ შევ რო ბის 
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დო ნეს (გან სა კუთ რე ბით სა მუ შაო ად გი ლე ბის დე ფი ცი ტის მქო ნე ქვეყ ნა ში, რო-
გო რიც სა ქარ თვე ლო ა), იწ ვევს ადა მი ა ნე ბის ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე-
ლო ბის გა უ ა რე სე ბას და, შე სა ბა მი სად, აქ ვე ი თებს მათ შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბას. 
იგი, აგ რეთ ვე, ამ ცი რებს ადა მი ა ნის თა ვი სუ ფალ დროს და, ამ დე ნად, აფერ ხებს 
ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბა სა და პი როვ ნე ბის თვით გან ვი თა რე ბას. 
ამას შე იძ ლე ბა ად გი ლი ჰქონ დეს რო გორც ობი ექ ტუ რი, ასე ვე სუ ბი ექ ტუ რი მი-
ზე ზე ბით. ობი ექ ტუ რია მი ზე ზი, მა გა ლი თად, რო ცა სა მუ შა ო თა ზო გი ერთ სა ხე-
ო ბა ზე ვერ ხერ ხდე ბა შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მო მუ შა ვე თა მო ძი ე ბა, დრო ის 
რა ღაც მო მენ ტში გაზ რდი ლია მოთხ ოვ ნა სა წარ მოს მი ერ გა მო საშ ვებ პრო დუქ-
ცი ა ზე და იგი იმ დე ნად სე ზო ნუ რი და ხან მოკ ლე ა, რომ სა წარ მოს (ფირ მის და 
ა. შ) ხემ ძღვა ნელ თა თვალ საზ რი სით, და მა ტე ბით ახალ მო მუ შა ვე თა და ქი რა-
ვე ბა მი ზან შე უ წო ნე ლია და ა. შ. სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი დან მთა ვა რია დამ ქირ ავე-
ბელ თა მის წრა ფე ბა ‒ მი ი ღონ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი მო გე ბა, რა საც უმე ტე სად 
აღ წე ვენ ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე ვარ სა ა თებ ზე ხელ ფა სის სა ტა რი ფო გა ნაკ-
ვე თის ზრდის მცი რე კო ე ფი ცი ენ ტის და წე სე ბი თა და იმ და ნა ხარ ჯე ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბით, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ის შტატ ში და მა ტე ბით მი ღე ბულ 
მო მუ შა ვე თა სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას თან (ჯან დაც ვის დაზღ ვე ვას თან და 
სხვ.). ცხა დი ა, ორ გა ნი ზა ცი ა ში ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე ვა რი დრო ის ხან გრძლი-
ვო ბა პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს არ სე ბუ ლი წარ მო ებ რი ვი პროგ რა მის შეს-
რუ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო მო მუ შა ვე თა რა ო დე ნო ბა ზე, ანუ რაც უფ რო იზ რდე ბა 
მო მო შა ვე თა მი ერ მთელ ნა მუ შე ვარ დრო ში ზე გა ნაკ ვე თუ რად მუ შა ო ბის წი ლი, 
იმ დე ნად მცირ დე ბა მოთხ ოვ ნა და სა ქი რა ვე ბელ მო მუ შა ვე ებ ზე. მა გა ლი თად, 
თუ და ვუშ ვებთ, რომ კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი სა მუ შაო კვი რის სა ა თე ბის 
რა ო დე ნო ბაა 40 და ორ გა ნი ზა ცი ის გარ კვე ულ უბან ზე ზე გა ნაკ ვე თუ რად კვი რა ში 
ნა მუ შე ვა რია 4000 სა ა თი, ეს ნიშ ნავს იმას, რომ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ად გი ლი არ 
ექ ნე ბო და ზე გა ნაკ ვე თურ მუ შა ო ბას, მო ცე მულ უბან ზე სა ჭი რო გახ დე ბო და და-
მა ტე ბით 100 მო მუ შა ვის და ქი რა ვე ბა. ამ დე ნად, ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის შემ-
ცი რე ბა მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის გა დი დე ბი სა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის 
შემ ცი რე ბის ერ თ-ერ თი გზა ა. ამი ტო მა ა, რომ ბევრ ეკო ნო მი კუ რად მა ღალ გან-
ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის რე გუ ლი რე ბას დი დი ყუ რადღ-
ე ბა ექ ცე ვა. მა გა ლი თად, ჯერ კი დევ 1979 და 1985 წელს აშ შ-ის კონ გრეს მენ მა 
მი ჩი გა ნი დან ჯონ კო მერ სმა კონ გრე სის გან სა ხილ ვებ ლად წა რად გი ნა პრო ექ-
ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე ვა რი სა ა თე ბი სათ ვის 
შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის მა ტე ბის კო ე ფი ცი ენ ტის 2-მდე გაზ რდას [1, გვ. 161]. იგი 
გა მიზ ნუ ლი იყო სა მუ შაო ად გი ლე ბის გაზ რდა ზე. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში მხედ-
ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ისიც, რომ აღ ნიშ ნულ მა ქმე დე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს 
ე. წ. კვა ზი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბის (ჯან მრთე ლო ბის დაზღ ვე ვა ზე და სხვ.) მე ტის-
მე ტი გა დი დე ბა და ამან დამ ქი რა ვებ ლე ბი აი ძუ ლოს გა და ვიდ ნენ გან ვი თა რე ბის 
კა პი ტა ლინ ტენ სი ურ წეს ზე, რაც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, შე ამ ცი რებს მოთხ ოვ-
ნას სა მუ შაო ძა ლა ზე. ამი ტომ, ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე ვა რი სა ა თე ბის შრო მის 
ანაზღ ა უ რე ბის მა ტე ბის კო ე ფი ცი ენ ტის გან საზღ ვრი სას სიფ ხიზ ლის გა მო ჩე ნაა 
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სა ჭი რო. იგი უნ და იყოს არც ისე მა ღა ლი, რომ მან დამ ქი რა ვებ ლე ბი აი ძუ ლოს 
წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლონ მხო ლოდ კა პი ტა ლის ზრდის სა შუ-
ა ლე ბით და არც ისე და ბა ლი, რომ მან წა ა ხა ლი სოს ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის 
წი ლის გა დი დე ბა მთელ ნა მუ შე ვარ დრო ში. ამ უკა ნას კნელ მა უნ და უზ რუნ ველ-
ყოს დამ ქრა ვე ბელ თა და ინ ტე რე სე ბა – უპი რა ტე სო ბა მის ცენ ახალ მო მუ შა ვე თა 
და ქი რა ვე ბას და არა ზე გა ნაკ ვე თურ მუ შა ო ბას. ეს კი ხელს შე უწყ ობს ქვე ყა ნა ში 
და საქ მე ბის დო ნის ზრდას და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბას;

4) ე კო ნო მი კუ რად მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის ამაღ-
ლე ბის მიზ ნით, აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ მუ შა ო ბის ისეთ მოქ ნილ რე ჟი მებს, რო გო-
რი ცა ა: არას რუ ლი სა მუ შაო დღით და საქ მე ბა, ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო ნა ლის 
შტატ ში ე. წ. შინ მო მუ შა ვე თა ნამ შრომ ლე ბის აყ ვა ნა და ა. შ.; 

5) მრა ვა ლი ეკო ნო მის ტი სა და პო ლი ტი კო სის აზ რით, ეკო ნო მი კის დაქ-
ვე ი თე ბის ან შე ნე ლე ბუ ლი ტემ პით გან ვი თა რე ბის და, შე სა ბა მი სად, და საქ მე ბის 
დო ნის შემ ცი რე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზე ზია ქვე ყა ნა ში მა ღა ლი სა-
გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის არ სე ბო ბა. ამ დე ბუ ლე ბის ჭეშ მა რი ტე ბის მკა ფიო 
მა გა ლი თია აშ შ-ის პრე ზი დენ ტის რე ი გა ნის მი ერ ქვე ყა ნა ში გა ტა რე ბუ ლი ეკო-
ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა, რომ ლის სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი ელე მენ ტი იყო სა შე მო-
სავ ლო გა და სა ხა დის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. ეს კი, რე ი გა ნის ად მი ნის ტრა-
ცი ის აზ რით, წარ მო ად გენ და და საქ მე ბის ამაღ ლე ბის ეფექ ტი ან სა შუ ა ლე ბას;

6) ქვე ყა ნა ში უმუ შევ რო ბის დო ნე ზე გავ ლე ნას ახ დენს, აგ რეთ ვე, მო სახ-
ლე ო ბის რო გორც ში გა, ასე ვე გა რე მიგ რა ცი ა. ში გა მიგ რა ცი ას შე იძ ლე ბა ახ-
ლდეს რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი. და დე ბი თი ა, რო ცა 
ად გი ლი აქვს მო სახ ლე ო ბის მიგ რა ცი ას ჭარ ბი სა მუ შაო ძა ლის მქო ნე რა ი ო ნე-
ბი დან მი სი (სა მუ შაო ძა ლის) დე ფი ცი ტის მქო ნე რა ი ო ნებ ში, რაც გა ნა პი რო ბებს 
ქვე ყა ნა ში უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბას. ამ მოვ ლე ნას შე იძ ლე ბა გა აჩ ნდეს 
ისე თი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბიც, რო გო რი ცა ა: ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის მე ტის მე ტი 
გა დი ნე ბა ზო გი ერ თი რე გი ო ნი დან, რაც შე უძ ლე ბელს ხდის ამ უკა ნას კნე ლის 
ნორ მა ლურ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას, დიდ ქა ლა ქებ ში მო სახ ლე ო ბის დი დი 
ოდე ნო ბით კონ ცენ ტრა ცი ა, რაც არ თუ ლებს ამ ქა ლა ქე ბის სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო, 
კო მუ ნა ლურ და სხვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბას და ა. შ.

რაც შე ე ხე ბა გა რე მიგ რა ცი ას, რო გორც ცნო ბი ლი ა, მი სი ორი სა ხე არ-
სე ბობს: 1) ემიგ რა ცი ა, რო ცა ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის გა დი ნე ბა მო ცე მუ ლი სა-
ხელ მწი ფო დან და 2) იმიგ რა ცი ა, რო ცა მო სახ ლე ო ბა შე მო ე დი ნე ბა მო ცე მულ 
სა ხელ მწი ფო ში. ცხა დი ა, მის ორი ვე სა ხეს ახ ლავს რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი, რო გორც ამას ში გა მიგ რა ცი ის შემ თხვე ვა ში აქვს ად-
გი ლი. ემიგ რა ცი ის შემ თხვე ვა ში, ერ თი შე ხედ ვით, და დე ბი თად შე იძ ლე ბა ჩა-
ით ვა ლოს ის, რომ ჭარ ბი სა მუ შაო ძა ლა გა დის ქვეყ ნის ფარ გლე ბი დან და 
ამის შე დე გად მცირ დე ბა უმუ შევ რო ბის დო ნე, ხო ლო უარ ყო ფი თია ის, რომ 
ქვეყ ნი დან გა ე დი ნე ბა სა მუ შაო ასა კის მა ღა ლე ნერ გი უ ლი სა მუ შაო ძა ლა, ძი რი-
თა დად ახალ გაზ რდო ბა. ეს კი გარ კვე ულ პრობ ლე მებს უქ მნის გან სა კუთ რე ბით 
იმ ქვეყ ნებს, სა დაც შო ბა დო ბის დო ნე და ბა ლია და საფ რთხის წი ნა შეა მო სახ-
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ლე ო ბის მარ ტი ვი კვლავ წარ მო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფაც კი. ცხა დი ა, მა ღა ლე ნერ-
გი უ ლი ახალ გაზ რდა კად რე ბის დი დი ოდე ნო ბით გა დი ნე ბა უთუ ოდ უარ ყო ფი-
თად იმოქ მე დებს ქვეყ ნის მო მა ვალ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. რაც შე ე ხე ბა 
იმიგ რან ტებს, თა ვის მხრივ, მათ ყო ფენ ორ ნა წი ლად: ლე გა ლუ რი და არა-
ლე გა ლუ რი. არა ლე გა ლუ რი იმიგ რან ტე ბის მი მართ ორი ურ თი ერ თსა წი ნა აღ-
მდე გო მო საზ რე ბაა გავ რცე ლე ბუ ლი: პირ ვე ლი მო საზ რე ბით, თი თო ე უ ლი არა-
ლე გა ლი იმიგ რან ტი არ თმევს სა მუ შა ოს ქვეყ ნის მო მუ შა ვეს. შე სა ბა მი სად, რამ-
დე ნი არა ლე გა ლი იმიგ რან ტი იქ ნე ბა დე პორ ტი რე ბუ ლი ქვეყ ნი დან, იმ დე ნით ვე 
შემ ცირ დე ბა უმუ შე ვარ თა რიცხ ვი. მე ო რე თვალ საზ რი სით კი, ეკო ნო მი კუ რად 
მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში არა ლე გა ლე ბი ას რუ ლე ბენ ისეთ სა მუ შა ო ებს 
(მა გა ლი თად, ჭუჭყ ი ანს), რა საც ად გი ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ე ბი თავს არი დე ბენ 
და მა თი სა მუ შაო ძა ლად არ გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში სა ჭი რო გახ დე ბა ე. წ. შავ 
სა მუ შა ო ებ ზე გა დი დე ბუ ლი ხელ ფა სის და წე სე ბა [1, გვ.387]. რაც შე ე ხე ბა ეკო-
ნო მი კუ რად და ბალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს, სა დაც უმუ შევ რო ბის დო ნე მა ღა-
ლი ა, ჩვე ნი აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მი სად მი ფრთხი ლი მიდ გო მაა სა ჭი რო. 
ასეთ მა ქვეყ ნებ მა უა რი უნ და თქვან არა მარ ტო არა ლე გა ლი მიგ რან ტე ბის სა-
მუ შაო ძა ლად გა მო ყე ნე ბა ზე, არა მედ მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვა ში 
(ა და მი ან თა საქ მი ა ნო ბის რო მე ლი მე სფე რო ში ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ა ლის ტის 
მწვა ვე დე ფი ცი ტი სას) მო ახ დი ნონ უცხ ო ე თი დან შე მო სულ სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა 
ლე გა ლი ზა ცი ა, რამ დე ნა დაც ლე გა ლუ რი იმიგ რან ტიც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, 
არ თმევს სა მუ შაო ად გილს ამ უკა ნას კნე ლის ად გი ლობ რივ მა ძი ე ბელს.

უმუ შევ რო ბა წარ სულ ში აც და ახ ლაც კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე მდგო მი მწვა ვე 
პრობ ლე მა ა. რაც უფ რო დი დია იგი, მით უფ რო და ბა ლია ადა მი ან თა ცხოვ-
რე ბის დო ნე. ამი ტომ, სა ჭი როა მის შე სამ ცი რებ ლად შე საბ მი სი ორ გა ნო ე ბის 
მი ერ ქმე დი თი ეფექ ტი ა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მის 
მნიშ ვნე ლო ვან შემ ცი რე ბას. ამი სათ ვის კი აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბას გა აჩ-
ნდეს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის რე ა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბის ზუს ტად ამ სახ ვე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ ლის გა რე შე ძნე ლია მი-
სი (უ მუ შევ რო ბის) არ სე ბუ ლი დო ნი სა და მი ზე ზე ბის სწო რი ანა ლი ზი და მის შე-
სამ ცი რებ ლად ეფექ ტი ა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბის და სახ ვა. სამ წუ ხა როდ, უმუ შევ რო ბის 
დო ნის მაჩ ვე ნებ ლის გა ზომ ვის დღე ი სათ ვის მოქ მე დი მე თო დო ლო გი ა, ჩვე ნი 
აზ რით, ვერ პა სუ ხობს მის და მი წა ყე ნე ბულ მთა ვარ მოთხ ოვ ნას (ო ბი ექ ტუ რად 
ასა ხოს რე ა ლუ რი მდგო მა რე ბა). ჩვენ ძი რი თა დად ვე თან ხმე ბით იმ მკვლე-
ვარ თა მო საზ რე ბას, რო მელ თაც მი აჩ ნი ათ, რომ სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი სწო რად ვერ ასა ხავს არ სე ბულ ვი თა რე ბას [3, გვ.29; 5, გვ.66]. ეს 
კი გა ნა პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის დო ნის მოჩ ვე ნე ბით გა დი დე ბას და, 
შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბას. ამი ტო მა ა, რომ 
ზო გი ერ თი ექ სპერ ტი ეჭ ვის თვა ლით უყუ რებს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 
და საქ მე ბის ოფი ცი ა ლურ მაჩ ვე ნებ ლებს, რა საც არ შე იძ ლე ბა არ და ე თან ხმო. 
ამას კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს ის ფაქ ტი, რომ მო სახ ლე ო ბის ბო ლო აღ წე რის 
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მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა და ახ ლო ე ბით 700 ათა სი 
კა ცით ნაკ ლე ბი აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე ეს აღ წე რამ დე ოფი ცი ა ლუ რად იყო და ფიქ-
სი რე ბუ ლი. ცხა დი ა, რო ცა მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ოფი ცი ა ლუ რი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი არა რე ა ლუ რი ა, მის სა ფუძ ველ ზე გა ან გა რი შე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის და საქ-
მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც არა რე ა ლუ რი ა.

მი უ ხე და ვად ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი-
კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად სწო რად ასა ხავს მო-
სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბელ თა დი ნა მი კის 
ბო ლოდ რო ინ დელ ძი რი თად ტენ დენ ცი ებს და ჩვენც მო ცე მუ ლი პრობ ლე მის 
გან ხილ ვი სა და შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ანა ლი ზი სას, მას ვეყ რდნო ბით.

1998-2014 წლებში საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებისა და 
უმუშევრობის არსებული მდგომარეობა და მისი ანალიზი

აღ ნიშ ნულ წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლი ო ბის აქ ტი უ რო ბის, და საქ-
მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის დო ნის არ სე ბულ დი ნა მი კა ზე ზო გად წარ მოდ გე ნას იძ-
ლე ვა პირ ვე ლი ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბი.

 საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის 
მაჩვენებლები 1998-2014 წლებში [7]

        ცხრილი 1 

მაჩვენებლები 1998წ. 2005წ. 2006წ. 2010წ. 2012წ. 2013წ. 2014წ.

ეკონომიკურად 
აქტიური 
მოსახლეობა, 
ათასი კაცი 

1972.9 2023.9 2021,8 1944.9 2029.1 2003.9. 1991.1

აქტიურობის 
დონე, %

65.4 64.0 62.2 64.2 66.9 66.2 66.5

დასაქმებულები 
სულ, ათასი კაცი

1728.5 1744.6 1747.3 1628.1 1724.0 1712.1 1745.2

მათ შორის: 
დაქირავე-
ბულები, %

41.9 34.4 34.5 38.0 38.6 38.7 39.8

თვითდასაქ-
მებულები, %

58.1 65.4 65.5 62.0 61.4 61.3 60.2

დასაქმების 
დონე, %

57.3 55.2 53.8 53.8 56,8 56.6 58.3

უმუშევარი, 
ათასი კაცი

244.2 279.3 274.5 316.9 305.1 291.8 246.0

უმუშევრობის 
დონე, %

12.4 13.8 13.6 16.3 15.0 14.6 12.4
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რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, 1998-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს აქ ტი უ რი 
მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა, მი სი მა ტე ბა- კლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, უმ ნიშ ვნე ლო 
ცვლი ლე ბებს გა ნიც დი და. ასე, მა გა ლი თად, 1998 წელს იგი 1972.8 ათას კაცს 
შე ად გენ და, ხო ლო 2014 წელს – 1991.1 ათასს, ანუ გა ი ზარ და მხო ლოდ 0.9 
%-ით. რაც შე ე ხე ბა მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რო ბის დო ნეს, იგი მო ცე მულ წლებ ში 
1.1 პრო ცენტუ ლი პუნ ქტით გა ი ზარ და. აღ ნიშ ნულ წლებ ში მო სახ ლე ო ბის აქ-
ტი უ რო ბის დო ნე ყვე ლა ზე მა ღა ლი იყო 2012 წელს (66.9%), ხო ლო ყვე ლა ზე 
და ბა ლი – 2006 წელს (62.2%). ამა ვე ცხრი ლი დან ჩანს, რომ 1998-2014 წლებ-
ში სა ქარ თვე ლო ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბაც, მა ტე ბი სა და კლე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით, უმ ნიშ ვნე ლოდ იც ვლე ბო და. 2014 წელს იგი (და საქ მე ბულ თა რა ო-
დე ნო ბა) 1745.2 ათა სი კა ცი იყო, ანუ 1998 წელ თან შე და რე ბით მის მა ზრდამ 
შე ად გი ნა 0.9%, ხო ლო 2006 წელ თან შე და რე ბით, არა თუ გა ი ზარ და, არა მედ, 
შემ ცირ და კი დეც. მო ცე მულ წლებ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა ყველ ზე მცი-
რე იყო 2010 წელს. აღ ნიშ ნულ წელს იგი, 1998 წელ თან შე და რე ბით, 100.4, 
ხო ლო 2006 წელ თან შე და რე ბით 119.2ა თა სი კა ცით, ანუ 6.2%-ით შემ ცირ და. 
ამა ვე ცხრი ლი დან ჩანს, რომ და საქ მე ბუ ლებ ში ჭარ ბობს თვით და საქ მე ბუ ლე ბი. 
მა თი წი ლი მთლი ა ნად და საქ მე ბუ ლებ ში 1998 წელს იყო 58.1,ხო ლო 2014 
წელს_60.2%. რაც შე ე ხე ბა და ქი რა ვე ბუ ლებს, მა თი წი ლი მთლი ა ნად და საქ მე-
ბუ ლებ ში მო ცე მულ წლებ ში ყვე ლა ზე და ბა ლი იყო 2005 წელს (34.6%). რო-
გორც ცხრი ლი დან ჩანს, თვით და საქ მე ბუ ლებ სა და და ქი რა ვე ბუ ლებს შო რის 
თან ფარ დო ბა, 2005 წლი სათ ვის, სა ა ნა ლი ზო პე რი ო დის სხვა წლე ბის ანა ლო-
გი უ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა გან მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ჩვე ნი აზ რით, იგი შე იძ-
ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს ორი მი ზე ზით: 1) მო ცე მულ წლებ ში მოხ და მა შინ დე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის იდე ო ლო გი უ რად არა სა ი მე დო კად რე ბის სამ სა ხუ რი დან 
მა სობ რი ვი დათხ ოვ ნა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მწვა ვედ შე ე ხო ქვეყ ნის სა ხელ მწი-
ფო უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ სა და სა მეც ნი ე რო- კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებს; 2)
უ მუ შევ რო ბის ფაქ ტობ რი ვი დო ნის მოჩ ვე ნე ბი თი შემ ცი რე ბის მიზ ნით, მოხ და 
თვით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის ხე ლოვ ნუ რად გაზ რდა, რამ დე ნა დაც, და-
საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის გა ან გა რი შე ბის არ სე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ი დან გა-
მომ დი ნა რე, გა ცი ლე ბით რთუ ლია და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის 
გა ან გა რი შე ბა ში მა ნი პუ ლი რე ბა.

იმა ვე ცხრლი დან ისიც ჩანს, რომ 1998-2014 წლებ ში, ოფი ცი ა ლუ რი მო-
ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში და საქ მე ბის დო ნე მერ ყე ობს 53.8-დან 58.3%-მდე. 
იგი ყვე ლა ზე მა ღა ლია 2014 წელს (58.3%), ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი 2006 
და 2010 წელს (53.8%). შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის დო ნე ყვე ლა ზე და ბა ლია 
1998 და 2014 წელს (12.4%), ხო ლო ყვე ლა ზე მა ღა ლი- 2010 წელს (16.3%). 
1998-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის უმუ შევ რო ბის დო ნე მერ ყე-
ობს 12.4%-დან 16.3%-მდე.  

უმუ შევ რო ბის შე სა ხებ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, თუ ის ობი ექ ტუ რი ა, 
შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, არც 
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ისე შორ საა ისე თი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი უ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა-
გან, რო გო რი ცა ა: საფ რან გე თი, თურ ქე თი, ლიტ ვა, ლატ ვია და სხვ., ხო ლო 
ისეთ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში, რო გო რი ცაა იტა ლი ა, უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში 
(2014 წ.) უმუ შევ რო ბის უფ რო მა ღა ლი დო ნე ა, ვიდ რე სა ქარ თვე ლო ში. გა მო-
დის, რომ მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის მხრივ სა ქარ თვე ლო ში არც ისე სა გან გა შო 
მდგო მა რე ო ბა ა. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ჩვე ნი აზ რით, ეს ასე არა ა. ჩვენ ძი რი-
თა დად ვი ზი ა რებთ მო ცე მულ პრობ ლე მა ზე მო მუ შა ვე სპე ცი ა ლის ტე ბი სა და ექ-
სპერ ტე ბის და, მათ შო რის მ. ტუ ღუ შის, ნ. ლა ცა ბი ძი სა და მ. ცარ ცი ძის მი ერ გა-
მოთ ქმულ მო საზ რე ბებს, რომ ლე ბიც თვლი ან, რომ სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო-
ბის ფაქ ტობ რი ვი დო ნე მერ ყე ობს 30-50%-ის ფარ გლებ ში [3, გვ.29, 5, გვ.66]. 
ამა ზე ნათ ლად მეტყ ვე ლებს უკა ნას კნელ წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
მრა ვა ლი სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქვეყ-
ნის წი ნა შე მდგო მი პრობ ლე მე ბი დან თით ქმის ყვე ლა კვლე ვა ში უმუ შევ რო ბა 
პირ ველ ად გილ ზე ა. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ გა მო კითხ ულ თა 60-70% აცხ ა დებს, 
რომ იგი უმუ შე ვა რი ა. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი მი უ თი თებს იმა ზე, რომ, რო გორც 
უკ ვე აღი ნიშ ნა, დღე ი სათ ვის მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის გა ან-
გა რი შე ბის მე თო დო ლო გია ვერ პა სუ ხობს მის და მი წა ყე ნე ბულ მთა ვარ მოთხ-
ოვ ნას (ო ბი ექ ტუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა) და აუ ცი ლე ბე ლია მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მე ო რე ცხრილ ში მო ცე მუ ლია მო ნა ცე მე ბი სქე სობ რი ვი ჭრი ლით სა ქარ-
თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რო ბის, და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის შე სა ხებ.

 საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის დონე 
სქესობრივი ჭრილით [7]

        ცხრილი 2 

მაჩვენებლები 2006წ. 2010წ. 2012წ. 2013წ. 2014წ.

საქართველოს მოსახლეობის 

აქტიურობის დონე
62.2 64.2 66.9 66.2 66.5

მათ შორის: ა)მამაკაცების 72.2 74.5 78.2 77.3 74.4

ბ)ქალების 53.6 55.5 57.4 56.8 57.1

საქართველოს მოსახლეობის

დასაქმების დონე
53.8 58.8 56.8 56.6 58.3

მათ შორის: ა)მამაკაცების 61.2 61.2 65.6 64.5 66.6

ბ)ქალების 47.4 47.5 49.5 49.8 51.1

საქართველოს მოსახლეობის

უმუშევრობის დონე
12.4 16.3 15.0 14.6 12.4

მათ შორის: ა)მამაკაცების 15.2 17.9 16.1 16.5 14.0

ბ)ქალების 11.7 14.5 13.8 12.3 10.4

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რო ბის დო ნე სქე სობ რი-
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ვი ჭრი ლით მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ა. იგი უფ რო მა ღა ლია მა მა კა ცებ ში, ვიდ-
რე ქა ლებ ში. 1998-2014 წლებ ში მა მა კა ცებ ში იგი მერ ყე ობს 72.2-დან 78.2%-
მდე, ხო ლო ქა ლებ ში – 53.6-დან 57.4%-მდე. მო ცე მულ წლებ ში აქ ტი უ რო ბის 
დო ნე რო გორც მა მა კა ცებ ში, ასე ვე ქა ლებ ში ყვე ლა ზე და ბა ლი იყო 2006 წელს 
(შე სა ბა მი სად, 72.2 და 53.6%) და ყვე ლა ზე მა ღა ლი – 2012 წელს (შე სა ბა მი-
სად, 78.2 და 57.4%). რაც შე ე ხე ბა და საქ მე ბის დო ნეს, აქაც იგი ვე ტენ დენ ცი ა ა, 
რო გო რი ცაა აქ ტი უ რო ბის შემ თხვე ვა ში, ანუ იგი მო ცე მულ წლებ ში უფ რო მა-
ღა ლია მა მა კა ცებ ში, ვიდ რე ქა ლებ ში. მა მა კა ცებ შიც და ქა ლებ შიც და საქ მე ბის 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი დო ნეა 2014 წელს (შე სა ბა მი სად, 66.6 და 51.1%), ხო ლო 
ყვე ლა ზე და ბა ლი – 2006 წელს (შე სა ბა მი სად, 61,2 და 47.4%). რაც შე ე ხე ბა 
უმუ შევ რო ბის დო ნეს, მთელ სა ა ნა ლი ზო პე რი ოდ ში (1998-2014 წლე ბი), ისიც 
უფ რო მა ღა ლია მა მა კა ცებ ში, ვიდ რე ქა ლებ ში. ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის 
მი ზე ზად სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ მიჩ ნე უ ლია 
ის, რომ და უ საქ მე ბე ლი ქა ლე ბის დი დი ნა წი ლი დი ა სახ ლი სია და, შე სა ბა მი სად, 
არა აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის კა ტე გო რი ას მი ე კუთ ვნე ბა.

უმუშევრობის დონე რეგიონული და ასაკობრივი ჭრილით 
2014 წელს, % [7]

        ცხრილი 3 

რეგიონები უმუშერობის

დონე

ასაკობრივი

ინტერვალი

უმუშევრობის 

დონე

საქართველო

კახეთი

ქ. თბილისი

შიგა ქართლი

ქვემო ქართლი

აჭარა

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

იმერეთი

დანარჩენი რეგიონები1

12.4

22.5

5.2

8.2

9.5

15.8

13.4

10.1

5.1%

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 და მეტი

31.5

30.5

23.5

17.1

15.8

11.0

8.2

8.7

7.9

4.9

0.9

 მე-3 ცხრი ლი დან ჩანს, რომ 2014 წლის ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, 
უმუ შევ რო ბის დო ნე შე და რე ბით მა ღა ლია 15-დან 34 წლამ დე ასა კის მქო ნე აქ-
ტი ურ მო სახ ლე ო ბა ში, ხო ლო შე და რე ბით და ბა ლი – 45 და მე ტი ასა კის მქო ნე 
აქ ტი ურ მო სახ ლე ო ბა ში. უმუ შევ რო ბის დო ნე გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია 15-24 

1 დანარჩენ რეგიონებში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ შეყვანილია 
სამცხე-ჯავახეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი.
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ნუგზარ პაიჭაძე

წლის აქ ტი ურ მო სახ ლე ო ბა ში, ხო ლო და ბა ლი – 60 და მე ტი ასა კის აქ ტი ურ 
მო სახ ლე ო ბა ში. მო ცე მულ პრობ ლე მა ზე მო მუ შა ვე მკვლე ვარ თა და სპე ცი ა ლის-
ტთა აზ რით, ახალ გაზ რდა ასაკ ში მყოფ მო სახ ლე ო ბა ში უმუ შევ რო ბის შე და რე-
ბით მა ღა ლი დო ნე გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ მა თი დი დი ნა წი ლი არ ფლობს 
რა ი მე კონ კრე ტულ სპე ცი ა ლო ბას და უჭირს მუ შა ო ბის დაწყ ე ბა, ხო ლო 65 და 
მე ტი ასა კის აქ ტი ურ მო სახ ლე ო ბა ში უმუ შევ რო ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი დო ნის არ-
სე ბო ბის მი ზე ზია ის, რომ მათ თვის მო ახ ლო ე ბუ ლი ან დამ დგა რია სა პენ სიო 
ასა კი და უმე ტე სო ბა არ ეძებს სა მუ შა ოს.

რაც შე ე ხე ბა ქვეყ ნის რე გი ო ნებს, რო გორც მე სა მე ცხრი ლი დან ჩანს, 2014 
წლი სათ ვის უმუ შევ რო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი დო ნე იყო ქ. თბი ლის ში, აჭა რა-
სა და სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნეთ ში (შე სა ბა მი სად, 22.5, 15.8 და13.4%), ხო ლო 
ყვე ლა ზე და ბა ლი – კა ხეთ სა და ე. წ. და ნარ ჩენ რე გი ო ნებ ში (შე სა ბა მი სად, 5.2 
და 5.1%). 

ქა ლა ქი სა და სოფ ლის ჭრი ლით, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის უმუ შე-
რო ბის დო ნე ზე წარ მოდ გე ნას იძ ლე ვა მე ოთხე ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბი. 

უმუშერობის დონე ქალაქ-სოფლის ჭრილით 2014 წელს, % [7]
         ცხრილი 4

მაჩვენებლები 2006წ. 2010წ. 2012წ. 2013წ. 2014წ.

უმუშევრობა საქართველოში 13.6 16.3 15.0 14.6 12.4

მათ შორის: ა)ქალაქებში 26.1 27.2 26.2 25.6 22.1

ბ)სოფლებში 4.8 7.9 7.0 6.5 5.4

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, 2006-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ქა ლა-
ქებ ში უმუ შევ რო ბის სა შუ ა ლო დო ნე სა შუ ა ლოდ 3-5-ჯერ მა ღა ლი იყო, ვიდ რე 
სოფ ლებ ში. იგი ქა ლა ქებ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი იყო 2010 წელს (27.2%), ხო ლო 
ყვე ლა ზე და ბა ლი ‒ 2014წელს (22.1%). სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ში მო ცე მულ 
პე რი ოდ ში უმუ შევ რო ბის სა შუ ა ლო დო ნე მერ ყე ობ და 4.8%-დან 7.9%-მდე. რაც 
შე ე ხე ბა თა ნა ფარ დო ბას ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის უმუ შევ რო ბის 
დო ნე ში, იგი ყვე ლა ზე მა ღა ლი იყო 2006 წელს, ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი  2010 
წელს. კერ ძოდ, 2006 წელს სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქებ ში უმუ შევ რო ბის სა შუ ა ლო 
დო ნე 5.4-ჯერ ჭარ ბობ და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს, ხო-
ლო 2010 წელს ანა ლო გი უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო 3.3. ჩვე ნი მო საზ რე ბით, უმუ-
შევ რო ბის დო ნე ში ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის ჭრი ლით ასე თი დი დი 
სხვა ო ბა სა ეჭ ვოა და იგი მეტ წი ლად გა მოწ ვე უ ლია უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე-
ნებ ლის გა ან გა რი შე ბის ამ ჟა მად მოქ მე დი მე თო დო ლო გი ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით, 
რო მელ ზე დაც ზე მოთ უკ ვე იყო მი თი თე ბუ ლი.
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მოსაზრებები საქართველოში მოსახლეობის უმუშევრობის 
ძირითად მიზეზებსა და მისი შემცირების გზებზე

სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად ფაქ ტობ რი ვად არ სე ბუ ლი უმუ შევ რო ბის მა ღა-
ლი დო ნე მრა ვა ლი მი ზე ზი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. მათ შო რი სა ა:

1) წარ მო ე ბის მკვეთ რი და ცე მა, გან სა კუთ რე ბით ეკო ნო მი კის ისეთ წამ-
ყვან დარ გებ ში, რო გო რი ცაა მრეწ ვე ლო ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, რო მელ-
საც ად გი ლი ჰქონ და XX სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში და რო მე ლიც ჯერ კი დევ 
ბო ლომ დე არაა აღ მოფ ხვრი ლი. ქვე ყა ნა ში თით ქმის მთლი ა ნად გა ნად გურ და 
მან ქათ მშე ნებ ლო ბი სა და ლი თონ და მუ შა ვე ბის ისე თი დარ გე ბი, რო გო რი ცა ა: 
სა კუთ რივ მან ქა ნათ მშე ნებ ლო ბა, ელექ ტრო ტექ ნი კუ რი მრეწ ვე ლო ბა, ჩარ-
ხთმშე ნე ბე ლი და ინ სტრუ მენ ტა ლუ რი მრეწ ვე ლო ბა, ხელ საწყ ოთ მშე ნებ ლო ბა, 
სა ავ ტო მო ბი ლო მრეწ ვე ლო ბა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნე ო, მათ შო რის სატ რაქ-
ტო რო მან ქა ნათ მშე ნებ ლო ბა და სხვ. ასე ვე, თით ქმის მთლი ა ნად გა ნად გურ-
და მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის ისე თი წამ ყვა ნი დარ გე ბი, რო გო რი ცა ა: ბამ ბე უ ლი სა 
და შა ლის მრეწ ვე ლო ბა, აბ რე შუ მის მრეწ ვე ლო ბა და ა.შ. მეტ -ნაკ ლე ბად ანა-
ლო გი უ რი მდგო მა რე ბაა ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ შიც. რაც შე ე ხე ბა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბას, იგი ხე ლი სუფ ლე ბის, გან სა კუთ რე ბით ე. წ. ვარ დე ბის რე ვო ლუ-
ცი ის შე დე გად მო სუ ლის, მცდა რი პო ლი ტი კის შე დე გად იმ დე ნად გა ჩა ნაგ და, 
რომ დღეს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო-
ბის პრო დუქ ცი ა ზე დიდ წი ლად იმ პორ ტის ხარ ჯზე კმა ყო ფილ დე ბა, მა შინ რო ცა 
უახ ლო ეს წარ სულ ში სა ქარ თვე ლო ახორ ცი ე ლებ და ბევ რი იმ სა ხის სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ექ პორტს, რო მელ ზე დაც დღეს იმ პორტს ეწე ვა. და-
სა ნა ნია ისიც, რომ დღე ი სათ ვის იმ პორ ტი რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო-
დუქ ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, მი სი ხა რის ხი სა და უვ ნებ ლო ბის ეფექ ტი ა ნი 
კონ ტრო ლის უქონ ლო ბის გა მო, მდა რე ხა რის ხი სა ა, ხში რად გენ მო დი ფი ცი-
რე ბუ ლიც. მარ თა ლი ა, ბო ლო წლებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მდგო მა რე ო ბის 
გა მოს წო რე ბის მიზ ნით, ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ და რი გი 
ეფექ ტი ა ნი ღო ნის ძი ე ბა, მაგ რამ იგი ჯერ კი დევ სრუ ლი ად არასაკ მა რი სი ა.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნულს არ შე ეძ ლო უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა არ მო-
ეხ დი ნა მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა ზე. უბ რა ლო ჭეშ მა რი ტე ბაა – ეკო ნო მი კის ჩა-
მოშ ლამ გა მო იწ ვია ქვე ყა ნა ში სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბის კა ტას ტრო-
ფუ ლად შემ ცი რე ბა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის დო ნის ზრდა. სამ წუ ხა როდ, 
სადღ ე ი სოდ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის დო ნე ჯერ კი დევ მნიშ ვნე ლოვ-
ნად და ბა ლი ა. უკი დუ რე სად და ბა ლი ტემ პით ხდე ბა ისე თი პრო დუქ ცი ის მწარ-
მო ე ბე ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნა, რა ზეც დი დი მოთხ ოვ ნაა რო გორც ად გი ლობ-
რივ, ასე ვე სა გა რეო ბა ზარ ზე და ა. შ.;

2) სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის ფაქ ტობ რი ვად არ სე ბუ ლი უმუ შევ რო-
ბის მა ღა ლი დო ნის ერ თ-ერ თი მი ზე ზი ისი ცა ა, რომ მი სი (უ მუ შევ რო ბის) დო-
ნის მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ას, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, 
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გა აჩ ნია რი გი ნაკ ლო ვა ნე ბა. ამ მი ზე ზით, ჩვენ ში უმუ შევ რო ბის ოფი ცი ა ლუ რი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ხე ლოვ ნუ რა დაა შემ ცი რე ბუ ლი, რაც იწ ვევს მო ცე მუ ლი პრობ ლე-
მი სად მი ყუ რადღ ე ბის მო დუ ნე ბა სა და აძ ნე ლებს მი სი (უ მუ შევ რო ბის) გა მომ წვე-
ვი მი ზე ზე ბის დი აგ ნოზს და, შე სა ბა მი სად, მის შე სამ ცი რებ ლად ღო ნის ძი ე ბა თა 
და სახ ვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას;

3) და საქ მე ბის ეფექ ტი ა ნი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის არარ სე ბო ბა.          
ე. წ. ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის შე დე გად მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ძი რი თა დად 
და კა ვე ბუ ლი იყო ისე თი პი არ კამ პა ნი ე ბით, რო გო რი ცა ა: 2006 წელს მთავ რო-
ბის დად გე ნი ლე ბით მი ღე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი ლებ ზე მო მუ შა ვე თა პრო ფე სი უ-
ლი მომ ზა დე ბის ე. წ. მიზ ნობ რი ვი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, ქ. თბი ლი სის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის და საქ მე ბის პროგ რა მა, 
2007 წლის ბო ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი უმუ შე ვარ თა და საქ მე ბის 
პროგ რა მა და ა. შ. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი და სხვა მსგავ სი პროგ რა მე ბი დან, რომ-
ლებ საც აკად. ვ. პა პა ვა, სავ სე ბით სა მარ თლი ა ნად, უწო დებს “ცრუ და საქ მე ბის 
პროგ რა მებს [2, გვ. 209], მი ღე ბუ ლი და დე ბი თი შე დე გი უკუ დუ რე სად მცი რე ა, 
მას ზე ბი უ ჯე ტი დან გა წე უ ლი ფუ ლა დი და ნა ხარ ჯე ბი კი დი დი. რაც შე ე ხე ბა და-
საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის სხვა სა კითხ ებს, და, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
მის (და საქ მე ბის) სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბას, აქ მოხ და პი რი ქით. იგი გა უმ ჯო-
ბე სე ბის ნაც ვლად გა უ ა რეს და. ასე, მა გა ლი თად, 2005 წელს გა უქ მდა შრო მის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სა მი ნის ტროს შე მად გე ლო-
ბა ში ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი შრო მი სა და და საქ მე ბის პო ლი ტი კის დე პარ ტა მენ ტი. 
2006 წელს, შრო მის ახა ლი კო დექ სის მო მი ზე ზე ბით, ასევე გა უქ მდა კა ნო ნი 
„და საქ მე ბის შე სა ხებ" და მის გან გა მომ დი ნა რე უმუ შე ვარ თა პრო ფე სი უ ლი მომ-
ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბას თან, უმუ შევ რე ბი სათ ვის დახ მა რე ბის და ნიშ ვნა სა და გა-
ცე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ ქვემ დე ბა რე 
აქ ტე ბი. ამა ვე წელს გა უქ მდა და საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც 
ფუნ ქცი ო ნი რებ და სხვა დას ხვა სა ხელ წო დე ბით და რომ ლის ფუნ ქცი ე ბი იყო: 
უმუ შე ვარ თა აღ რიცხ ვა და მა თი პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბა, და-
საქ მე ბა ზე შუ ა მავ ლო ბა, უმუ შევ რე ბი სათ ვის შემ წე ო ბის და ნიშ ვნა და სხვ.;

4) სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო ბის ფაქ ტობ რი ვად არ სე ბულ მა ღალ დო ნეს 
გა ნა პი რო ბებს ისე თი მი ზე ზე ბიც, რომ ლე ბიც სა ერ თოდ ან ნაკ ლე ბა დაა და მო კი-
დე ბუ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის არ სე ბულ დო ნე ზე და მა თი უმუ-
შევ რო ბა ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბა ძი რი თა დად შე საძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნთა რე-
სურ სე ბის მარ თვის სრულ ყო ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ორ გა ნი ზა ცი უ-
ლი და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბით. ასე თი მი ზე ზე ბი ა: ა)  საქართველო-
ში ფრიქ ცი უ ლი უმუ შევ რო ბა ხში რად გა მოწ ვე უ ლია სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
ვა კან სი ე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო-
დე ბის არას რულ ყო ფი ლე ბით; ბ) სა მუ შაო ად გი ლე ბის ვა კან სი ე ბის არ სე ბო-
ბი სას, სა ქარ თვე ლო ში სტრუქ ტუ რუ ლი უმუ შევ რო ბის მი ზე ზია პრო ფე სი ა თა-
შო რი სი მო ბი ლუ რო ბის და ბა ლი დო ნე და ქვეყ ნის მას შტა ბით კად რე ბის 
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გა ნა წი ლე ბა ში ტე რი ტო რი უ ლი დის პრო პორ ცი ე ბი; გ) არა და მაკ მა ყო ფი ლე-
ბე ლია ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ციკ ლუ რი უმუ შევ რო ბის შე სამ ცი რებ ლად ხე-
ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბე ბი ისეთ სა კითხ ებ ზე, რო გო რი ცა ა: შრო მის ბაზ რის 
სტი მუ ლი რე ბა, სხვა დას ხვა შე ღა ვა თე ბი ფირ მე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ქმნი ან 
ახალ სა მუ შაო ად გი ლებს, გო ნივ რულ ფარ გლებ ში სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯე-
ბის დო ნი სა და ფუ ლის მა ტე ბის ტემ პის გა დი დე ბა და სხვ.; დ) სა ქარ თვე ლო ში 
უმუ შევ რო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ერ თ-ერ თი, არც ისე უმ ნიშ ვნე ლო, მი ზე ზია ზე-
გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა. არც ისე იშ ვი ა თად, 
დამ ქი რა ვებ ლე ბი ბო რო ტად სარ გებ ლო ბენ ქვე ყა ნა ში სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
მწვა ვე დე ფი ცი ტით და იმ იმე დით, რომ და საქ მე ბუ ლე ბი, სა მუ შა ოს და კარ გვის 
ში შის გა მო, მო ე რი დე ბი ან მათ თან კონ ფლიქტს, ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე ვა რი 
დრო ის ხან გრძლი ვო ბას სა ერ თოდ არ აღ რიცხ ა ვენ და, შე სა ბა მი სად, მი სი გა-
დი დე ბუ ლი ტა რი ფით ანაზღ ა უ რე ბაც არ ხდე ბა. სამ წუ ხა როდ, ეს ძი რი თა დად 
ასე ცა ა. და საქ მე ბუ ლე ბი, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, იძუ ლე ბულ ნი არი ან შე უ რიგ დნენ 
ასეთ ვი თა რე ბას. ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბა გან სა კუთ რე ბით ხში რია ქ. თბი ლის სა 
და მის გა რე უბ ნებ ში. მო ცე მულ პრობ ლე მა ზე ჩა ტა რე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი გა მოკ-
ვლე ვის შე სა ბა მი სად [8], 2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში და საქ მე ბულ თა 22% აცხ-
ა დებ და, რომ უწევ და ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბა. იგი გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია ქ. 
თბი ლის სა (და საქ მე ბულ თა 50%-ზე მე ტი) და ქვე მო ქარ თლში (და საქ მე ბულ თა 
44%). ყო ვე ლი ვე ამის ლო გი კუ რი შე დე გია მო მუ შა ვე ებ ზე მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე-
ბა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის ზრდა; ე) ჩვენ ში აქ ტი უ რად ან სა ერ თოდ არ 
იყე ნე ბენ მუ შა ო ბის ისეთ მოქ ნილ რე ჟი მებს, რო გო რი ცა ა: არას რუ ლი სა მუ-
შაო დღით და საქ მე ბა, ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო ნა ლის შტატ ში ე. წ. შინ მო მუ შა-
ვე თა ნამ შრომ ლე ბის აყ ვა ნა. იშ ვი ა თად მი მარ თა ვენ, აგ რეთ ვე, ე. წ. მუ შა ო ბის 
და ყო ფის პრაქ ტი კას და ა.შ; ვ) ნაკ ლო ვა ნე ბა ნი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის 
ხელ შემ წყო ბი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ში; ზ) ნაკ ლო ვა ნე ბა ნი 
მო სახ ლე ო ბის სა მიგ რა ციო (რო გორც ში გა, ისე გა რე მიგ რა ცი ის) პო ლი-
ტი კის გა ტა რე ბა ში და ა. შ.

სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის ამაღ ლე ბის და, შე სა ბა მი სად, 
უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით აუ ცი ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ-
დეს რი გი ისე თი ღო ნის ძი ე ბა, რო გო რი ცა ა:

1) მე ტი ყუ რადღ ე ბა და ეთ მოს ეკო ნო მი კის, გან სა კუთ რე ბით მი სი რე-
ა ლუ რი სექ ტო რის აღორ ძი ნე ბას. სა გან გე ბო ყუ რადღ ე ბას მო ითხ ოვს მრეწ ვე-
ლო ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა. ხე ლი სუფ ლე ბამ მაქ სი მა ლუ რად უნ და შე უწყ-
ოს ხე ლი ეკო ნო მი კის და, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მრეწ ვე ლო ბი სა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის ისე თი დარ გე ბის აღორ ძი ნე ბას, რო მელ თა პრო დუქ ცი ა ზე დი დი 
მოთხ ოვ ნაა რო გორც ში გა, ისე გა რე ბა ზარ ზე. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე-
ბა უნ და და ეთ მოს ისე თი პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნა -ა-
ღორ ძი ნე ბას, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ ყოფს ქვე ყა ნა ში მზარ დი 
ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის მა ღალ დო ნე ზე მომ სა ხუ რე ბას სა ქარ თვე ლო ში წარ მო-
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ე ბუ ლი და არა იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ით, რა საც, სამ წუ ხა როდ, ამ ჟა მად 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად აქვს ად გი ლი, რი თაც ეცე მა სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი-
დან მი ღე ბუ ლი სა ერ თო ეფექ ტი. საქ მე ისა ა, რომ ასეთ ვი თა რე ბა ში ჩვენ თან 
სხვა ქვეყ ნე ბი დან შე მო სუ ლი ტუ რის ტე ბი გა ნა პი რო ბე ბენ ახა ლი და მა ტე ბი თი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას არა ჩვენს ქვე ყა ნა ში, არა მედ იმ ქვეყ ნებ ში, სა ი და-
ნაც ჩვენ ვე წე ვით იმ პრო დუქ ტე ბის იმ პორტს, რომ ლი თაც ვემ სა ხუ რე ბით მათ. 
სა სურ ვე ლია შე და რე ბით დი დი წარ მა დო ბის სა წარ მო ე ბის მშე ნებ ლო ბა სა და 
წარ მო ე ბის ათ ვი სე ბა ში წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სა ხელ მწი ფომ. ასე-
ვე, სა სურ ვე ლია მას ში კი დევ უფ რო აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დეს, მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მქო ნე, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა ფონ დე-
ბი, მათ შო რის სა პარ ტნი ო რო და თა ნა ინ ვეს ტი რე ბის ფონ დი. მი ზან შე წო ნი ლი ა, 
ეკო ნო მი კის ახ ლან დე ლი მდგა რე ო ბი სა და მი სი აღორ ძი ნე ბის ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ, მთავ-
რო ბის შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე ბით, შე ი მუ შა ოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა-
რე ბის 5-10 წლი ა ნი ინ დი კა ტო რუ ლი გეგ მა;1

2) გა და ი ხე დოს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის დო ნის 
მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მე თო დო ლო გია 
ისე, რომ მან უზ რუნ ველ ყოს მი სი (და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე-
ნებ ლის) ობი ექ ტუ რო ბა, რაც გა ა ად ვი ლებს უმუ შევ რო ბის მი ზე ზე ბის დი აგ ნოზს 
და, შე სა ბა მი სად, მის შე სამ ცი რებ ლად სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის და სახ ვა სა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბას;

3) სრულ ყო ფილ იქ ნეს და საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა. ამ მიზ-
ნით, და იხ ვე წოს და საქ მე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა, რის-
თვი საც სა ჭი როა გან ხორ ცი ელ დეს ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო გო რი ცა ა: სა კა-
ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და საქ მე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის (რო მე ლიც 
არ სე ბობ და და 2006 წელს უსა ფუძ ვლოდ გა უქ მდა) მი ღე ბა; ამ ჟა მად არ სე ბუ-
ლი შრო მის, ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სა მი ნის ტრო დან 
შრო მის მარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის გა მო ყო ფა და მის ბა ზა ზე 
და მო უ კი დე ბე ლი მმარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნოს შექ მნა, თუნ დაც დე პარ ტა მენ ტის 
სა ხით; მოხ დეს უმუ შე ვარ თა აღ რიცხ ვის, მა თი პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა- გა დამ-
ზა დე ბის, შემ წე ო ბის და ნიშ ვნი სა და და საქ მე ბის მიზ ნით, 2006 წლამ დე სხვა დას-
ხვა სა ხელ წო დე ბით (შრო მის ბირ ჟა, და საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო ფონ დი და სხვ.) 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი და საქ მე ბის სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რის აღ დგე ნა და ა. შ.;

4) ქვე ყა ნა ში ფრიქ ცი უ ლი უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, ფარ თოდ 
და ი ნერ გოს შრო მი თი მოწყ ო ბის სა კითხ ებ ზე კომ პი უ ტე რი ზე ბუ ლი სა ინ-
ფორ მა ციო სის ტე მე ბი, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლე ბი შე უ-
ფერ ხებ ლად მი ი ღე ბენ ინ ფო მა ცი ას და საქ მე ბის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 
სამ სა ხუ რი დან (ცხა დი ა, თუ იგი ქვე ყა ნა ში იარ სე ბებს);

1 ინდიკატორული გეგმა არაა დირექტიული ხასიათის და იგი არ ეწინააღმდეგება 
საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს.
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5) სტრუქ ტუ რუ ლი უმუ შევ რო ბის შე სამ ცი რებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია პრო-
ფე სი ა თა შო რი სი მო ბი ლუ რო ბის ამაღ ლე ბის უზ რუნ ველ მყო ფე ლი ისე თი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, რო გო რი ცა ა: მრა ვალ პრო ფი ლუ რი სწავ ლე ბი სათ ვის 
უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა, დას წრე ბუ ლი და და უს წრე ბე ლი ფორ მით, კად რე ბის 
მომ ზა დე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა და გა დამ ზა დე ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ის სრულ ყო ფა და სხვ. სა მუ შაო ად გი ლე ბის ტე რი ტო რი უ ლი დის პრო პორ ცი ის 
შემ თხვე ვა ში მი ზან შე წო ნი ლია სა მიგ რა ციო ხარ ჯე ბის და ფარ ვა ში გარ კვე-
უ ლი დახ მა რე ბა გა ე წი ოს პი რებს, რომ ლებ მაც გა დაწყ ვი ტეს სპე ცი ა ლის ტთა 
ჭარ ბი რა ო დე ნო ბის მქო ნე რე გი ო ნე ბი დან სა მუ შა ოდ გა და ვიდ ნენ იმა ვე სა ხის 
კად რებ ზე დე ფი ცი ტურ რე გი ო ნებ ში; 

6) ციკ ლუ რი უმუ შევ რო ბის შე ცი რე ბის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია ქვე ყა ნას 
გა აჩ ნდეს მო სახ ლე ო ბის ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის გა დი დე ბი სა კენ მი მარ-
თუ ლი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა, აგ რეთ ვე, გან ხორ ცი ელ დეს შრო მის 
ბაზ რის სტი მუ ლი რე ბის სხვა დას ხვა პროგ რა მა. მა გა ლი თად, სა გა და სა ხა დო შე-
ღა ვა თე ბი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ქმნი ან ახალ სა მუ შაო ად გი ლებს 
და რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს ორი გზით: ა) ხელ ფა სის სუბ სი დი-
რე ბი სა და ბ) სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თის გზით და ა.შ.;

7) მო მუ შა ვე თა მი ერ მთელ ნა მუ შე ვარ დრო ში ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის 
წი ლი სა და, შე სა ბა მი სად, უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბის უზ რუნ ვე სა ყო ფად, 
კი დევ უფ რო სრულ ყო ფილ იქ ნეს მო ცე მულ სფე რო ში სა ხელ მწი ფოს მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქცი ა. აუ ცი ლე ბე ლია აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და 
პროფ კავ ში რე ბის მხრი დან გაძ ლი ერ დეს კონ ტრო ლი ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ-
შე ვა რი დრო ის ხან გრძლი ვო ბის აღ რიცხ ვა სა და ანაზღ ა უ რე ბა ზე. უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე ვა რი სა ა თე ბის ანაზღ ა უ რე ბის ზრდის სა-
კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე დად გე ნი ლი კო ე ფი ცი ენ ტი უნ და იყოს ისე თი, რომ 
მან ხა ლი სი და უ კარ გოს დამ ქი რა ვე ბელს – მი მარ თოს ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ-
შა ო ბის პრაქ ტი კას, თუ იგი გა მოწ ვე უ ლი არაა წარ მო ებ რი ვი აუ ცი ლებ ლო ბით. 
ამას თან, იგი არ უნ და იყოს მე ტის მე ტად მა ღა ლი, რომ მან არ აი ძუ ლოს დამ-
ქი რა ვე ბე ლი_ წარ მო ე ბის ზრდა გა ნა ხორ ცი ე ლოს მხო ლოდ კა პი ტა ლის ზრდის 
სა შუ ა ლე ბით. ჩვენ მი ერ მი ახ ლო ე ბუ ლი ექ სპერ ტუ ლი გა ან გა რი შე ბით, დღეს 
სა ქარ თვე ლო ში მო მუ შა ვე თა მი ერ ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის ხან გრძლი ვო ბის 
თუნ დაც გა ნა ხევ რე ბით, უმუ შევ რო ბის ფაქ ტობ რი ვი დო ნე შემ ცირ დე ბო და 2-3 
პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით;

8)უ მუ შევ რო ბის დო ნის შე სამ ცი რებ ლად, სა სურ ვე ლია ქვე ყა ნა ში აქ ტი-
უ რად და ი ნერ გოს მუ შა ო ბის ისე თი მოქ ნი ლი რე ჟი მე ბი, რო გო რი ცა ა: არას-
რუ ლი სა მუ შაო დღით და საქ მე ბა, ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო ნა ლის შტატ ში ე. წ. შინ 
მო მუ შა ვე თა ნამ შრომ ლე ბის აყ ვა ნა, მუ შა ო ბის (სა მუ შაო დღის ან კვი რის სა მუ-
შაო სა ა თე ბის) და ყო ფის პრაქ ტი კა და სხვ.;

9) სა მიგ რა ციო პო ლი ტი კის სრულ ყო ფა და ა. შ.
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ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის უმუ შევ რო ბის დო ნე, ოფი ცი ა ლუ რი სტა-
ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, არც ისე მა ღა ლი ა. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, 
მო სახ ლე ო ბის ფაქ ტობ რი ვი და საქ მე ბის მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა -ა ნა ლი ზი სა 
და სხვა დას ხვა სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე ჩნდე ბა ეჭ ვი, რომ 
ეს სი ნამ დვი ლე ში ასე არა ა, რაც, რო გორც უკ ვე აღ ნიშ ნუ ლი იყო, ძი რი თა დად 
გა მოწ ვე უ ლია და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე-
ბის მე თო დო ლო გი უ რი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით. დღეს ჩვენ ში უმუ შევ რო ბის დო ნე გა-
ცი ლე ბით მაღ ლი ა, ვიდ რე ეს და ფიქ სი რე ბუ ლია ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის 
მი ერ. იგი გა მოწ ვე უ ლია ისე თი ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი მზე ზე ბით, რო გო-
რი ცა ა: XX სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში ეკო ნო მი კის, გან სა კუთ რე ბით მი სი რე ლუ რი 
სექ ტო რის მკვეთ რი და ცე მა, რო მე ლიც დღემ დე არაა დაძ ლე უ ლი; და საქ მე ბის 
ეფექ ტი ა ნი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის არარ სე ბო ბა; და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო-
ბის მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი უ რი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და სხვ. 
უმუ შევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს ქმე-
დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი რო გორც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის, გან სა კუთ რე ბით მი სი რე ა-
ლუ რი სექ ტო რის, დაჩ ქა რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის, ასე ვე ქვე ყა ნა ში და საქ მე ბი სა 
და უმუ შევ რო ბის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის სრულ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით.
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At the current stage of socio-economic development of Georgia the most acute 
problem in the country is the raising of the level of population employment and, there-
fore, reduction of unemployment. About the noted problem there are published many 
interesting works by foreign and Georgian economist-researchers. However, due to the 
complexity and permanent volatility of the noted problem, scientifi c study of the issues 
related to this problem is still relevant and will continue to be so in the future. This arti-
cle mainly deals with the employment and unemployment-related issues, which, in our 
opinion, are relatively less studied by Georgian economists working on this problem. 
And, proceeding from the analysis of existing situation in employment in Georgia there 
are suggested some concrete measures for unemployment reduction.  
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ment.
JEL Codes: E 24, J 60, J 64, J 65

 

 

 



28

დემოგრაფიული ტრენდი – თანამედროვე გლობალური 

გეოსტრატეგიული ლანდშაფტშის უმნიშვნელოვანესი მდგენელი და           

მისი გავლენა საქართველოზე
 

 ბადრი რამიშვილი 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

 ასოცირებული პროფესორი

დე მოგ რა ფი უ ლი მე გატ რენ დი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ოს გე ოს ტრა ტე გი უ ლი ლან დშაფ ტის ფორ მი რე ბა ში. კა ცობ რი ო-
ბის ის ტო რი ა ში ყო ფი ლა ადა მი ან თა მა სე ბის მიგ რა ცი ის ეპი ზო დე ბი, თუმ-
ცა ის, რაც სადღ ე ი სოდ უკ ვე შე ი ნი შე ბა და სა დამ დეც შე იძ ლე ბა მი ვი დეს 
ამ მხრივ ვი თა რე ბა, გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ არ ცთუ შო რე ულ მო მა ვალ ში 
ხალ ხთმო სახ ლე ო ბის მო ზა ი კა შე იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვა ლოს. 
მდე ბა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის ეპი ცენ ტრში სა ქარ თვე ლო 
იმ ყო ფე ბა და ცვლი ლე ბებ მა შე იძ ლე ბა დრა მა ტუ ლი გავ ლე ნა იქო ნი ოს 
მას ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: დე მოგ რა ფი უ ლი ტრენ დი; დე მოგ რა ფი უ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი; ეკო ნო მი კუ რი ადა მი ა ნის ეფექ ტი ა ნო ბა; ურ ბა ნი ზა ცი ა; მო-
სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა; სა შუ ა ლო ასა კი; რუ სე თი; სა ქარ თვე ლო.

პლა ნე ტა ზე, დე მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით, ხში რად მე ტად წი ნა აღ-
მდე გობ რი ვი პრო ცე სე ბი ვი თარ დე ბა. ამის მა გა ლი თად, გან ვი თა რე ბულ და 
შე და რე ბით ჩა მორ ჩე ნილ რე გი ო ნებ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბიც გა მოდ გე ბა. 
სწო რედ ამი ტო მაა საკ ვლე ვი პრობ ლე მა ერ თობ აქ ტუ ა ლუ რი. ამა ვე დროს გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ცალ კე ულ ვექ ტორ თა არა თან მხვედ რი, ზოგ ჯერ 
კი სა წი ნა აღ მდე გო მი მარ თუ ლე ბა, საკ მა ოდ არ თუ ლებს საპ როგ ნო ზო კონ სო-
ლი დი რე ბუ ლი სუ რა თის წარ მოდ გე ნას. დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბის ერ თი შე-
ხედ ვით ანა ლი ზი თაც ჩანს, რომ ამ მხრივ დრა მა ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბი აფ რი კის, 

ekonomika da biznesi, 2016, 1,  gv. 28-44

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 1,  pp. 28-44
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ევ რო პი სა და აზი ის კონ ტი ნენ ტებ ზე გან ვი თარ დე ბა, ანუ სა ქარ თვე ლო მოვ ლე-
ნა თა ეპი ცენ ტრში იქ ნე ბა. ეს კი გლო ბა ლი ზა ცი ის ფონ ზე უდი დეს შე საძ ლებ-
ლო ბებს და გა და ჭარ ბე ბუ ლი არ იქ ნე ბა თუ ვიტყ ვით, უფ რო დიდ საფ რთხე ებს 
წარ მოქ მნის მო სახ ლე ო ბით ისე თი მცი რე რიცხ ო ვა ნი ქვეყ ნის თვის, რო გო რიც 
სა ქარ თვე ლო ა. შე საძ ლებ ლო ბე ბი და საფ რთხე ე ბი სრუ ლი ად სხვა დას ხვა სფე-
რო ებ ში (პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ, სამ ხედ რო, ტექ ნო ლო გი ურ, 
კულ ტუ რულ, ეკო ლო გი ურ და ა.შ.) შე იძ ლე ბა წარ მო იქ მნას, მათ შო რის იქ, 
სა დაც მი სი გან ჭვრე ტა სადღ ე ი სოდ შე უძ ლე ბე ლი ა. ამი ტომ, მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ სა კუთ რივ დე მოგ რა ფი უ ლი მი მარ თუ ლე ბით მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე-
ბი ყვე ლა ზე უფ რო გან ჭვრე ტა დად ით ვლე ბა და ამის გა მო გა ად ვი ლე ბუ ლია 
გრძლე ვა დი ა ნი პროგ ნო ზი რე ბა, მსგავ სი კვლე ვა დრო ის გარ კვე უ ლი ინ ტერ ვა-
ლით (მაგ. 5-10 წე ლი წად ში ერ თხელ) უნ და ჩა ტარ დეს, რა თა მოხ დეს რის კე-
ბის და პერ სპექ ტი ვე ბის სპექ ტრის მაქ სი მა ლუ რად გა მოვ ლე ნა.

წი ნამ დე ბა რე გა მოკ ვლე ვა არის იმ ციკ ლის შე მად გე ნე ლი, რომ ლის პირ-
ვე ლი ნაშ რო მი [1] მე გატ რენ დე ბის გან ვი თა რე ბის ფონ ზე, გლო ბა ლუ რი ძა ლე-
ბის ურ თი ერ თო ბე ბის გან ხილ ვას მი ვუძღ ვე ნით. მა შინ ჩვენ მო ვახ დი ნეთ ოთხი 
გლო ბა ლუ რი ძა ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, ხო ლო ერ თ-ერ თი მე გატ რენ დი კი, რი-
სი მეშ ვე ო ბი თაც ჩვენ ვა პი რებ დით კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას, სწო რედ დე მოგ-
რა ფი უ ლი ტრენ დი იყო. ცალ სა ხად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ოთხი 
გლო ბა ლური ძა ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბის მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი სწო რედ დე მოგ-
რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბი ა. სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ მო სახ ლე ო ბის ზრდის 
ტემ პე ბით თუ სხვა დე მოგ რა ფი უ ლი ას პექ ტე ბით, ისი ნი მკვეთ რად გან სხვავ დე ბა 
ერ თმა ნე თის გან, ხო ლო თუ ეს ძა ლე ბი რამ დე ნი მე სა ხელ მწი ფოს გან შედ გე-
ბა, ეს ქვეყ ნე ბი, რო გორც წე სი, ანა ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დგა ნან. 
მა გა ლი თად, და სავ ლურ გლო ბა ლურ ძა ლა ში შე მა ვალ ქვეყ ნებს ახა სი ა თებს 
მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა, რიცხ ოვ ნო ბის მცი რე წლი უ რი ნა მა ტი. სრუ ლი ად სა-
პი რის პი რო ვი თა რე ბაა ის ლა მუ რი ძა ლის შემ თხვე ვა ში, ჩი ნეთ ში ამ მხრივ ერ-
თგვა რი სტა ბი ლუ რო ბა აღი ნიშ ნე ბა, ხო ლო ე.წ. რუ სუ ლი გლო ბა ლუ რი ძა ლა 
იმით გა მო ირ ჩე ვა, რომ მის შე მად გე ნელ ქვეყ ნებ ში საკ მა ოდ გან სხვა ვე ბუ ლი 
დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბაა შექ მნი ლი. 

დე მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით, დრა მა ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბის პრო ცე სი 
ამ სა უ კუ ნის და სას რუ ლამ დე გას ტანს, რაც გა ნუ ზომ ლად ზრდის გე ოს ტრა ტე გი-
უ ლი ლან დშაფ ტის ამ მი მარ თუ ლე ბით შეს წავ ლის მნიშ ვნე ლო ბას. ამ ჟა მად და 
თვალ სა წი ერ მო მა ვალ ში, გარ და მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი რე გი ო ნუ ლი ვექ-
ტო რე ბი სა, დე მოგ რა ფი უ ლი ტრენ დის ფორ მი რე ბის მო ნა წი ლე იქ ნე ბა მთე ლი 
რი გი პრო ცე სე ბი სა, მა გა ლი თად: მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა გან ვი თა რე ბულ სამ-
ყა რო სა და ამის სა წი ნა აღ მდე გო პრო ცე სი თით ქმის მთელ და ნარ ჩენ მსოფ ლი-
ო ში, ურ ბა ნი ზა ცი ა, შრო მი სუ ნა რი ან ადა მი ან თა ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდა, მიგ რა ცი ის 
მკვეთ რი გა აქ ტი უ რე ბა. ჩვენ შე ვე ცა დეთ თი თო ე უ ლი ამ ვექ ტო რის მი ხედ ვით 
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შეგ ვეს წავ ლა გან სა ხილ ვე ლი სა კითხ ი, ასე ვე მოგ ვეხ დი ნა მა თი ზე მოქ მე დე ბის 
სა ქარ თვე ლო ზე პრო ე ცი რე ბა.

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში დი დი ყუ რადღ ე ბა და ვუთ მეთ ადა მი ა ნის ეფექ ტი-
ა ნო ბის სა კითხს და მის ანა ლიზს გლო ბა ლუ რი ძა ლე ბი სა თუ ცალ კე უ ლი ქვეყ-
ნე ბის მი ხედ ვით. ამ მიზ ნით გამოვიყენეთ ეკო ნო მი კუ რი ადა მი ა ნის ჩვენეული 
გაგება,1 რაც არ გუ ლის ხმობს მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლი ინ დი ვი დის მწრა მო ებ-
ლუ რო ბის უნარს, არა მედ მას ში აკუ მუ ლი რე ბუ ლია იმ გა რე მოს (გლო ბა ლუ რი 
ძა ლის, ქვეყ ნის) ხა რის ხიც, რაც მი სი პო ტენ ცი ა ლის ამა თუ იმ დო ნე ზე რე ა ლი-
ზე ბას გა ნა პი რობებს.

სა ქარ თვე ლოს გლო ბა ლურ გე ოს ტრა ტე გი ულ ლან დშაფ ტში პო ზი ცი ო-
ნი რე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია მის მახ ლო ბელ ქვეყ ნებ ში შექ მნი ლი დე მოგ-
რა ფი უ ლი ვი თა რე ბა. ნაშ რომ ში ამ მი მარ თუ ლე ბი თა ცაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ყუ-
რადღ ე ბა, გან სა კუთ რე ბით კი – რუ სეთ სა და ე.წ. რუ სუ ლი გლო ბა ლუ რი ძა ლის 
ქვეყ ნებ ში შექ მნილ ვი თა რე ბა ზე ვიმ სჯე ლეთ.

XXI საუკუნე – გლობალური დემოგრაფიული ცვლილებების ერა

XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან პლა ნე ტა ზე და იწყო მო სახ ლე ო ბის უს-
წრა ფე სი ზრდა, ანუ ე.წ. დე მოგ რა ფი უ ლი აფეთ ქე ბა, რაც პროგ ნო ზე ბის თა ნახ-
მად, XXI სა უ კუ ნის შუ ა ხა ნე ბამ დე გას ტანს, ხო ლო პიკს დე და მი წის მო სახ ლე ო-
ბის რა ო დე ნო ბა XXI სა უ კუ ნის ბო ლოს მი აღ წევს (იხ. ცხრი ლი 1). დე მოგ რა ფი-
უ ლი ბუ მის ხე ლის შემ წყო ბი რამ დე ნი მე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი შე იძ ლე ბა 

1 სამეცნიერო მიზნებით "ეკონომიკური ადამიანის" ცნება საკმაოდ ფართოდ 
გამოიყენება. მას ვხვდებით ეკონომიკურ, ფილოსოფიურ, ფსიქოლოგიურ, 
ანთროპოლოგიურ, კულტუროლოგიურ, გეოგრაფიულ და ა. შ. ლიტერატურაში. 
ამასთან, თითოეული ამ მიმართულებითაც კი არ არსებობს აღნიშნული ცნების 
ერთიანი გაგება. ერთ-ერთი პირველი მინიშნება  "ეკონომიკური ადამიანის", 
კონკრეტულად კი ადამიანის ქცევაში პირადი მისწრაფებების პრივალირების 
შესახებ, გვხვდება ადამ სმითის შრომებშიც, თუმცა თავად ტერმინი "Homo Eco-
nomicus", უფრო გვიანდელია და ის მოიაზრებს ადამიანის ქცევის მოდელს, 
რისი საფუძველიც ეგოისტური მისწრაფებები და მის მისაღწევად მიღებული 
რაციონალური გადაწყვეტილებებია. მიუხედავად ამისა, ყველაზე ფართო გაგებით, 
სიტყვათა წყობა – "ეკონომიკური ადამიანი" ყოფიერების ანთროპოლოგიური 
საზღვრების დაძლევის აღმნიშვნელია, რაც, ჩვენი აზრით, ფართო ინტერპრეტაციის 
შესაძლებლობას ტოვებს. ამ გარემოებით ვისარგებლეთ ჩვენ და წინამდებარე 
ნაშრომში შემოვიყვანეთ ეკონომიკური ადამიანისა და მისი ეფექტიანობის, 
როგორც ამა თუ იმ ლოკალიზაციის ადამიანთა პოტენციალის გამოყენების 
გასაშუალოებული ინდიკატორი. ეს არის სიახლის დამკვიდრების მოკრძალებული 
მცდელობა, რაც არ გამორიცხავს დისკუსიას დროთა განმავლობაში ტერმინის 
დახვეწისა და მისი დეფინიციის სრულყოფის მიზნით.
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გა მო ი ყოს, მა გა ლი თად: ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის აჩ ქა რე ბა და ამ ფონ ზე 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ზრდა, ზო გა დად სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე-
სი და კერ ძოდ ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სის ტე მი სა და ფარ მა ცევ ტუ ლი მრეწ-
ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა, სა ერ თა შო რი სო სო ლი და რო ბის ზრდა კა ცობ რი ო ბის 
ჰუ მა ნი ზა ცი ის კონ ტექ სტით და ა.შ. თუმ ცა, ჩვე ნი ეპო ქის სირ თუ ლე ისი ცა ა, რომ 
მი უ ხე და ვად მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის ზრდი სა, რიგ 
რე გი ონ ში უკ ვე შე ი ნიშ ნე ბა ზრდის ტემ პე ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ა, ხო ლო ევ-
რო პის ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სა ხე ზეა დე პო პუ ლა ცი ის საფ რთხე. მსგავ სი პრო-
ცე სე ბი მრა ვალ პრობ ლე მას წარ მო შობს. მა გა ლი თად, თუ მსოფ ლი ოს ბევრ 
ქვე ყა ნა ში იგ რძნო ბა ჭარ ბი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მა, ევ რო პა მა ლე შე იძ ლე ბა 
შრო მი თი რე სურ სე ბის დე ფი ცი ტის წი ნა შე აღ მოჩ ნდეს. ამ და სხვა მოვ ლე ნე ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კონ ტექ სტით უფ რო დაწ ვრი ლე ბით ვიმ სჯე ლებთ. თუმ-
ცა ნაშ რო მის ამა ვე ნა წილ ში შე ვე ხე ბით ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ტენ დენ ცი ას, 
რო მე ლიც სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით უდი დეს გავ ლე ნას მო ახ დენს კა ცობ რი-
ო ბა ზე. მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის გლო ბა ლუ რი პრო-
ცესი. 

მსოფლიოს მოსახლეობა დედამიწის ძირითადი რეგიონების მიხედვით 
2015-2100 წწ. (მლნ ადამიანი) [2, გვ. 1]

ცხრილი 1

2015 2030 2050 2100

აფრიკა 1186 1679 2478 4387

აზია 4393 4923 5267 4889

ევროპა 738 734 707 646

ლათინური ამერიკა და 
კარიბის ზღვის ქვეყნები

634 721 784 721

ჩრდილოეთი ამერიკა 358 396 433 500

ოკეანია 39 47 57 71

მსოფლიო 7349 8501 9725 11213

წარ მოდ გე ნი ლი ცხრი ლი ასა ხავს მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის დი ნა მი კას 
ძი რი თა დი რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით. რო გორც ვხე დავთ, აზი ის მო სახ ლე ო ბა 2050 
წლის თვის 19.9%-ით გა იზ რდე ბა, ჩრდი ლო ეთ ამე რი კის – 20.9%-ით, ლა თი-
ნუ რი ამე რი კი სა და კა რი ბის ზღვის ქვეყ ნე ბის – 23.7%-ით, ოკე ა ნი ის – 38.6%-
ით. მო სახ ლე ო ბის ზრდის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ტემ პი ფიქ სირ დე ბა აფ რი კა ში, სა-
დაც მარ თლაც რომ ფან ტას ტი კუ რი დე მოგ რა ფი უ ლი ბუ მი ა. ამ კონ ტი ნენ ტზე 
მო სახ ლე ო ბა 2050 წლის თვის და ახ ლო ე ბით 109%-ით გა იზ რდე ბა. სა ერ თო 
პლა ნე ტა რუ ლი ზრდის კონ ტექ სტი დან ერ თგა ვა რად ამო ვარ დნი ლია ევ რო პის 
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კონ ტი ნენ ტი, სა დაც მო სახ ლე ო ბის შემ ცი რე ბა და ფიქ სირ დე ბა და 2050 წლი-
სათ ვის კლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 4.2%-ს შეადგენს. თუ 2015 წლის თვის დე და მი წის 
მო სახ ლე ო ბის 59.8% ცხოვ რობ და აზი ა ში, 16.1% აფ რი კა ში, 10% ევ რო პა ში, 
8.6% ლა თი ნურ ამე რი კა სა და კა რი ბის ზღვის ქვეყ ნებ ში, 4.9% ჩრდი ლო ეთ 
ამე რი კა ში, ხო ლო ოკე ა ნი ის ქვეყ ნებ ში მხო ლოდ 0.5%, 2050 წლის თვის დე და-
მი წის მო სახ ლე ო ბის სტრუქ ტუ რა არ სე ბი თად შე იც ვლე ბა და შემ დეგ სა ხეს მი-
ი ღებს: აზი ა ში იცხ ოვ რებს დე და მი წის მთე ლი მო სახ ლე ო ბის 54.2%, აფ რი კა ში 
– 25.5%, ლა თი ნურ ამე რი კა სა და კა რი ბის ზღვის ქვეყ ნებ ში – 8.1%, ევ რო პა ში 
– 7.3%, ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში – 4.5%, ოკე ა ნი ის ქვეყ ნებ ში კი - 0.6%. 

სადღ ე ი სოდ, არა მარ ტო ევ რო პა სა და სხვა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, 
არა მედ მთელ მსოფ ლი ო ში, დე მოგ რა ფი ულ სა კითხს მკვეთ რად ამ ძაფ რებს 
მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის ტენ დენ ცი ა. აშ შ-ის და ბე რე ბის პრობ ლე მე ბის ინ სტი-
ტუ ტის თა ნახ მად: „ჩვენ ვბერ დე ბით არა მარ ტო რო გორც ინ დი ვი დე ბი და სა-
ზო გა დო ე ბე ბი, არა მედ რო გორც მსოფ ლი ო. 2006 წელს პლა ნე ტა ზე თით ქმის 
500 მლნ ადა მი ა ნი იყო 65 წლი სა და უფ რო ხან დაზ მუ ლი. 2030 წლის თვის კი 
პროგ ნო ზი რე ბუ ლია ამ რიცხ ვის 1 მლრდ-მდე გაზ რდა, ანუ დე და მი წის ყო ვე-
ლი 8 ადა მი ა ნი დან 1 ხან დაზ მუ ლი იქ ნე ბა. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ 65 წლი სა და 
უფ რო სი ასა კის ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბის უფ რო სწრა ფი ზრდა გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში ხდე ბა, სა დაც 2030 წლის თვის ამ მაჩ ვე ნებ ლის 140%-ი ა ნი ნახ ტო მი-
სე ბუ რი მა ტე ბა და ფიქ სირ დება“ [3, გვ. 2]. მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის პრო ცე სი 
მრა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით მო ახ დენს კა ცობ რი ო ბა ზე გავ ლე ნას. მა თა გან ექ-
სპერ ტთა მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია რამ დე ნი მე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი. 

ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად და შე საძ ლოა კა ცობ რი ო ბის მთე ლი შემ დგო მი 
არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა შიც, 65 წლი სა და უფ როს ადა მი ან თა რა ო დე ნო ბამ 
გა და ა ჭარ ბა 5 წლამ დე ბავ შვე ბის რიცხ ოვ ნო ბას [3, გვ.3]. ბევრ ქვე ყა ნა ში, გან-
ვი თა რე ბა დი სა ხელ მწი ფო ე ბის ჩათ ვლით, სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის ზრდის 
მდგრა დი ტემ პი აღი ნიშ ნე ბა. ამ პრო ცესს კი მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვა ახ ლავს თან. 
ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია სა პენ სი ო, ჯან დაც ვი სა და სხვა სო ცი ა ლუ რი და-
ნა ხარ ჯე ბის ზრდა. მა გა ლი თად, მშპ-ში სა პენ სიო ხარ ჯე ბის წი ლი 2030 წლის-
თვის, 2011 წელ თან შე და რე ბით, 30 ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის მი ხედ-
ვით, გა იზ რდე ბა 1.3%-ით, ხო ლო ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ხარ ჯე ბი 3.3%-ით. 
30 წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის მი ხედ ვით, იმა ვე პე რი ოდ ში სა პენ-
სიო ხარ ჯე ბის ზრდა იქ ნე ბა 2.2%, ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის ხარ ჯე ბი სა კი – 1% 
[4, გვ.79-80]. ამას თან, ერ თი მხრივ, და საქ მე ბულ თა და პენ სი ო ნერ თა თა ნა-
ფარ დო ბის შემ ცი რე ბა და აგ რეთ ვე შრო მი სუ ნა რი ა ნი ადა მი ა ნის მი ერ სა კუ თა რი 
სო ცოცხ ლის სულ უფ რო დი დი ნა წი ლის პენ სი ო ნე რად გა ტა რე ბა, ზრდის არ-
სე ბუ ლი ჯან მრთე ლო ბი სა და სა პენ სიო სის ტე მე ბის და ძა ბუ ლო ბას. მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია ის ფაქ ტიც, რომ იც ვლე ბა ჯან დაც ვის სპე ცი ფი კა. მო მა ვალ ში გა იზ რდე-
ბა არა ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის ხვედ რი თი წო ნა. უკ ვე ამ ჟა მად ქრო ნი კუ ლი 
არა გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი ხან დაზ მულ თა შო რის ავად მყო ფო ბის ძი რი თა დი 
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გა მომ წვე ვი ა. იმის გა მო, რომ ადა მი ა ნე ბი უფ რო ხან გრძლი ვად ცხოვ რო ბენ და 
შე და რე ბით ცო ტა შვი ლი ჰყავთ, ოჯა ხის სტრუქ ტუ რა ტრას ფორ მა ცი ას გა ნიც-
დის, რაც ამ ცი რებს მო ხუ ცებ ზე მზრუნ ვე ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, ეს კი ზრდის 
სო ცი ა ლურ ხარ ჯებს. მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა დრამ ტულ გავ ლე ნას მო ახ დენს 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე, სა მუ შაო ძა ლის მი წო დე ბა ზე, ვაჭ რო ბა სა და დაგ-
რო ვე ბა ზე მთე ლი პლა ნე ტის მას შტა ბით და მო ითხ ოვს ცვა ლე ბა დი მსოფ ლი ოს 
შე სა ბა მის ახალ ფის კა ლურ მიდ გო მებს [3, გვ.3].

ეკონომიკური ადამიანის ეფექტიანობის დისბალანსი              
მსოფლიოში 

დე და მი წა ზე მკვეთ რად გა მო ი ყო ფა რე გი ო ნე ბი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბის კუთხ ით, რის უმ თავ რე სი მი ზე ზიც ადა მი ა ნის ფაქ ტო რი ა. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, დე მოგ რა ფი უ ლი მი მარ თუ ლე ბით რამ დე ნი მე დას კვნა შე იძ ლე ბა 
გა ვა კე თოთ: პირ ვე ლი, სხვა დას ხვა რე გი ონ ში ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით 
გან სხვა ვე ბუ ლი ეფექ ტი ა ნო ბის მო სახ ლე ო ბა ა; მე ო რე, ამა თუ იმ ლო კა ლი ზა-
ცი ის ადა მი ა ნის ეფექ ტი ა ნო ბის დო ნე არა მარ ტო პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბით: გა-
ნათ ლე ბით, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით, კვა ლი ფი კა ცი ით, შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბით, ნი-
ჭით და ა.შ. არის გა მოწ ვე უ ლი, არა მედ ამას ის გა რე მოც გა ნა პი რო ბებს, სა დაც 
უხ დე ბა საქ მი ა ნო ბა ადა მი ანს; მე სა მე, ვი ნა ი დან სხვა დას ხვა გა რე მო ში მცხოვ-
რებ ინ დი ვი დებს სა კუ თა რი პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბის, თვით რე ა ლი ზა ცი ის 
გან სხვა ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვთ, ეს მთელ რიგ პრო ცე სებს წარ მო შობს 
დე მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით, რო მელ თა გან გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია მიგ რა ცია და ურ ბა ნი ზა ცია (იხ. ცხრი ლი 2).

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კონ ტექ სტით ანა ლი ზის თვის შე მო ვი ღეთ ეკო ნო მი კუ რი 
ადა მი ა ნის ცნე ბა, რომ ლის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კრი-
ტე რი უ მად შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მიგ ვაჩ ნი ა. ამ და წმინ და 
მიგ რა ცი ის ინ დი კა ტო რე ბის კომ პლექ სუ რად გან ხილ ვა სა ინ ტე რე სო დას კვნის 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ჩვენ მი ერ ცხრილ ში მო ყვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი დან 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვთ აშშ-ს, ავ-
სტრა ლი ას, შვე ი ცა რი ას, ევ რო კავ შირ სა და ის რა ელს. შე სა ბა მი სად მა ღა ლია ამ 
ქვეყ ნებ ში იმიგ რა ცი ის დო ნეც და ის 1000 სულ ზე 2.24-დან 5.65 ადა მი ა ნამ დე 
მერ ყე ობს. შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის მხრივ შემ დე გი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს ია-
პო ნი ას, თუმ ცა, აქ წმინ და მიგ რა ცი ის ნუ ლო ვა ნი დო ნეა და ფიქ სი რე ბუ ლი, რაც 
ამ ქვეყ ნის ჭარ ბი მო სახ ლე ო ბი თა (ან სხვა ნა ი რად რომ ვთქვათ, მა ღა ლი სიმ-
ჭიდ რო ვით) და მთე ლი რი გი სპე ცი ფი კუ რი გა რე მო ე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

ის თუ რა ტომ არის მა ღა ლი იმიგ რა ცი ის დო ნე იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ასე-
ვე დი დია შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და პი რი ქით, თუ რა ტომ 
ტო ვებს მო სახ ლე ო ბა და ბა ლი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებს, 
ეს მოვ ლე ნა უპირ ვე ლე სად სწო რედ ეკო ნო მი კუ რი ადა მი ა ნის ეფექ ტი ა ნო ბის 
დის ბა ლან სით აიხ სნე ბა. მა გა ლი თის თვის ავი ღოთ პა კის ტა ნი და ნი გე რი ა. თუ 
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 174.3 18.7 4.2 4.6 37.9 30.5 0.00 54.6 1.56 

 1489.0 65.4 2.5 11.7 127.3 38.4 5.65 89.4 1.47 

 17970.0 56.3 2.2 148.3 121.2 37.8 3.86 81.6 1.02 

 964.3 22.4 1.3 16.2 59.5 31.4 0.00 91.8 1.04 

 168.2 17.8 -0.3 4.4 38.3 39.6 0.70 76.7 0.05 

 3166.0 15.8 -0.1 102.2 31.0 31.1 -0.14 85.7 1.17 

 531.4 15.5 1.5 7.5 70.8 19.7 1.62 69.5 3.01 

 996.0 11.5 2.0 25.2 39.5 25.3 -0.19 43.1 1.68 

 1576.0 20.5 3.4 26.3 59.9 30.1 2.16 73.4 1.97 

 4658.0 38.2 1.0 61.0 74.4 46.5 0.00 93.5 0.56 

 8027.0 6.3 7.2 466.5 17.2 27.3 -0.04 32.7 2.38 

 1382.0 17.8 1.1 26.0 53.2 28.8 -0.07 73.4 2.07 

 281.8 34.3 2.8 3.7 76.2 39.6 2.24 92.1 1.37 

 1105.0 6.4 5.2 43.8 25.2 18.2 -0.22 47.8 4.66 

 930.8 4.9 4.0 59.2 15.7 23.0 -1.54 38.8 2.81 

 3471.0 23.7 -0.7 70.1 49.5 39.1 1.69 74.0 -0.13 

 25.2 8.4 3.1 1.2 21.0 34.2 -5.80 62.7 -0.11 

 334.2 8.0 -5.9 17.5 19.1 40.1 -2.25 69.7 -0.33 

 19510.0 14.3 7.3 770.2 25.3 36.8 -0.44 55.6 3.05 

 19180.0 37.8 1.1 209.9 91.4 42.5 2.50 75.1 0.5-1.0 

 482.7 59.3 1.6 4.9 98.5 42.1 4.74 73.9 1.08 

 577.0 3.6 6.1 77.9 7.4 24.7 0.46 34.3 3.55 

 113700.0 15.8 3.3 3118.8 36.5 29.9 - 54.0 2.05 

 35.4 9.5 3.4 1.6 22.1 37.9 -2.70 53.6 -0.1 

ეკონომიკური ადამიანის ეფექტიანობის მაჩვენებლები მსოფლიოს ძირითადი და 
საქართველოსთვის აქტუალური ქვეყნების მიხედვით (თანხობრივი მონაცემები 

წარმოდგენილია დოლარის პარიტეტული მყიდველობითუნარიანობის მიხედვით. 
ცხრილი შედგენილია [5] მასალების საფუძველზე)

ცხრილი 2
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ამ ქვეყ ნე ბი დან შრო მი სუ ნა რი ა ნი ადა მი ა ნი მო ა ხერ ხებს ემიგ რი რე ბას და ავ-
სტრა ლი ა ში, აშ შ-სა ან ევ რო კავ ში რის შე და რე ბით გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
აღ მოჩ ნდე ბა, მას ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბა და ახ ლო ბით 5-8-ჯერ გა ა უმ ჯო ბე სოს 
სა კუ თა რი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ასე თი ვე 
ტემ პით შე ამ ცი როს უმუ შევ რო ბის თუ სხვა სა ხის რის კე ბი. ცხა დი ა, ამის მსურ ვე-
ლი ბევ რი იქ ნე ბა და რომ არა სხვა დას ხვა სა ხის ბა რი ე რი, მსოფ ლი ო ში მიგ რა-
ცი ის დო ნე გა ცი ლე ბით შთამ ბეჭ და ვი იქ ნე ბო და.

ცხრილ ში ამ სა ხის რამ დე ნი მე მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რაც და მა ტე ბით ახ სნას სა ჭი-
რო ებს. მა გა ლი თად, რუ სე თის წმინ და მიგ რა ცი ის საკ მა ოდ მა ღა ლი და დე ბი თი 
სალ დო, მუ ხე და ვად ამ ქვე ყა ნა ში წარ მოქ მნი ლი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი სა, 
იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ჯერ კი დევ არ ამო წუ რუ ლა ამ ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი 
შევ სე ბის მთა ვა რი წყა რო – პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის რუ სუ ლე ნო ვა ნი (და არა-
მარ ტო) მო სახ ლე ო ბა. მა გა ლი თად, უკ რა ი ნის წმინ და მიგ რა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
– 2.25 ადა მი ა ნია 1000 სულ ზე, ხო ლო სომ ხე თი სა კი ყვე ლა ზე უა რე სია წარ-
მოდ გე ნილ მაჩ ვე ნებ ლებ ში და -5.8 ადა მი ანს შე ად გენს. საკ მა ოდ ცუ დი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი აქვს ამ მხრივ სა ქარ თვე ლო საც. უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ამ ქვეყ ნე ბი დან 
ემიგ რან ტე ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი რუ სეთ ში ხვდე ბა.

მი უ ხე და ვად არას ტაბ ლუ რი ვი თა რე ბი სა, და დე ბი თი მიგ რა ცი უ ლი სალ დო 
აქვს ერაყს, ეს ომი ა ნო ბის წლებ ში ქვეყ ნი დან გა სუ ლი მო სახ ლე ო ბის სამ შობ-
ლო ში დაბ რუ ნე ბით შე იძ ლე ბა აიხ სნას. სა მა გი ე როდ გა უ გე ბა რია ბან გლა დე შის 
და დე ბი თი ბა ლან სი წმინ და მიგ რა ცი ის მხრივ. ეს ქვე ყა ნა, რო მე ლიც გა მო ირ-
ჩე ვა მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი სიმ ჭიდ რო ვით პლა ნე ტა ზე და ცხრილ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი ქვეყ ნე ბი დან ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი დო-
ნით, რთუ ლი სათ ქმე ლია, რით იზი დავს იმიგ რან ტებს. აქ ხომ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი 
შან სი ა, რა თა ადა მი ან მა სრუ ლად მო ახ დი ნოს სა კუ თა რი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ-
ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბა. სა ინ ტე რე სოა წმინ და მიგ რა ცი ის ჩი ნე თის მო ნა ცე მიც, რო-
მე ლიც პრო ცენ ტუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბით, თით ქოს არ არის შთამ ბეჭ და ვი, მაგ რამ 
თუ მას აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნე ბელ ში გა და ვიყ ვანთ, მი ვი ღებთ, რომ, ჩი ნე თი 2015 
წელს და ტო ვა იქ იმიგ რი რე ბულ ზე და ახ ლო ე ბით 600 ათა სით მეტ მა ადა მი ან მა. 
ამ რა ო დე ნო ბის იმიგ რანტს თა ვი სუფ ლად შე უძ ლია ის ტო რი უ ლად შე და რე ბით 
მოკ ლე დრო ში რამ დე ნი მე არ ცთუ მცი რე რიცხ ო ვან ქვე ყა ნა ში ერ თად შეც ვა ლოს 
დე მოგ რა ფი უ ლი ბა ლან სი. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ჩი ნეთ ში აღარ არის მძი მე 
ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბა, ზო გი ერ თი შე ფა სე ბით, იგი უკ ვე მსოფ ლი ოს პირ ვე-
ლი ეკო ნო მი კაა და კვლავ ინარ ჩუ ნებს საკ მა ოდ მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
ტემ პებს. ამი ტომ, ემიგ რან ტე ბის ასე თი ნა კა დი, შე იძ ლე ბა ჩი ნე თის მთავ რო ბის 
მი ზან მი მარ თულ დე მოგ რა ფი ულ ექ სპან სი ა ზე მი უ თი თებ დეს.

სა შუ ა ლო ასა კის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ნათ ლად მეტყ ვე ლებს მო სახ ლე ო ბის და-
ბე რე ბის პრობ ლე მის შე სა ხებ. ამას თან, ამის სა ფუძ ველ ზე რამ დე ნი მე დას კვნა 
შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს. ის ქვეყ ნე ბი, სა დაც ეს მო ნა ცე მი მა ღა ლი ა, მა ლე დად-
გე ბი ან (თუ უკ ვე არ დგა ნან) შრო მი თი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბის წი ნა შე, რაც 
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შო ბა დო ბის ზრდით ან იმიგ რა ცი უ ლი პო ლი ტი კის ლი ბე რა ლი ზე ბით შე იძ ლე ბა 
და იძ ლი ოს. იმ ქვეყ ნე ბი დან კი, სა დაც ეს მო ნა ცე მი და ბა ლია და ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის დო ნეც არ არის შე სა ბა მი სი, მო ი მა ტებს ემიგ რან ტთა ნა კა დი. მა-
გა ლი თად, ინ დო ეთ ში, სა დაც სა შუ ა ლო ასა კის მაჩ ვე ნე ბე ლი 27.3 წელს შე ად-
გენს, მო მა ვა ლი 20 წლის გან მავ ლო ბა ში შრო მით რე სურ სებს ყო ველ თვი უ რად 
შე ე მა ტე ბა 1 მლნ ახალ გაზ რდა [6] და თუ ამ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა-
რე ბის დო ნემ არ უზ რუნ ველ ყო აღ ნიშ ნუ ლი მო ცუ ლო ბის ჭარ ბი შრო მი თი რე-
სურ სის ად გილ ზე და მაგ რე ბა, მა შინ დი დი ალ ბა თო ბით, ამ ადა მი ან თა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლი ემიგ რა ცი ას მი ა შუ რებს სა კუ თა რი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის 
უფ რო სრულ ყო ფი ლად რე ა ლი ზე ბის თვის. ცხრილ ში გა მო ირ ჩე ვა ერა ყი სა და 
ნი გე რი ის მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო ასა კის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რაც 20 წელ ზე ნაკ-
ლე ბი ა. ეს კი ნიშ ნავს, რომ უახ ლო ე სი ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში, თუ რა-
ი მე ფორ სმა ჟო რუ ლი ვი თა რე ბა არ შე იქ მნა, ამ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბი შრო-
მი თი რე სურ სე ბის სი ჭარ ბის წი ნა შე აღ მოჩ დნე ბა, რაც გაზ რდილ ემიგ რა ცი ულ 
ალ ბა თო ბა ზე მი უ თი თებს.

ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ურ ბა ნი ზა ცი ის პრო ცე სი და ეკო ნო მი კუ რი 
ადა მი ა ნის ეფექ ტი ა ნო ბის დო ნე პირ და პირ კავ შირ შია ერ თმა ნეთ თან. სა ერ თა-
შო რი სო პრაქ ტი კა ადას ტუ რებს, რომ სა ქა ლა ქო და სახ ლე ბებ ში უფ რო მა ღა-
ლია გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის სრულ ყო ფის, მა ღა ლა ნაზღ-
ა უ რე ბა დი სა მუ შა ოს მი ღე ბის, ადა მი ა ნის თვით რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა. 
სადღ ე ი სოდ ქვეყ ნის კარ გი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა თით ქმის ყო ველ თვის 
მი ა ნიშ ნებს ურ ბა ნი ზა ცი ის მა ღალ დო ნე ზე. ინ ტერ ნე ტი სა და ციფ რუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის ერა ში, თან და თან ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა, ალ ბათ, შე იც ვლე ბა, მაგ რამ 
ამ ჟა მად ამის დას ტუ რად ჩვენ მი ერ მო ტა ნი ლი ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბიც შე იძ ლე-
ბა გა მო ვი ყე ნოთ. ურ ბა ნი ზა ცი ის დო ნე ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ სა ხელ მწი ფო ში 
75%-ზე მე ტი ა. ამას თან, უნ და ით ქვას, რომ ურ ბა ნი ზა ცი ის დი დი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ყო ველ თვის არ ნიშ ნავს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მა ღალ დო ნეს. ამის დას-
ტუ რად, ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბით, შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ არ გენ-
ტი ნის, ბე ლო რუ სის და ბრა ზი ლი ის მა გა ლი თე ბი. ამ ქვეყ ნებ ში ურ ბა ნი ზა ცი ის 
დო ნე 75%-ზე მე ტი ა, ხო ლო მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, რამ დე ნი მე ჯერ ნაკ ლე ბი.

ურ ბა ნი ზა ცი ის და ბა ლი დო ნე, გარ და იმი სა, რომ ქვეყ ნის სუსტ ეკო ნო-
მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე მი უ თი თებს, შე იძ ლე ბა გარ კვე უ ლი თვალ საზ რი სით რე-
ზერ ვა დაც მი ვიჩ ნი ოთ. რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, სა ქა ლა ქო და სახ ლე ბებ ში 
უფ რო მა ღა ლია ადა მი ა ნის თვით რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა. უპი რო ბო ჭეშ-
მა რი ტე ბას წარ მო ად გენს ის ფაქ ტიც, რომ ინ დუს ტრი უ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
შემ თხვე ვა ში ამ დარგს ქვეყ ნის შრო მი თი რე სურ სე ბის უმ ნიშ ვნე ლო წი ლი ესა ჭი-
რო ე ბა, ანუ იქ, სა დაც ქვეყ ნის მა ღა ლი სიმ ჭიდ რო ვის ფონ ზე დი დია სა სოფ ლო 
და სახ ლე ბე ბის მაცხ ოვ რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა, ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ თან შე-
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და რე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბა ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბულ თა 
შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შრო მის სა შუ ა ლო მწარ მო-
ებ ლუ რო ბის ჩვენ მი ერ შე მო ყვა ნი ლი ეკო ნო მი კუ რი ადა მი ა ნის ეფექ ტი ა ნო ბი სა 
და ზო გა დად ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რე ზერ ვი ურ ბა ნი ზა ცი ის 
პრო ცე სი ცა ა. ამას ცხრილ ში მოყ ვა ნი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც ადას ტუ რებს. იმ ქვეყ-
ნებ ში, სა დაც და ბა ლია ურ ბა ნი ზა ცი ის დო ნე, მაგ რამ მა ღა ლია ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ასე ვე მა ღა ლია ურ ბა ნი ზა ცი ის სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
ტემ პე ბი, კერ ძოდ: ინ დო ეთ ში, ნი გე რი ა ში, პა კის ტან ში, ბან გლა დეშ სა და ჩი ნეთ-
ში ურ ბა ნი ზა ცი ის დო ნე 32.7%-დან – 55.6%-მდე მერ ყე ობს, ურ ბა ნი ზა ცი ის სა-
შუ ა ლოწ ლი უ რი ტემ პე ბი ბო ლო ხუ თი წლის მი ხედ ვით 2.38%-დან – 4.66-მდე, 
ხო ლო მშპ-ს ზრდის ტემ პე ბი უკა ნას კნე ლი სა მი წლის მიხ ედ ვით, 4.0%-7.3%-ის 
ფარ გლებ ში ა.

რუსეთი დემოგრაფიულ ხაფანგში

ჩვე ნი კვლე ვის ძი რი თა დი სა კითხია გლო ბა ლურ გე ოს ტრა ტე გი ულ ლან-
დშაფ ტში სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი ის გან საზღ ვრა, რა ზე დაც რო გორც მიმ დი ნა რე 
ციკ ლის სტა ტი ებ ში [1,7] არა ერ თხელ იყო მი თი თე ბუ ლი, დიდ გავ ლე ნას ახ დენს 
რუ სე თი, რო მე ლიც მე გა ძა ლის იპოს ტას ში ცდი ლობს მო ევ ლი ნოს მსოფ ლი ოს. 
ჩვენ ეს სა კითხი უკ ვე გან ვი ხი ლეთ ეკო ნო მი კურ თუ ენერ გე ტი კუ ლი ჭრი ლით, 
ხო ლო მო ცე მულ სტა ტი ა ში ვი ხი ლავთ თუ რამ დე ნად აქვს ჩვენს ჩრდი ლო-
ელ მე ზო ბელს ამის დე მოგ რა ფი უ ლი რე სურ სი. რო გორც რუ სე თის მთავ რო-
ბის თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლემ დი მიტ რი რო გო ზინ მა ამ ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი 
ცენ ტრა ლუ რი არ ხის გა და ცე მა ში გა ნაცხ ა და, „რუსეთის დაც ვის თვის სა ჭი რო ა, 
რომ მი სი მო სახ ლე ო ბა 600 მლნ ადა მი ა ნი იყოს“ [8]. ის ამ შემ თხვე ვა ში არა 
მარ ტო სამ ხედ რო მიზ ნებს გუ ლის ხმობ და, არა მედ ეფექ ტი ა ნი სუ პერ სა ხელ მწი-
ფოს თვის სა ჭი რო დე მოგ რა ფი ულ რე სურ სზეც მი უ თი თებ და. ჩვე ნი აზ რით, ეს 
ციფ რი საკ მოდ მი ახ ლო ე ბუ ლია რე ა ლო ბას თან და შემ დგო მი ანა ლი ზის თვის 
მას და ვეყ რდნო ბით. 

2015 წლის ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბით, რუ სე თის მო სახ ლე ო ბა 142.4 მლნ-ს 
შე ად გენს, ხო ლო 1994 წლის ბო ლოს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 149.6 მლნ იყო, ანუ 
და ახ ლო ე ბით 20 წე ლი წად ში კლე ბამ 7.2 მლნ ადა მი ა ნი შე ად გი ნა. და ვუშ ვათ, 
რომ რუ სეთ ში მოხ დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი სას წა უ ლი და იქ მო სახ ლე ო ბის ხან-
გრძლივ ვა დი ა ნი მა ტე ბა ამ ჟა მად მსოფ ლი ოს სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლის, წე ლი-
წად ში და ახ ლო ე ბით 1%-ის, შე სა ბა მი სი იქ ნე ბა, ამ შემ თხვე ვა შიც კი, რუ სე თის 
მო სახ ლე ო ბა რო გო ზი ნის თვის სა სურ ველ რა ო დე ნო ბას მხო ლოდ 144 წლის 
შემ დეგ მი აღ წევს. ამა ვე დროს ვი თა რე ბა სრუ ლი ად არ მი ა ნიშ ნებს, რომ დე-
მოგ რა ფი უ ლი სუ რა თი რუ სეთ ში გა მოს წო რე ბის გზა ზე ა. "2015 წლის პირ ვე ლი 
სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში რუ სეთ ში შო ბა დო ბა 5%-ით და ე ცა, ხო ლო 2%-ით 
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მო ი მა ტა სიკ ვდი ლი ა ნო ბამ. ამ გვა რად, მთლი ა ნად რუ სეთ ში და ფიქ სირ და ყვე-
ლა ზე უა რე სი დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი 1998-1999 წლე ბის შემ დეგ, რო-
დე საც ის დე ფოლტს და სა ფი ნან სო კრი ზისს გა ნიც დი დან [9].

რუ სეთს დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბის გა მოს წო რე ბის ორი გზა აქვს: 
„პირველი სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბა და ამ გზით 
შო ბა დო ბის გაზ რდა და, მე ო რე, იმიგ რა ცი ის სტი მუ ლი რე ბა. პირ ველ გზას რუ-
სე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ უკ ვე მი მარ თა, მაგ რამ მან არ გა მო ი ღო სა თა ნა დო შე-
დე გე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კის ფორ სი რე ბის თვის კი რუ სეთს აღარ აქვს სა თა-
ნა დო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. ამას გარ და აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ შო ბა დო ბის 
სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა წარ მა ტე ბუ ლი იყო რუ სე თის იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც 
არა რუ სუ ლი მო სახ ლე ო ბა (ძი რი თა დად ის ლა მის აღ მსა რე ბელ ნი) ცხოვ რობს. 
ეს კი იმ გვა რად ცვლის რუ სე თის დე მოგ რა ფი ულ სუ რათს, რომ მხო ლოდ და-
ა სუს ტებს მის, რო გორც ერ თი ა ნი სა ხელ მწი ფოს პერ სპექ ტი ვებს“ [10, გვ.10-11]. 
რაც შე ე ხე ბა იმიგ რა ცი ის სტი მუ ლი რე ბას, რუ სე თის თვის ესეც საფ რთხის შემ-
ცვე ლი ა, რად გან ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში თან და თა ნო ბით იწუ-
რე ბა ე.წ. რუ სუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ო ბის რე სურ სი. სწო რედ ეს მო სახ ლე ო ბა 
იყო ძი რი თა დი წყა რო იმი სა, რომ ბო ლო წლებ ში რუ სე თის დე მოგ რა ფი უ ლი 
ვი თა რე ბა უფ რო კა ტას ტრო ფუ ლი არ გახ და. სადღ ე ი სოდ ამ კუთხ ით შე იძ ლე ბა 
მი ვა ნიშ ნოთ მაქ სი მუმ 10-15 მლნ ადა მი ან ზე, რო მელ თა გან ბევ რმა შე იძ ლე ბა 
აღარც მო ი სურ ვოს ის ტო რი ულ სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა. 

რუ სე თის დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და არ ჩე ნი-
ლია ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო. ერ თია შუ ა ა ზი ის მო სახ ლე ო ბა და მე ო რე 
კი – ჩი ნე თი სა. მრავ ლის მეტყ ვე ლია ის ფაქ ტიც, რომ რუ სეთ -ჩი ნე თის საზღ-
ვრის გას წვრივ ჩი ნე თის მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი რამ დე ნი მე 
ათე ულ ჯერ აღე მა ტე ბა რუ სე თის ანა ლო გი ურ მო ნა ცემს, რაც კო რუფ ცი ის გა მო 
თით ქმის გამ ჭვირ ვა ლე 4.3 ათა სი კმ სიგ რძის საზღ ვრის პი რო ბებ ში, დიდ ხანს 
ვერ შე ნარ ჩუნ დე ბა და ზი არ ჭურ ჭე ლის პრინ ცი პი ამოქ მედ დე ბა (არ სე ბობს ძი-
რი თა დად არა ო ფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი, რომ ის უკ ვე მოქ მე დებს კი დეც). გა-
მომ დი ნა რე ამ მსჯე ლო ბი დან, შე იძ ლე ბა გა ვა კე თოთ დას კვნა, რომ რუ სე თის 
ეფექ ტი ან სა ხელ მწი ფოდ ქცე ვის თვის სა ჭი რო დე მოგ რა ფი უ ლი რე სურ სის (600 
მლნ ადა მი ა ნი) მო ბი ლი ზე ბა უახ ლო ეს ას წლე ულ შიც ვერ მო ხერ ხდე ბა გა რე-
დან შევ სე ბის გა რე შე, ამ შემ თხვე ვა ში კი რა დი კა ლუ რად შე იც ვლე ბა დე მოგ რა-
ფი უ ლი სუ რა თი.

ახ ლა გან ვი ხი ლოთ შემ თხვე ვა ‒ აქვს თუ არა რუ სეთს შე საძ ლებ ლო ბა 
იმ პე რი ის აღ დგე ნის ხარ ჯზე მო ახ დი ნოს დე მოგ რა ფი უ ლი ნახ ტო მი. 1989 წლის 
აღ წე რის მი ხედ ვით, საბ ჭო თა კავ ში რის მო სახ ლე ო ბა შე ად გენ და 285.7 მლნ 
ადა მი ანს, ამათ გან რუ სი იყო 145.2 მლნ, ანუ და ახ ლო ე ბით 51%-ზე ნაკ ლე ბი, 
1979 წლის აღ წე რის მი ხედ ვით კი რუ სე ბის წი ლი სსრკ-ის მო სახ ლე ო ბა ში 52%-
ზე მე ტი იყო. იმ პე რი ის სტა ბი ლუ რო ბის თვის მპყრო ბე ლი ერის ამ გვა რი პრო-
ცენ ტუ ლი წი ლი უკ ვე თა ვის თა ვად არის მე ტად სა ეჭ ვო, თუმ ცა, მა შინ ვი თა რე ბას 
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ას ტა ბი ლუ რებ და მძლავ რი იდე ო ლო გი უ რი დოქ ტრი ნა, რის მი ხედ ვით ნა ცი ო-
ნა ლუ რი და რე ლი გი უ რი სა კითხი ნი ვე ლი რე ბუ ლი იყო. ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
გვაქვს მო სახ ლე ო ბის საპ როგ ნო ზო რა ო დე ნო ბა ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის 
რეს პუბ ლი კებ ში (იხ. ცხრი ლი 3). 

ჩვენ, ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში 2015 წლის თვის არ სე ბუ ლი რუ სი 
მო სახ ლე ო ბის წი ლი, დავ ტო ვეთ უც ვლე ლად და მი სი პრო ე ცი რე ბა მო ვახ დი-
ნეთ 2030 და 2050 წლებ ზე, რაც რუ სუ ლი ეთ ნო სის თვის უკი დუ რე სად ოპ ტი-
მის ტუ რი პროგ ნო ზი ა. და ვუშ ვათ, რომ მო ხერ ხდა ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის 
რეს პუბ ლი კე ბის (გარ და ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბი სა) გა ერ თი ა ნე ბა ახალ იმ-
პე რი ა ში. მა შინ გა მო დის, რომ 2030 წლის თვის (ეს თა რი ღია მო ცე მუ ლი ოპ ტი-
მის ტუ რი იმ პე რი უ ლი პრო ექ ტის მი ხედ ვით) ამ ახალ გა ერ თი ა ნე ბა ში იცხ ოვ რებს 
288.6 მლნ ადა მი ა ნი, სა ი და ნაც რუ სი იქ ნე ბა 123.9 მლნ, ანუ 42.9%, ხო ლო 
2050 წლის თვის კი - 281.1 მლნ, ხო ლო რუ სე ბის რა ო დე ნო ბა კი იქ ნე ბა 115.6 
ანუ 41.1%. ამ სცე ნა რის გან ხორ ცი ე ლე ბა კი გა მო რიცხ უ ლია რო გორც დე მოკ-
რა ტი უ ლი, ასე ვე ავ ტო რი ტა რუ ლი სა ხელ მწი ფოს კონ ტექ სტით. რუ სე თის დე-
მოგ რა ფი უ ლი პერ პსექ ტი ვე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ მეტყ ვე ლებს ჩვენ მი ერ მოყ-
ვა ნი ლი სხვა, მა გა ლი თად: მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის, სა შუ ა ლო ასა კის, ზრდის 
ტემ პე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც (იხ. ცხრი ლი 2 და 4).

მოსახლეობის საპროგნოზო რაოდენობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში
 (ცხრილი შედგენილია [2] მასალების საფუძველზე)

ცხრილი 3

მოსახლეობის საპროგნო-
ზო რაოდენობა (მლნ)

რუსების წილი და რაოდენობა 
მთლიან მოსახლეობაში

2030 2050 2100 2015 (%)
2030 
(მლნ)

2050 
(მლნ)

რუსეთი 138.7 128.6 117.4 77.7 107.8 99.9

აზერბაიჯანი 10.7 11.0 9.6 1.4 0.15 0.15

ბელორუსი 9.0 8.1 6.9 8.3 0.75 0.67

თურქმენეთი 6.2 6.6 5.6 4.0 0.25 0.26

მოლდოვა 3.5 3.5 3.5 16.0 0.56 0.56

სომხეთი 3.0 2.7 1.8 0 0 0

ტაჯიკეთი 11.1 14.3 18.6 0 0 0

უზბეკეთი 34.4 37.1 32.1 5.5 1.9 2.0

უკრაინა 40.9 35.1 26.4 17.3 7.1 6.1

ყაზახეთი 20.1 22.4 24.7 23.7 4.8 5.3

ყირგიზეთი 7.1 8.2 9.0 7.7 0.55 0.63

საქართველო 3.9 3.5 2.4 1.5 0.06 0.05
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დე მოგ რა ფი უ ლი მე გატ რენ დის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლო ზე

დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლო ზე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს გავ-
ლე ნას ახ დენს. პირ ველ რიგ ში უნ და გა ა ნა ლიზ დეს, თუ რა ზე მოქ მე დე ბა ექ ნე ბა 
ამ პრო ცე სებს სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი სუ რა თის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე; ასე-
ვე, უნ და მოხ დეს ჩვე ნი მახ ლო ბე ლი და იმ ქვეყ ნე ბის დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა-
რე ო ბის შეს წავ ლა, რო მელ თაც ამ მხრივ გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლია სა ქარ-
თვე ლო ზე; და მე სა მე, გულ დას მით უნ და იქ ნეს შეს წავ ლი ლი სა ქარ თვე ლოს 
გე ოს ტრა ტე გი ულ პო ზი ცი ა ზე დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის ზე მოქ მე დე ბა.

სა ქარ თვე ლო იმ ქვეყ ნე ბის რიცხვს მი ე კუთ ვნე ბა, სა დაც მწვა ვედ იგ რძნო-
ბა მო სახ ლე ო ბის შემ ცი რე ბის პრობ ლე მა. 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე-
ლო ში ცხოვ რობ და 3.7 მლნ ადა მი ა ნი[5], ხო ლო 1989 წლის აღ წე რით კი - 5.4 
მლნ, ანუ კლე ბა 31%-ზე მეტს შე ად გენს, მსგავ სი ცუ დი შე დე გი, ალ ბათ, დე და-
მი წა ზე ძა ლი ან რთუ ლი მო სა ძებ ნი ა. მდგო მა რე ო ბას უფ რო დრა მა ტულს ხდის 
ის, რომ გრძელ დე ბა დე პო პუ ლა ცი ის პრო ცე სი. აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ, რო-
დე საც ჩვენ ვა და რებთ 2015 წლის მო ნა ცემს წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელს, რა დრო-
საც კლე ბა ძა ლი ან შთამ ბეჭ და ვი ა, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ: ეს არის არა ერ-
თწლი ა ნი პე რი ო დის ამ სახ ვე ლი მო ნა ცე მი, არა მედ მას ში ასა ხუ ლია აღ წე რებს 
შო რის მოქ ცე ულ 12-წლი ან პე რი ოდ ში მიმ დი ნა რე დე პო პუ ლა ცი ის პრო ცე სი.

ცხრილ ში მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი წარ მოდ გე ნას გვაძ ლევს მსოფ ლი ო-
ში შექ მნი ლი დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბის შე სა ხებ. მას ში გან ხი ლუ ლია ყვე ლა 
კონ ტი ნენ ტის ამ კუთხ ით მი ნი მუმ ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ხელ მწი ფო. ამა ვე 
დროს ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი გვაქვს იმ ქვეყ ნებ ზე, რომ ლე ბიც მეტ -ნაკ-
ლე ბად ახ დენს გავ ლე ნას სა ქარ თვე ლო ზე დე მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით. 
ცხრი ლი, რამ დე ნი მე გა მო ნაკ ლი სის გარ და, ადას ტუ რებს მო სახ ლე ო ბის რიცხ-
ოვ ნო ბის იმ ტენ დენ ცი ებს, რა საც ზე მოთ შე ვე ხეთ. გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა 
აფ რი კის კონ ტი ნენ ტის ორი ქვეყ ნის - ეგ ვიპ ტის და ნი გე რი ის მო ნა ცე მე ბი. პირ-
ველ მათ გან ში გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში მო სახ ლე ო ბის მა ტე ბამ 45.6%, ხო ლო 
მე ო რე ში კი 85.1% შე ად გი ნა. ცხრილ ში მოყ ვა ნილ ყვე ლა პოს ტსაბ ჭო თა ქვე-
ყა ნა ში, აზერ ბა ი ჯა ნის გარ და, მო სახ ლე ო ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა, 
მათ გან ყვე ლა ზე უა რე სი მა ჩე ნე ბე ლი, სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლოს აქვს.

ჩვე ნი აზ რით, გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვის 
მო ნა ცე მე ბის გან ხილ ვა. აზერ ბა ი ჯან ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1994 წელს 1კმ2 89 ადა-
მი ანს, ხო ლო 2015 წელს 113 ადა მი ანს შე ად გენ და, სომ ხე თის ანა ლო გი უ რი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბია და ახ ლო ე ბით 119 და 103 ადა მი ა ნი; თურ ქე თის - 79 და 101; 
რუ სე თის - 9 და 8; ხო ლო სა ქარ თვე ლო სი კი - 82 და 53 ადა მი ა ნი. რუ სეთს 
ჩვენ კი დევ შე ვე ხე ბით, ხო ლო და ნარ ჩე ნის სა ქარ თვე ლოს ანა ლო გი ურ მაჩ-
ვნებ ლებ თან შე და რე ბის შე დე გად ად ვი ლად და ვი ნა ხავთ, რომ სა ქარ თვე ლო 
ამ სამ მო საზღ ვრე ქვე ყა ნას თან შე და რე ბით, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად და სახ ლე ბუ-
ლი ა. მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ისეთ ქვეყ ნებ ში, რო გო რი ცაა 
ინ დო ე თი, პა კის ტა ნი ნი გე რი ა, ჩი ნე თი, რომ ლებ თა ნაც საკ მა ოდ აქ ტი უ რი მიგ-



41

დემოგრაფიული ტრენდი  ...

რა ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ჩა მოგ ვი ყა ლიბ და, რამ დე ნი მე ჯერ აღე მა ტე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს.

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები საქართველოსთვის აქტუალური ქვეყნების 
მიხედვით (ცხრილი შედგენილია [5; 11; 12] მასალების მიხედვით)
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1994 2015 1994 2015 1994 2015 1994 2015

აზერბაიჯანი 86.6 7.68 9.78 89 113 1.41 0.96 70.85 72.2

ავსტრალია 7741 18.08 22.75 2.3 2.9 1.38 1.07 77.57 82.15

აშშ 9826 260.71 321.37 26.5 32.7 0.99 0.78 75.9 79.7

არგენტინა 2780 33.91 43.43 12.2 15.6 1.12 0.93 71.4 77.7

ბელარუსი 207.6 10.4 9.6 50.3 47.1 0.32 -0.2 70.1 72.5

ბრაზილია 8515 158.8 204.3 18.7 24.0 1.28 0.77 62.3 73.5

ერაყი 438.3 44.1 37.1 100.1 84.7 3.73 2.93 65.7 74.5

ეგვიპტე 1001.5 60.8 88.5 60.7 88.4 1.95 1.79 60.8 73.7

თურქეთი 783.6 62.2 79.4 79.3 101.2 2.02 1.26 70.9 74.6

იაპონია 378 125.1 126.9 330.9 335.7 0.32 -0.16 79.3 84.7

ინდოეთი 3287 919.9 1251.7 279.9 380.8 1.82 1.22 58.6 68.1

ირანი 1648.2 65.6 81.8 39.8 49.6 3.46 1.2 65.6 71.2

ისრაელი 20.8 5.1 8.1 245.2 389.4 2.22 1.56 77.7 82.3

ნიგერია 923.8 98.1 181.6 106.2 196.6 3.15 2.45 55.3 55.1

პაკისტანი 796.1 128.1 199.1 160.9 250.1 2.86 1.46 57.4 67.4

რუსეთი 17098.2 149.6 142.4 8.7 8.3 0.2 -0.04 69.9 70.5

სომხეთი 29.7 3.5 3.06 118.5 103 1.08 -0.15 72.07 74.37

უკრაინა 603.6 51.8 44.4 85.8 73.6 0.05 -0.6 70.0 71.6

ჩინეთი 9597 1190.4 1367.5 124.0 142.5 1.08 0.45 67.9 75.4

ევრო-
კავშირი

4324.8 513.9 118.8 0.25 80.2

შვეიცარია 41.3 7.0 8.1 169.5 196.1 0.7 0.71 78.2 82.5

ბანგლადეში 148.5 125.1 169.0 839.5 1134.2 2.33 1.6 55.1 70.9

მსოფლიო 148940 5643.3 7256.5 37.9 48.7 1.5 1.08 62 68.7

საქართველო 69.7 5.7 3.7 81.8 53.1 0.81 -0.08 72.8 76.0
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დე მოგ რა ფი უ ლი თვალ საზ რი სით, ბან გლა დე ში გა მორ ჩე უ ლია დე და მი-
წა ზე და ამას თან ის არ ცთუ შორ საა ჩვენ გან. კუთ ვნი ლი წყლით და ფა რუ ლი 
ტე რი ტო რი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ ქვეყ ნის ფარ თო ბია 148.5 ათა სი კმ2, ანუ 
ის სა ქარ თვე ლო ზე და ახ ლო ე ბით 2.1-ჯერ დი დი ა. სა მა გი ე როდ იქ ცხოვ რობს 
და ახ ლო ე ბით 169 მლნ ადა მი ა ნი, ანუ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის ტოლ ფარ-
თობ ზე გან სახ ლე ბუ ლია და ახ ლო ე ბით 80 მლნ ადა მი ა ნი. მსგავ სი სიმ ჭიდ რო ვე 
დე და მი წა ზე არ გვხვდე ბა არ ცერთ ქვე ყა ნა ში, გარ და ქა ლაქ სა ხელ მწი ფო ე ბი-
სა. 2015 წლის მო ნა ცე მით, ამ ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვე 1კმ2-ზე იყო 
და ახ ლო ე ბით 1134 ადა მი ა ნი. შე და რე ბის თვის, ქა ლაქ თბი ლი სის ანა ლო გი უ რი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი სადღ ე ი სოდ 1553 ადა მი ა ნი ა. თუ და ვუშ ვებთ, რომ ბან გლა დე შის 
მთე ლი ხმე ლე თი - 130.2 ათა სი კმ2, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო თვალ საზ რი სით, მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე მო ვა მხო ლოდ 0.077 ჰა სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის სა ვარ გუ ლი.

სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბა პირ და პირ კავ შირ შია ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
დო ნეს თან, მის ბი ოკ ლი მა ტურ პი რო ბებ თან, პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბას თან, ტრა-
დი ცი ებ თან და ა.შ. გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში ამ მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა აღი ნიშ ნე ბა 
თით ქმის ყვე ლა ქვეყ ნის შემ თხვე ვა ში. გა მო ნაკ ლი სია მხო ლოდ ნი გე რი ა, სა დაც 
მცი რე გა უ ა რე სე ბას აქვს ად გი ლი და რუ სე თი, სა დაც მე ტად უმ ნიშ ვნე ლო ზრდა 
და ფიქ სირ და. ამ მხრივ ყვე ლა ზე კარ გი მდგო მა რე ო ბაა ია პო ნი ა ში, სა დაც 2015 
წელს სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 84.7 წე ლი იყო და ეს არც არის 
საკ ვირ ვე ლი, რად გან ია პო ნია თით ქმის ყვე ლა იმ პი რო ბის მი ხედ ვით გა მო ირ-
ჩე ვა მსოფ ლი ო ში, რაც ხან გრძლივ სი ცოცხ ლეს უწყ ობს ხელს. სა ქარ თე ლო-
ში სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 2015 წელს იყო 76 წე ლი, რაც 3.2 
წლით აღე მა ტე ბა 1994 წლის მაჩ ვე ნე ბელს. მარ თა ლი ა, ეს არ არის პლა ნე ტის 
სა უ კე თე სო მო ნა ცე მი, მაგ რამ ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის ფონ-
ზე და მა ი მე დე ბე ლი ა. ქარ თველ თა ხან გრძლი ვი სი ცოცხ ლის გან მა პი რო ბე ბე ლი 
უმ თავ რე სად სა უ კე თე სო ბუ ნებ რივ -კლი მა ტურ პი რო ბებ ში უნ და ვე ძი ოთ.

სა ქარ თვე ლო ზე დე მოგ რა ფი უ ლი მე გატ რენ დის უშუ ა ლო გავ ლე ნა ჯერ-
ჯე რო ბით მკვეთ რად უარ ყო ფი თი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ის იმ რე გი ო ნე-
ბის მიჯ ნა ზე მდე ბა რე ობს, სა ი და ნაც ერ თში დე მოგ რა ფი უ ლი ბუ მი ა, ხო ლო მე-
ო რე ში კი უმ წვა ვე სი პრობ ლე მე ბი, სა ქარ თვე ლო სწო რედ დე მოგ რა ფი უ ლად 
დეპ რე სი უ ლი რე გი ო ნის ნი შან თვი სე ბებს ატა რებს, უფ რო მე ტიც, ამ მხრივ ის 
„‚ლიდერადაც“ კი გვევ ლი ნე ბა. თუ ასე გაგ რძელ დე ბა, არ ცთუ შო რე ულ მო-
მა ვალ ში, პრო პორ ცი უ ლი თვალ საზ რი სით დე მოგ რა ფი უ ლი შე მად გენ ლო ბის 
შეც ვლის გა რე შე, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა, ეს კი კა-
ტას ტრო ფას გა მო იწ ვევს ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის თვალ საზ რი სით. ვი თა რე ბას 
ამ წვა ვებს ის, რომ სა ქარ თვე ლო ზე გა დის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სატ რან სპორ ტო 
მა გის ტრა ლე ბი, რა საც, რო გორც წე სი, თან ახ ლავს აქ ტი უ რი დე მოგ რა ფი უ ლი 
მი მოქ ცე ვა. მდგო მა რე ო ბის გა მო სას წო რებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია ფორ სი რე ბუ ლი 
წე სით შე მუ შავ დეს სა ხელ მწი ფო დე მოგ რა ფი უ ლი პო ლი ტი კა და და იწყ ოს მი სი 
რე ა ლი ზე ბა. უნ და წა ხა ლის დეს შო ბა დო ბა, მაგ რამ სწრა ფი შე დე გის მიღ წე ვის-
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თვის აუ ცი ლე ბე ლია ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის დაბ რუ ნე-
ბა ქვე ყა ნა ში.
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The Demographic Trend - The Most Important Component of the Modern 
Global Geo-Strategic Landscape and Its Impact on Georgia
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The author continues the series of articles, the aim of which is the identifi cation 
of Georgia’s position in the global geo-strategic landscape; the given work explores the 
demographic megatrend, which is determined by demographic explosion and started 
from the second half of the XX century and according to the projections it will last until 
the mid-21st century and will have a signifi cant impact on the planet's geo-strategic 
landscape formation.
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According to the author, several important factors, contributing to demographic boom 
on the planet, can be identifi ed, for example: the acceleration of economic development 
and the increase of social protection in this light, scientifi c and technological progress in 
general and in particular, the development of the health care system and pharmaceutical 
industry, the growth of international solidarity in the context of the humanization of 
mankind, etc. At the same time, in a number of regions there have been observed the 
downward trend of the reduction of growth rates, while some European countries face the 
threat of depopulation. According to the author, such processes give rise to many problems. 
For example, if in many countries there is the problem of excess population; Europe can 
soon face a shortage of labor resources. It is also emphasized that the global population 
aging process also exacerbates demographic problem in some countries.

According to the level of economic development, the author considers the human 
factor as the main reason for the planet’s sharp regionalization and therefore he makes 
a conclusion: fi rst, in different regions, from economic standpoint, there is population 
of different effectiveness; second, the level of effectiveness of the human of a certain 
localization is conditioned not only by personal characteristics: education, professionalism, 
qualifi cations, performance, talent, etc. but also it is determined by the setting where a 
person has to work; third, because the individuals, living in different settings, have different 
possibilities of the use of their own potential and self-realization, it gives rise to a number 
of processes in the demographic point of view, among them migration and urbanization 
are of particular importance. In this regard, in the research context, the author introduces 
the economic man’s concept and considers the index of labor productivity as the most 
important criterion for the assessment of effectiveness; however, in this regard, he gives 
and analyzes the GDP, GDP growth, labor force, urbanization level and rates, median age, 
net migration indicators.

The author believes that Russia has a great infl uence on the determination of 
Georgia’s position in the global geo-strategic landscape; he pays great attention to the 
study of the demographic perspectives of this country. A separate chapter is dedicated to 
the issue in this work; in its fi nal part there are opinions that Russia has not demographic 
resources for imperial formation and even more – proceeding from the size of territory and 
demographic problems, it doesn’t have suffi cient population for the formation of effective 
state.

 The fi nal part of the work is devoted to the analysis of the impact of demographic 
megatrend on Georgia, which in the author's opinion, is still clearly negative. On the basis 
of different data he has presented the grave situation in Georgia in this regard and considers 
that it is necessary to formulate and start the implementation of the state demographic 
policy. It should be encouraged fertility, but to achieve fast results, it is necessary for a 
signifi cant part of Georgian emigration to return to Georgia.

Keywords: Demographic trend, demographic changes, effectiveness of economic man, 
urbanization, population aging, median age, Russia, Georgia. 
JEL Codes: J 10, J 11, J 14
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ივ. ჯა ვა ხიშ ვილის  სა ხე ლობის  
თბილისის სა ხელმწი ფო უნივერსიტეტის 
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ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მწი ფოს მო ნა წი ლე ო ბის 
დო ნე სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ-
და რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ასე ვე სხვა გან ვი თა რე ბად თუ გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ-
ში ერ თ-ერთ აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ად რჩე ბა სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კურ 
კე თილ დღე ო ბა სა და მთავ რო ბის მასშტაბის გა ნუწყ ვეტ ლივ ზრდას ან 
შემ ცი რე ბას შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რის გა მოვ ლე ნა. ეს გა მოწ ვე უ ლია 
იმ გა რე მო ე ბით, რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში მთავ რო ბის მასშტაბის ზრდა ბი-
უ როკ რა ტი ულ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა და მი სი ზე მოქ მე დე ბა ეკო ნო მი კურ 
ზრდა ზე შე იძ ლე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ან /და უარ ყო ფი თი იყოს. ეკო ნო მი კა ში 
მთავ რო ბის მასშტაბის შემ ცი რე ბაც გარ კვე ულ კითხ ვებს ბა დებს, რად გან 
აღ ნიშ ნუ ლი და კავ ში რე ბუ ლია მთავ რო ბის მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე უა რის თქმას თან. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი; ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი; ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდა; არ მე ის მრუ დი.
JEL: E62, H10, H50, B12, C01

მთავრობის მასშტაბის მაჩვენებელი

ეკო ნო მი კურ ზრდასა და მთავ რო ბის მასშტაბს შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში-
რის გა მო სავ ლე ნად, მთავ რო ბის მასშტაბის სხვა დას ხვა მაჩ ვე ნე ბელს იყე ნე ბენ, 
კერ ძოდ: ქვეყ ნის მთლი ან აქ ტი ვებ ში სა ხელ მწი ფო აქ ტი ვე ბის წი ლი; სა ხელ მწი-

ekonomika da biznesi, 2016, 1,  gv.  45-61

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 1,  pp. 45-61



46

სულხან ტაბაღუა

ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბის თა ნა ფარ დო ბა მთლი-
ა ნად ეკო ნო მი კა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბას თან; სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის 
გა მოშ ვე ბა; სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბის წი ლი ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
ინ ვეს ტი ცი ებ ში; სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის თა ნა ფარ დო ბა მშპ-თან; ბი უ ჯე ტის შე-
მო სავ ლე ბის წი ლი მშპ-ში. ად რე ულ ეტა პებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა ში მთავ რო ბის ზო მის ანა ლი ზი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ხელ-
მწი ფო მოხ მა რე ბა [1]; სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი [2]; სა ერ თო და სო ცი ა ლუ რი ხარ-
ჯე ბი [3;4;5]; ხარ ჯე ბის და შე მო სავ ლე ბის წი ლი მშპ-ში [6]. უახ ლე სი კვლე ვე ბი 
მთავ რო ბის მასშტაბის შე ფა სე ბი სათ ვის იყე ნებს მთლი ან სა გა და სა ხა დო შე მო-
სავ ლებს და მთლი ან ბი უ ჯე ტის ხარ ჯებს [7;8;9]; ბი უ ჯე ტის მთლი ა ნ ხარ ჯებს [10]; 
ბი უ ჯე ტის მთლი ან შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებს [11;12]1.

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თე ო რია ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს იკა ვებს 
თა ნა მედ რო ვე მაკ რო ე კო ნო მი კურ კვლე ვებ ში. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ერ თ-ერ-
თი სა ბა ზი სო მო დე ლი ეყ რდნო ბა რ. სო ლო უს (Solow) [13] ნე ოკ ლა სი კურ მიდ-
გო მას, რომ ლის მი ხედ ვით გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ეფუძ ნე ბა ორ 
ძი რი თად ფაქ ტორს ‒ ტექ ნო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბა სა და მო სახ ლე ო ბის ერთ 
სულ ზე შე მო სავ ლის კონ ვერ გენ ცი ას (აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი ეგ ზო გე ნუ რი ხა-
სი ა თი სა ა, რაც ამ ცი რებს მთავ რო ბის როლს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პრო ცეს ში). 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სხვა მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც შე მუ შა ვე ბუ ლია რო მე რის 
(Romer) [14], ლუ კა სის (Lucas) [15] და ბა როს (Barro) [16;17;18] მი ერ, ეყ-
რდნო ბა ენ დო გე ნურ ფაქ ტო რებს და შე სა ბა მი სად, ზრდის მთავ რო ბის როლს 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტი მუ ლი რე ბის პრო ცეს ში. 

მთავრობის მასშტაბსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის კავშირის 
ზოგადი მიმოხილვა

ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში ცნო ბი ლი თე ო რი ე ბი მთავ რო ბის  მა ს-
შტაბსა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის წრფივ და არაწ რფივ ურ თი ერ თდა მო კი-
დე ბუ ლე ბას გა ნი ხი ლავს. მეც ნი ერ თა ერ თი ნა წი ლი, ლან დაუ (Landau), ბა რო 
(Barro), ენ გე ნი და სკი ნე რი (Engen; Skinner), ჰან სო ნი და ჰენ რეკ სო ნი (Hansson; 
Henrekson), ჰლოსტერი (Fölster), ილარიონოვი და პივოვაროვა (Илларионов; 
Пивоварова) დარი და ამირხალხალი (Dar; AmirKhalkhali), რომერო-ავილა 
და სტრაუჩი (Romero-Ávila; Strauch), ბერგი და კარლსონი (Bergh; Karlsson) 
მიუთითებს მთავრობის მასშტაბსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის არსებულ 
უარყოფით კავშირზე [2;19;17;20;21;22;23;24;10;25;12], მე ო რე ნა წი ლი ‒ რო-
ბინ სო ნი (Rubinson). გროს მა ნი (Grossman), კო ლომ ბე რი (Colombier), აფონ-
სო სა და ფურ ცე რი (Afonso; Furceri) კვლე ვებ ში აღ ნიშ ნულ ცვლა დებს შო რის 

1 წინამდებარე სტატიაში მთავრობის მასშტაბსა და ეკომომიკურ ზრდას შორის 
არსებული კავშირის შეფასებისათვის გამოყენებულია ნაერთი ბიუჯეტის 
ხარჯებისა და შემოსავლების თანაფარდობა მშპ-თან, 1996 წლის ფასებით.
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პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თკავ ში რის არ სე ბო ბას უს ვა მენ ხაზს [26;27;9;11]. მთავ რო-
ბის მასშტაბის ზრდის აუ ცი ლებ ლო ბა ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში გამ ყა რე ბუ-
ლია შემ დე გი ორი არ გუ მენ ტით: პირ ვე ლი „ვაგნერის კანონის“ (Wagner law) 
სა ხელ წო დე ბით არის ცნო ბი ლი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ზო გა დო ე ბის შე მო-
სავ ლე ბის ზრდის შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დე ო ბის ელას ტი კუ რო ბის კო ე ფი ცი ენ-
ტი სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი სად მი 1-ზე მე ტი ა, რაც იწ ვევს მთავ რო ბის მასშტაბის 
ზრდას [28, გვ. 192-193); მე ო რე, „ბაუმოლის ხარჯების დაავადება“ (Baumol’s 
cost disease), მიუთითებს იმაზე1, რომ სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი იზ-
რდე ბა, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის ხელ ფა სე ბი იზ-
რდე ბა უფ რო მე ტად, ვიდ რე მა თი პრო დუქ ტი უ ლო ბა [29, გვ.447]. 

მთავრობის მასშტაბის თეორიული მოდელი სათავეს იღებს არმეის 
მრუდიდან [31], რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება მთავრობის მასშტაბის 
ანალიზისათვის2 (დიაგრამა 1).

აღნიშნული მრუდი გვიჩვენებს მთავრობის მასშტაბისა (სახელმწიფო 
ხარჯები/მშპ) და ეკონომიკურ ზრდას (მშპ-ის რეალური ზრდა) შორის 
თანაფარდობას. მრუდის თანახმად, მცირე მასშტაბის მთავრობის პირობებში 
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელიც მცირე იქნება (თეორიულ დონეზე ის 
შეიძლება ნულიც იყოს). სახელმწიფოს ხარჯების ზრდა ხელს უწყობს ეკონომიკის 
სტიმულირებას, რაც აისახება მშპ-ის ზრდაში, თავდაპირველად უფრო მაღალი 
ტემპით, იმ წერტილამდე, სადაც მიაღწევს მაქსიმალური ეკონომიკური ზრდის 

1 აღნიშნული ასევე ცნობილია „ბაუმოლის ეფექტის“(Baumol Effec) სახელწოდებით.
2 ეკონომიკურ ლიტერატურაში ასევე ცნობილია “BARS curve” (აკრონიმი სახე-

ლებისა: Barro, Armey, Rabn და Scully), რომელიც მთავრობის მასშტაბის და 
ეკონომიკურ ზრდას შორის არსებული კავშირის ანალიზისათვის გამოიყენება 
[32].

 A B 

C 

 
 

დიაგრამა 1 
არმეის მრუდი

მთავრობის მასშტაბი
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მაჩვენებელი (A) მთავრობის გარკეული მასშტაბის პირობებში (C)1 . აღნიშნული 
წერტილის შემდეგ მთავრობის მასშტაბის გაზრდა ამცირებს ეკონომიკურ 
ზრდას გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ქმედების შემდეგ სახელმწიფოს უწევს 
საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილება, რაზეც უარყოფითად რეაგირებს ეკო-
ნომიკურ აგენ ტთა უმრავლესობა, რაც, თავის მხრივ აისახება ერთობლივი მოთ-
ხოვნის ცვლი ლებაზე.2 არმეის მრუდზე დაყრდნობთ გაკეთებული ემ პირიული 
კვლე ვებიდან ჩანს, რომ ცალკეულ ქვეყნებში ადგილი აქვს მთავრობის ოპ-
ტიმალური მასშტაბის მაჩვენებელზე გადაჭარბებას. კერძოდ, რ. ვედერის 
და ე.გალვეის (Vedder, Gallaway) [34,გვ.7] მიერ განხორციელდა აშშ-ის 200 
წლიანი პერიოდის ანალიზი. კვლევის თანახმად, სახელმწიფო ხარჯების წილი 
მშპ-ში, რომელიც ეკონომიკური ზრდის მაქსიმიზაციას უწყობს ხელს, შეადგენს 
მშპ-ის 17,45%-ს. ჯ.ჩაოს და ჰ.გრუბელის (Chao, Grubel) კვლევების მიხედვით 
განვითარებულ თუ განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობაში ადგილი აქვს 
მთავრობის ოპტიმალურ მაჩვენებელზე გადაჭარბებას [35]. პევნიკის (Pevcin) 
მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ში, რო მე ლიც ეხე ბა ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მო ნა ცე მე ბის 
ანა ლიზს, მთავ რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი ზო მის მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ად გენს: იტა ლი ა-
ში-37,09%; საფ რან გეთ ში ‒ 42,90%; ფი ნეთ ში-38,98%; შვე დეთ ში ‒ 45,96%; 
გერ მა ნი ა ში-38,45%; ჰო ლან დი ა ში ‒ 44,86% [36,გვ.10). ცენ ტრა ლუ რი ევ რო-
პის ქვეყ ნე ბი სათ ვის აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს 37%-39% შო რის 
[36,გვ. 30]. რო გორც ცალ კე უ ლი კვლე ვე ბი დან ჩანს, ყვე ლა ქვე ყა ნას აქვს მთავ-
რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი მასშტაბის სა კუ თა რი სი დი დე, რაც, თა ვის მხრივ, და მო-
კი დე ბუ ლია მრა ვალ ფაქ ტორ სა და წი ნა პი რო ბა ზე (რო გო რი ცაა: ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის დო ნე, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი-
ვი სექ ტო რის ეფექ ტი ა ნო ბა, სა ხელ მწი ფო ად მი ნის ტრი რე ბა და მო სახ ლე ო ბის 
უპი რა ტე სო ბე ბი). გროს მა ნის [38], სკუ ლის (Scully [39], ჩა ო სა და გრუ ბე ლის 
[35], პევ ნი კის [36] კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ  ზო გა დად, სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე-
ბის ოპ ტი მა ლუ რი პროცენტული წი ლი მშპ-ში არ შე იძ ლე ბა მიღ წე ულ იქ ნეს.3 

1 როგორც დიაგრამიდან ჩანს, C-წერტილი წამოადგენს მთავრობის ოპტიმალური 
მასშტაბის მაჩვენებელს.

2 ეკონომიკაში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ისეთ სიტუაციას, როდესაც გადასახადების 
გადიდება ზრდის ერთობლივ მოთხოვნას, ეს უკანასკნელი დამოკიდებულია 
შინამურნეობების მხრიდან მოხმარებისადმი ზღვრულ მიდრეკილებასა (b) 
და სახელმწიფოს მხრიდან მოხმარებაზე ზღვრულ მიდრეკილებას (g) შორის 
თანაფარდობაზე, შესაძლებელია ეკონომიკაში ადგილი ჰქონდეს მათ შორის 
შემდეგ კომბინაციას: b>g; b<g; b=g [33, გვ.27-36].

3 ყველაზე პრაქტიკული რჩევა, რომელიც ეხება მთავრობის მასშტაბის სიდიდეს 
ეკო ნომიკაში, ეკუთვნის მილტონ ფრიდმანს, რომელმაც აღნიშნა, რომ „სა-
ხელ მწიფომ უნდა ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი თავისუფალ და ღია სა-
ზოგადოებაში. მისი საშუალო მონაწილეობა დადებითია; მაგრამ მე მჯერა, 
რომ ზღვრული მონაწილეობა, რომელიც იზრდება ეროვნული შემოსავლების 
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იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ად გი ლი აქვს მდგრად სტა ტის ტი კურ კავ შირს მთავ რო ბის 
მასშტაბისა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის, მთავ რო ბის მასშტაბის კრი ტი კუ-
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს: ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი სათ ვის მშპ-ის 35%; სა შუ ა ლოდ 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში და ახ ლო ე ბით 46%; მა ღალგან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბი სათ ვის მშპ-ის 75%. ქვეყ ნებ ში, სა დაც ად გი ლი აქვს ამ ორ ცვლადს შო რის 
სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვან კავ შირს, მთავ რო ბის ოტი მა ლუ რი მასშტაბი 
(1991-2000 წლებ ში) შე ად გენ და: და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის მშპ-
ის და ახ ლო ე ბით 15%-ს; სა შუ ა ლოდ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნე ბი სათ ვის ‒ 17%; 
მა ღალგან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის ‒ 24% [25, გვ.33].

მთავ რო ბის მასშტაბი და ეკონომიკური ზრდა

მთავ რო ბის მასშტაბსა და ეკო ნო მიკრ ზრდას შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რის 
შე სას წავ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბ სა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდას შო-
რის კავ ში რის სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი. რო გორც დი აგ რა მა 2-დან ჩანს, მთავ-
რო ბის მასშტაბის გავ ლე ნა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ცვლი ლე ბებ ზე 
არა ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ყვე ლა ზე მა ღალ ტემ პი და ფიქ-
სირ და იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მთავ რო ბის მასშტაბი მშპ-თან შე ფარ დე ბით 35%-ზე 
ნაკ ლე ბი იყო1. 

დიაგრამა 2

კავშირი მთავრობის მასშტაბსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის (ევროკავშირის 
28 წევრი ქვეყანა, 2000-2013 წწ)*

* დაჯგუფებულია ავტორის მიერ ოფიციალური სტატისტიკის გამოყენებით.

15%-დან-50%-მდე, იქნება კლებადი...“ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფრიდმანის 
მიხედვით, მთავრობის მასშტაბის ოპტიმალური მაჩვენებელი, სადღაც 15% და 
50% შორის არის მოქცეული [39, გვ.14).

1 უფრო მეტი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი.

მთავრობის მასშტაბი
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სულხან ტაბაღუა

სა ქარ თვე ლო ში 2002-2014 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლი ჰქონ და 
მთავ რო ბის მასშტაბის მნიშ ვნე ლო ვან ცვლი ლე ბას. კერ ძოდ, აღ ნიშ ნულ პე რი-
ოდ ში მთავ რო ბის მასშტაბის ზრდის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენ და 29,2%-
ს, აღ ნიშ ნულ წლებ ში ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი ზრდის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი 
6,2% იყო (და იგ რა მა 3).

დიაგრამა 3 

კავშირი მთავრობის მასშტაბისა და ეკონომიკურ ზრდას შორის საქართველო, 
2003-2014 წწ*

* გაანგარიშებული ავტორის მიერ ოფიციალური სტატისტიკის გამოყენებით.

მთავრობის მასშტაბის მოდელის ფორმირება

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი თვალ სა-
ჩი ნოს ხდის მთავ რო ბის მასშტაბსა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის არ სე ბულ 
კავ შირს, მას ზე დაყ რდნო ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნე ბის გა მო ტა ნა მი ზან შე წო-
ნი ლი არ არის, რაც ზრდის მთავ რო ბის ზო მის მო დე ლის ფორ მი რე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩვენს კვლე ვას სა ფუძ ვლად და ე-
დო ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ნე ოკ ლა სი კუ რი მო დე ლი1, სა დაც მაკ რო ე კო ნო მი კურ 
წო ნას წო რო ბა აღ წე რი ლია შემ დე გი ტო ლო ბით:

1 აღნიშნული მოდელი ეყრდნობა ფასების სიხისტისა და ფულის ნეიტრალურობის 
შესახებ დაშვებას.

)
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სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი ეკო ნო მი კურ კო ნი უქ ტუ რა ზე ზე მოქ მე დებს შემ დე გი 
სა ხით: ა) მცირ დე ბა მო სახ ლე ო ბის გან კარ გვა დი შე მო სა ვა ლი (სა ხელ მწი ფოს 
ხარ ჯე ბის და ფი ნა სე ბის წყა როა გა და სა ხა დე ბი); ბ) მცირ დე ბა სა მომ ხმა რებ ლო 
ხარ ჯე ბი, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მოთხ ოვ ნის ნა წი ლი კმა ყო ფილ დე ბა სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ; გ) იზ რდე ბა სა წარ მო ე ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბა, სა ხელ მწი ფო 
აფი ნან სებს ფუნ და მენ ტურ კვლე ვებს, ხელს უწყ ობს კად რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბას და ა.შ. სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის ერ თი ერ თე უ ლით ზრდი სას, მო სახ-
ლე ო ბა ზო გავს სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯებს a  ერთეულით, წამოების მოცულობა 
იზრდება   ერთეულით. თუ 1)(  a -ზე, მა შინ ეკო ნო მი კა ში მი ზან შე წო ნი-
ლია სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის ზრდა. მო სახ ლე ო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლია სა ხელ-
მწი ფო ხარ ჯე ბის თა ნა ფარ დო ბა მშპ-თან მი მარ თე ბით გა ი ზარ დოს იმ წერ ტი-
ლამ დე, სა ნამ არ მი აღ წევს მის კრი ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას 1)(  a . თუ სა-
ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის შემ დგო მი ზრდა ერ თჯე რად ხა სი ათს ატა რებს, მა შინ მო-
სა ხლეო ბის ხელთ არ სე ბუ ლი გან კარ გვა დი შე მო სა ვა ლი ერ თჯე რა დად მცირ-
დე ბა, რი სი კომ პენ სი რე ბა და ნა ზო გე ბი დან ხდე ბა და მოხ მა რე ბის სი დი დე პრაქ-
ტი კუ ლად არ იც ვლე ბა. სა მომ ხმა რებ ლო და ნა ზო გე ბი იზ რდე ბა სა ზო გა დო ებ-
რი ვი სა ქონ ლის ზრდის შე დე გად. ამ ეფექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით ერ თობ ლი ვი 
მოთხ ოვ ნა იზ რდე ბა GaGY D   სიდიდით, ერ თობ ლივი მიწოდება 

GY S    სი დი დით. რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ში არის შემ დე გი სი ტუ ა ცია ‒  
1)(  a , რო ცა ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის ზრდა აღე მა ტე ბა ერ თობ ლივ მი წო-

დე ბას, რის შე დე გაც წო ნას წო რო ბის აღ სად გე ნად სა ქონ ლის ბა ზარ ზე საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი უნ და გა ი ზარ დოს (და ნა ზო გე ბის შემ ცი რე ბის შე დე გად), რა საც 
მოჰ ყვე ბა დე ფი ცი ტი კა პი ტა ლის ბა ზარ ზე. სა ხელ მწი ფოს ხარ ჯე ბის ერ თჯე რა დი 
ზრდა იწ ვევს: წარ მო ე ბი სა და და საქ მე ბის დო ნის ზრდას, კერ ძო მოხ მა რე ბა და 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი მცირ დე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ზრდის შე დე გად; წარ მო ე ბა 
იზ რდე ბა, მაგ რამ გა მო დევ ნის ეფე ტის შე დე გად, წარ მო ე ბის ზრდა მცი რეა სა-
ხელ მწი ფოს ხარ ჯე ბის ზრდას თან შე და რე ბით, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მულ ტიპ-
ლი კა ტო რი ერ თზე ნაკ ლე ბი ა. სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის მუდ მი ვი ზრდა ამ ცი რებს 
გან კარ გვად შე მო სა ვალს არა მარ ტო მიმ დი ნა რე, არა მედ მო მა ვალ პე რი ოდ-
შიც, ამ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს ხარ ჯე ბის ზრდა ამ ცი რებს მოხ მა რე ბას და 
და ნა ზო გებს, ხო ლო სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის ზრდა სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯე ბის 
შემ ცი რე ბის ტო ლი ა. სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის შემ დგო მი ზრდა წარ მო ე ბის მო ცუ-
ლო ბას ზრდის GY S    სი დი დით. სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის ერ თჯე რა დი 
ზრდის შე დე გად მოხ მა რე ბა იზრ დე ბა ამა ვე სი დი დით, შე დე გად კი ‒ 

DS YGY   . სახელმწიფოს ხარჯების მუდმივი ზრდის შედეგად  წარ-

),(

)(),(

GiYY

GiIGiCY
SS

D
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მოება იზრდება ,GY    მოხმარება მცირდება GC  )1(  .  სახელმწიფოს 
ხარჯების ზრდა გამოდევნის კერძო მოხმა რებას [40,გვ.359-361).

ზემოთ აღნიშნული თეორიული მიდგომის საფუძველზე მთავრობის 
მასშტაბსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის კავშირის შესაფასებლად შეგვიძლია 
ავაგოთ შემდეგი მოდელი1:

სადაც A-არის ექსტენსიური ზრდის პარამეტრი, Epx-ბიუჯეტის ხარჯები, Rev-
ბიუჯეტის შემოსავლები, K-კაპიტალის ფორმირება,  ,,  ელას ტიკურობის 
კოეფიციენტებია.

ცალკეული ცდებისა და ძიების შედეგად გამოვლინდა (1)-ლი მოდელის 
ორმაგი ლოგარითმული ვარიანტის უპირატესობა:

2002-2014 წლების კვარტალური დესეზონირებული მონაცემების გამო-
ყენებით, მეორე მოდელი საქართველს მაგალითზე შემდეგი სახისაა:

ფაქტორთა მნიშვნელობის გამოსავლენად გამოვიყენეთ სტანდარ ტი-
ზებული კოეფიციენტები 

რო გორც მო დე ლის შე სა ფა სებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი სტა ტის ტი კი დან ჩანს, 
მო დე ლი მნიშ ვნე ლო ნად ახა სი ა თებს გა მო ყე ნე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბის როლს ეკო-
ნო მი კურ ზრდა ზე ზე მოქ მე დე ბის პრო ცეს ში. მო დე ლის მი ხედ ვით, ბი უ ჯე ტის შე-
მო სავ ლე ბის ელას ტი კუ რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე ბი უ ჯე ტის 
ხარ ჯე ბისა. ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის 1%-ით ზრდა ეკო ნო მი კას ამ ცი რებს 0.06%-ით, 
ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის 1%-ით ზრდა 0.21%-ით ას ტი მუ ლი რებს ეკო ნო მი კას, 
კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბის 1%-ით ზრდა ეკო ნო მი კის ზრდას იწ ვევს 0.30%-ით.

მთავ რო ბის მასშტაბსა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის თა ნა ფარ დო ბის 
ანა ლი ზი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მთავ რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი ზო მის )1)(    

გამოვლენა, რომლის ზევით მთავრობის მასშტაბის ზრდა ამცირებს 

1 აღნიშნული მოდელი ეყრდნობა რ. ბაროს მიერ შემუშავებულ ენდოგენური 
ზრდის მოდელს [17, გვ.104).

KvAExpY Re (1) 

)log()log(Re)log(loglog kvExpAY  (2) 

94.1,98.0,98.0

)log(30.0)log(Re21.0)log(06.067.4)log(

22

)39.13()67.4()05.3()58.22(

DWRR

kvExpY
 

2.0~;47.0~;28.0~
exp krev bbb . 
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ეკონომიკურ ზრდას ).1)(    საქართველოს მაგალითზე აგებული მო-
დელის ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა ბიუჯეტის შემოსავლების უპი -
რატესობა ბიუჯეტის ხარჯებთან შედარებით. მთავრობის ზომის ანალიზისათვის, 
აღნიშნულის გათ ვალისწინებით, საქართველოში მთავრობის ოპტიმალური 
მასშტაბი )1)(  a  მშპ-თან შეფარდებით 21%-ია (დიაგრამა 4).

დიაგრამა 4 

სახელმწიფო ხარჯებისა და შემოსავლების ზღვრული პროდუქტი

მთავ რო ბის მასშტაბსა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში-
რის გა ფარ თო ე ბუ ლი და შე და რე ბი თი ანა ლი ზი სათ ვის ჩვენ მი ერ აგე ბულ იქ ნა 
მე ო რე მო დე ლი ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე1, რო მელ საც შემ-
დე გი სა ხე აქვს:

1 მოდელში გამოყენებულია ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნების 1996-2013 წლე-
ბის მონაცემები, რაც გაანგარიშებულია სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გა-
მოყენებით.

 
     

      

07.2,99.0,99.0

)log(25.0)log(Re54.0)log(18.01.1)log(

22

)26.16()49,.14()98.5()65.31(

DWRR

kvExpY
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ეს მო დე ლიც სტა ტის ტი კუ რად მი სა ღე ბია და აკ მა ყო ფი ლებს მის და მი წა-
ყე ნე ბულ ძი რი თად კრი ტე რი უ მებს, რაც გარ კვე უ ლი დას კვნე ბის გა კე თე ბის სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ფაქ ტორ თა მნიშ ვნე ლოვ ნე ბის გა მო სავ ლე ნად ამ შემ თხვე-
ვა შიც გა მო ყე ნე ბუ ლია სტან დარ ტი ზე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი:

მოყვანილი მაჩ ვე ნებ ლე ბით ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი უფ რო მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ფაქ ტო რი ა, ვიდ რე ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი. მო დე ლის მი ხედ ვით, ევ რო კავ ში-
რის წევრ ქვეყ ნებ ში ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის 1%-ით ზრდა ეკო ნო მი კას ზრდის 
0.18%-ით, ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის 1%-ით ზრდა 0.54%-ით ას ტი მუ ლი რებს 
ეკო ნო მი კას, კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბის 1%-ით ზრდა ეკო ნო მი კის ზრდას იწ ვევს 
0.25%-ით. ჩვენ მი ერ გა ა ნა ლი ზე ბულ ქვეყ ნებ ში მთავ რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი ზო მა 

1)(  a ) საანალიზო პერიოდში მშპ-ში 18%-ის ტოლია 1)(  a ) 
(დიაგრამა 5).

დიაგრამა 5 

სახელმწიფო ხარჯებისა და შემოსავლების ზღვრული პროდუქტი

ეს მო დე ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად ახა სი ა თებს მთავ რო ბის ზო მის როლს ეკო-
ნო მი კურ მასშტაბის სტი მუ ლი რე ბი პრო ცეს ში, თუმ ცა, მათ შო რის მი ზე ზობ რი ვი 
კავ ში რის გა მო სავ ლე ნად რეგ რე სი უ ლი ანა ლი ზი საკ მა რი სი არ არის. აღ ნიშ ნუ-

 

.38.0~;45.0~;13.0~
exp Krev bbb  

ბიუჯეტის ხარჯების ზღვრული პროდუქტი
ბიუჯეტის შემოსავლების ზღვრული პროდუქტი
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ლი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია გრენ ჯე რის მი ზე ზობ რი ო ბის ტეს ტის შე დე გე ბის შე ფა-
სე ბა (Granger Causality Test1), რომელიც წარმოდგენილია ცხრილში.

გრენჯერის მიზეზობრიობის ტესტის შედეგები

 
1 კლაივ გრენჯერი (Clive Granger) ‒ 2003 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი. 

ნობელის პრემია მიენიჭა „ეკონომიკური დროითი მწკრივებისა და საერთო 
ტრენდის (კოინტეგრაციის) კვლევებში“ შეტანილი წვლილისათვის.
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სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე გრე ინ ჯე რის მი ზე ზობ რი ო ბის ტეს ტი შე დე გად 
ნუ ლო ვა ნი ჰი პო თე ზა იმის შე სა ხებ, რომ მთავ რო ბის მასშტაბის ზრდა არ არის 
მი ზე ზობ რივ კავ შირ ში ეკო ნო მი კის ზრდას თან, უარ ყო ფი ლი ა ჩვენ მი ერ გან-
ხი ლუ ლი 4, 5, 7, 8, 9 დრო ი თი ლა გე ბის პი რო ბებ ში, ხო ლო მი ღე ბუ ლია 2 
დრო ი თი ლა გის პი რო ბებ ში. მე ო რე მხრივ, ნუ ლო ვა ნი ჰი პო თე ზა იმის შე სა ხებ, 
რომ ეკო ნო მი კუ რი ზრდა არ არის მი ზე ზობ რივ კავ შირ ში მთავ რო ბის მასშტაბის 
ზრდას თან, მი ღე ბუ ლია 2, 4, 5, 9 დრო ი თი ლა გის პი რო ბებ ში, ხო ლო უარ ყო-
ფი ლია 8,7 დრო ი თი ლა გე ბის შემ თხვე ვა ში. სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე გან ხი-
ლუ ლი მი ზე ზობ რი ო ბის ტეს ტის მი ხედ ვით, მთავ რო ბის  მასშტაბი და ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდა ერ თმა ნე თის მი ზე ზის როლ ში გვევ ლი ნე ბა1.

კვლევის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი შედეგის შესახებ

1. მთავ რო ბის მასშტაბის გან საზღ ვრი სას უპ რი ა ნია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს 
ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის და არა ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ-ში. აღ-
ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა მი უ თი თებს იმა ზე, რომ:
ა) ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა უფ რო მე ტად ამ ცი რებს ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებს, ვიდ რე გა და სა ხა დე ბის ზრდა;
ბ) მთავ რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი მასშტაბის მაჩ ვე ნებ ლად უნ და გა მო ვი ყე-
ნოთ ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი;

2. სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე აგე ბუ ლ მო დელ ში ელას ტი კუ რო ბის კო-
ე ფი ცი ენ ტე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ხელ მწი ფოს ხარ ჯე ბის ზრდა 0.06%-
ით იწ ვევს ეკო ნო მი კურ ზრდის შემ ცი რე ბას, ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის 
1%-ით ზრდა კი 0.21%-ით ას ტი მუ ლი რებს ეკო ნო მი კას, კა პი ტა ლის 
ფორ მი რე ბის 1%-ით ზრდა გა ნა პი რო ბებს ეკო ნო მი კის ზრდას 0.30%-
ით;

3. სა ქარ თვე ლო ში მთავ რო ბის მასშტაბსა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის 
მი ზე ზობ რი ვი კავ ში რი არ სე ბობს;

4. ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის 1%-ით ზრდა 
ეკო ნო მი კას ზრდის 0.18%-ით, ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის 1%-ით ზრდა 
კი 0.54%-ით ას ტი მუ ლი რებს ეკო ნო მი კას, კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბის 
1%-ით ზრდა ეკო ნო მი კის ზრდას იწ ვევს 0.25%-ით;

5. მთავ რო ბის მასშტაბის ანა ლი ზის პრო ცეს ში მი ზან შე წო ნი ლია გა მო ყე-
ნე ბულ იქ ნეს ის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ეკო ნო მეტ რი კუ ლად უფ რო 

1 აღნიშნული გარემოება ამყარებს კეინზის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ 
სახელმწიფო ხარჯები არის მნიშვნელოვანი ეგზოგენური ფაქტორი ეკონომიკური 
ზრდის სტიმულირებისათვის.
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მი სა ღე ბია და მი უ თი თებს ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნელო ბა ზე. ჩვენ მი ერ 
გან ხი ლულ მო დე ლებ ში ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი უფ რო მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა, ვიდ რე ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი;

6. სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე აგე-
ბულ მო დელ ში მთავ რო ბის მასშტაბის ანა ლი ზი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვან 
ფაქ ტო რად გვევ ლი ნე ბა ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი. ამის სა ფუძ ველ ზე 
შეგ ვიძ ლია ჩა მოვა ყა ლი ბოთ ჰი პო თე ზა „ბიუჯრტის დე ფი ცი ტის რო-
ლის“ შე სა ხებ, რომ ლის არ სია შემ დე გი: ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის მქო ნე 
ქვეყ ნებ ში1, მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ნა წი ლის წარ მარ თვა 
ხდე ბა წარ სულ ში გან ხორ ცი ლე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და სა ფი ნან-
სებ ლად, რაც მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში მთავ რო ბის ზო მის ანა ლიზ ში ბი-
უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ბის შემ ცი რე ბას იწ ვევს. რაც შე ე ხე ბა ბი-
უ ჯე ტის შე მო სავ ლებს, ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის პი რო ბებ ში ის გვიჩ ვე ნებს 
თუ რა შე მო სა ვალს იღებს ეკო ნო მი კი დან სა ხელ მწი ფო წარ სულ ში 
გან ხორ ცი ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბი სა და მიმ დი და რე პე რი ოდ ში და გეგ-
მი ლი ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად. პრო ფი ცი ტუ ლი ან /და და ბა ლან-
სე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის შემ თხვე ვა ში, მთავ რო ბის მასშტაბის ანა ლი ზი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ანა ლი ზი. თა ნა მედ რო ვე პი რო-
ბებ ში, ქვეყ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი და მათ შო რის სა ქარ თვე-
ლო, ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის პრობ ლე მის წი ნა შე დგას2, რაც მთავ რო ბის 
მასშტაბის ანა ლი ზი სას ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის როლს ზრდის, ბი უ ჯე-
ტის ხარ ჯებ თან შე და რე ბით.

1 დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ta-
bledo?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00

2 დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: p://mof.ge/4554
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* ფორმირებულია მთავრობის მასშტაბის და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების 
მიხედვით (2000-2013 წწ).

** წლები მიუთითებს ცალკეული ქვეყნის მთავრობის მასშტაბის მოცემულ შუალედში 
მოხვედრის დროს.

* 
 

 
 

    ** 

I-  <35% 10,4% 

 (2004-2007  );  (2000-2005 ); 
 (2000 );  (2001, 2003-2005, 2007 ); 

 (2004-2006 );  (2002-2005 ); 
 (2002-2007, 2011-2013). 

II-  35-40% 10,7% 

 (2007 );  (2000-2003 , 2008 ); 
 (2007 );  (2000-2007 );  

(2001-2002 , 2004-2008 );  (2000, 2002 , 
2006-2008 , 2011-2013 );  (2007-2008 ,  
2012-2013 );  (2000-2001 , 2006-2008 ); 

 (2000-2001 , 2006-2008 , 2010-2013 ); 
 (2002-2008 );  (2000-2001 ); 

 (2008-2010). 

III-  40-45% 6,8% 

 (2009 );  (2000-2002 , 2004-2006 , 
2008-2013 );  (2000-2008 ,2011-2013 ); 

 (2010-2013 );  (2008,2012-2013 ); 
 (2006 );  (2008, 2013 );  

(2005-2008 );  (2003, 2009-2013 )  
(2009-2010 );  (2007-2011 );  
(2002-2005, 2009-2013 );  (2000-2002, 2004-2013 

);  (2009);  (2000-2008 ); 
 (2000-2003, 2007 );  (2001-

2002, 2009-2013 );  (2002-2007 );  
(2011-2013 ),  (2004-2008 ). 

IV-  45-60% 2,1% 

 (2003 );  (2000-2013 );                
(2000-2005 , 2009-2010 );  (2009 ); 

 (2009-2011 );  (2007-2013 ); 
 (2000-2013 );  (2001-2004,             

2009-2013 );  (2000-2013 );                 
(2000-2013 );  (2003 );  (2000-2013 ); 

 (2000-2003, 2009-2013 );                  
(2000-2013 );  (2000-2013 );   
(2008-2013 );  (2003-2006,2008-2013 ); 

 (2002-2013 );  (2000-2013 ); 
 (2009-2013 );  (2009-2012 ). 

დანართი: მთავრობის მასშტაბი და ეკონომიკური ზრდა
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XX სა უ კუ ნის გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო ვან მოვ ლე ნებს მი-
ეკუთვ ნე ბა მსოფ ლიო ომე ბი, გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი და გერ მა ნი ის 
დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კე ბის გა ერ თი ა ნე ბა, დი დი დეპ რე სია და სხვა. 
აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნე ბის რიგს ასე ვე მი ე კუთ ნე ბა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ-
ლა, რო მელ მაც ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბა ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე 
და ა ყე ნა. სო ცი ა ლის ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა, XX სა უ კუ ნის ე.წ. გრან-
დი ო ზუ ლი ექ სპე რი მენ ტი, კრა ხით დამ თავ რდა. სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე-
ბის ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პე ბი პე რი ო დუ ლად მცირ დე ბო და, ხო ლო 
1980-ი ან წლე ბის მე ო რე ნა ხევ რი დან კი ზრდა შეწყ და. მსოფ ლიო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის და გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ინი ცი ა ტი ვით და თა ნად გო მით 
და იწყო კო მუ ნის ტუ რი სის ტე მის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ტრან-
სფორ მა ცი ის ეტა პი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე [1, გვ. 84-85; 2, გვ.17-18]. 

ვრცე ლი თე ო რი უ ლი თუ ემ პი რი უ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე შე-
საძ ლე ბე ლი გახ და პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან სფორ მა ცი ის შე სა ხებ ორი 
მიდ გო მა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო: შო კუ რი თე რა პია და გრა დუ ა ლის ტუ რი 
ტრან სფორ მა ცი ა. XX სა უ კუ ნე ში შო კუ რი თე რა პი ის მხარ დამ ჭე რად გვევ-
ლი ნე ბო და სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი, რო მე ლიც ფი ნან სუ რად 
უზ რუ ველ ყოფ და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებს აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი ის გა მო-

ekonomika da biznesi, 2016,  1,  gv. 62-71
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ყე ნე ბის ფარ გლებ ში, ხო ლო გრა დუ ა ლის ტე ბის რი გებ ში მო ი აზ რე ბოდ ნენ 
ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ საც თა ვად შე ეძ ლოთ რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა და მა თი 
და ფი ნან სე ბა [1, გვ. 84-85].

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ჩი ნე თი, შო კუ რი თე რა პი ა, გრა დუ ა ლის ტუ რი 
სტრა  ტე გი ა.

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის შო კუ რი თე რა პი ის სტრა ტე გია 
ჩი ნე თის ეკო ნო მი კის მა გა ლით ზე

შო კუ რი თე რა პია გუ ლის ხმობს უმოკ ლეს დრო ში რა დი კა ლური გარ დაქ-
მნების რიცხ ვის მაქ სი მი ზე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კის წარ მარ თვის თვის აუ ცი-
ლე ბე ლია ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის ლიკ ვი და ცია და მკაც რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი-
ტი კის გა ტა რე ბა (ფუ ლის მა სი სა თუ გაც ვლი თი კურ სის კონ ტრო ლი). იმ შემ თხე-
ვა ში, თუ აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კა ით ვა ლის წი ნებს ასე ვე შე მო სავ ლე ბი სა და ფა-
სე ბის რე გუ ლი რე ბას, მა შინ მას ჰე ტე რო დოქ სუ ლი სცე ნა რი ეწო დე ბა [1, გვ. 85]. 

აღ ნიშ ნუ ლი თე ო რი ის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია ავა გოთ მო დე ლი რო-
მელ საც შემ დე გი სა ხე ექ ნე ბა:

სადაც  მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის ლო გა რით მუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ა, 

-სახელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლის ლო გა რით მუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა, 

-უ მუ შევ რო ბის დო ნე, -კი ინფლაციის დონე.
(1) მო დე ლის სა შე დე გო ცვლადს მშპ-ის ლო გა რით მუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 

წარ მო ად გენს, აღ ნიშ ნუ ლი ცვლა დი გვევ ლი ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი მდგო-
მა რე ო ბის მაჩ ვე ნებ ლად. ფაქ ტო რუ ლი ცვლა დე ბის როლ ში გან ხი ლუ ლია სა-
ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლის ლო გა რით მუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა, უმუ შევ რო ბის დო-
ნე და ინ ფლა ცი ის დო ნე. უმუ შევ რო ბის დო ნე ირი ბად გა მო სა ხავს ჰე ტე რო დოქ-
სუ ლი თე ო რი უ ლი მო დე ლის შე მო სავ ლი ა ნო ბის ფაქ ტორს. თე ო რი უ ლი მო-
დე ლის ფა სე ბის რე გუ ლი რე ბის ფაქ ტო რად ემ პი რი ულ მო დელ ში ინ ფლა ცი ის 
დო ნეა ჩარ თუ ლი. ამას თან (1) მო დე ლის ფაქ ტო რულ ცვლადს წარ მო ად გენს 
სა ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლი, აღ ნიშ ნუ ლის მი ხედ ვით, მთავ რო ბის მხარ ჯვე-
ლო ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლად სა ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლი გა-
მო ი ყე ნე ბა.

 (1) მო დელ ში მთლი ან მშპ-ის და სა ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლის ლო გა-
რით მუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბია ჩარ თუ ლი, რად გან მო დე ლის და ნარ ჩე ნი ფაქ ტო-
რუ ლი ცვლა დე ბი პრო ცენ ტებ შია გა მო სა ხუ ლი. 

(1)
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჰე ტე რო დოქ სუ ლი სცე ნა რი ით ვა ლის წი ნებს შე მო სავ-
ლე ბის რე გუ ლი რე ბას, ამ ცვლა დის როლ ის მო დელ ში უმუ შევ რო ბის დო ნეა 
გა მო ყე ნე ბუ ლი. უმუ შევ რო ბით ირი ბად გა ნი საზღ ვრე ბა შე მო სავ ლე ბი, რაც შე-
მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბე ბის უმუ შევ რო ბით დო ნით ჩა ნაც ვლე ბის სა ფუძ ვე-
ლი ა. ამას თან, მთლი ან მშპ-ს და სა ხელ მწი ფო ვალს არ გა აჩ ნია უარ ყო ფი თი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბი, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გან ვი ხი ლოთ მა თი ლო გა რით მუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბი.

მშპ-ის გან გან სხვა ვე ბით, რო მე ლიც მლრდ აშშ დო ლა რებ შია მო ცე მუ ლი, 
სსფ-ის ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით, სა ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლი მო ცე მუ ლია 
ჩი ნურ იუ ან ში და მი სი დო ლარ ში გა დაყ ვა ნა უკავ შირ დე ბა რიგ პრობ ლე მას: 1) 
სეს ხი რა კურ სით იყო გა ცე მუ ლი (შე სახ ლე ბე ლია კონ ტრაქ ტში სპე ცი ა ლუ რი 
კურ სი იყო გან საზღ ვრუ ლი, რო მე ლიც გან სხვავ დე ბო და ოფი ცი ა ლუ რი კურ სი-
სა გან); 2) სეს ხის გა ცე მის ტრან შე ბის დროს გან სხვა ვე ბუ ლი დო ლა რი -ი უ ა ნის 
ოფი ცი ა ლუ რი კურ სის არ სე ბო ბა.

(1) მო დე ლით, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა სსფ-ის შო კუ რი თე რა პი ის ჰე ტე რო-
დოქ სულ სტრა ტე გი ას, ვა ხა სი ა თებთ ჩი ნე თის ეკო ნო მი კას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ჩი ნე თი მი ე კუთ ნე ბა გრა დუ ა ლის ტურ ქვეყ ნებს. ჩი ნე თის ეკო ნო მი კურ მა ის ტო-
რი ამ აჩ ვე ნა, რომ ვუ ჩინგ ლის სიტყ ვე ბი- სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე მა წარ მო ად-
გენს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბი სა და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ნა ერთს, ქვეყ-
ნის გრა დუ ა ლის ტურ გზა ზე მი უ თი თებს [3, გვ. 41]. ამ ემ პი რი უ ლი კვლე ვის მეშ-
ვე ო ბით ჩვენ მი ვი ღებთ ორ მნიშ ვნე ლო ვან შე დეგს: 

1. რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნი სტრა ტე გიაა შო კუ რი თე რა პი ა; 
2. რო გო რი შე დე გი ექ ნე ბო და ამ პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას ჩი ნე თის 

ეკო ნო მი კა ში.
(1) გა მო სა ხუ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლია ჩი ნე თის ეკო ნო მი-

კის წლი უ რი მო ნა ცე მე ბი 1995-წლი დან 2014-წლამ დე [4].
მშპ და სა ხელ მწი ფოს სა გა რეო ვა ლი კო რექ ტი რე ბუ ლია მშპ-ის დეფ ლა-

ტო რის მი ხედ ვით, დეფ ლი რე ბის სა ბა ზი სო წელს 1990 წარ მო ად გენს.
დოლ დოს, ჯენ კინ სი სა და სოს ვი ლა- რი ვე როს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 

პრო ცე დუ რით, დრო ი თი მწკრი ვე ბი უნ და შე მოწ მდეს და დად გინ დეს თუ რო-
მე ლი ტი პე ბია TSP თუ DSP. კერ ძოდ, TSP ტი პი გუ ლის ხმობს, რომ მწკრი ვე ბი 
არას ტა ცი ო ნა ლუ რია ცვა ლე ბა დი ტრენ დის გა მო, ხო ლო DSP ტი პი სას – ა რის 
არას ტა ცი ო ნა ლუ რი ცვა ლე ბა დი დის პერ სი ის გა მო. აღ ნიშ ნუ ლი ტეს ტის გა მო-
ყე ნე ბით, ლო გა რით მულ ში გა პრო დუქ ტის და ლო გა რით მულ სა ხელ მწი ფო 
სა გა რეო ვა ლის მნიშ ვნე ლო ბე ბის მწკრივ ში მი ი ღე ბა ნუ ლო ვა ნი ჰო პო თე ზა 
ერ თე უ ლო ვა ნი ფეს ვის არ სე ბო ბა ზე, რაც მათ არას ტა ცი ო ნა ლუ რო ბას გუ ლის-
ხმობს. მწკრი ვე ბის გა სას ტა ცი ო ნა ლუ რებ ლად, სხვა ო ბებ ზე გა დას ვლით დგინ-
დე ბა, რომ ორი ვე მწკრი ვი პირ ვე ლი რი გის ინ ტეგ რი რე ბად I(1) ტიპს მი ე კუთ-
ნე ბა. ხო ლო ინ ფლა ცი ის და უმუ შევ რო ბის მწკრი ვე ბი ტრენ დსტა ცი ო ნა ლუ რი 
მწკრი ვე ბი ა. [5, თა ვი 11, გვ. 24-27].
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ცრუ რეგ რე სი ის საფ რთხის თა ვი დან ასა რი დებ ლად, ენ გელ -გრე ინ ჯე რის 
პრო ცე დუ რით, მი ი ღე ბა ერ თე უ ლო ვა ნი ჰი პო თე ზა კო ინ ტეგ რა ცი ის არ სე ბო ბის 
შე სა ხებ, რო გორც ოთხ ი ვე მწკრივს შო რის, ასე ვე ლო გა რით მულ მშპ-სა და 
ლო გა რით მულ სა ხელ მწი ფო სა გა რეო ვალს შო რის.

აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის ნარ ჩე ნო ბი თი წევ რე ბი ნორ მა ლუ რა დაა გა ნა წი ლე-
ბუ ლი, ამას თან, ბრო იშ -გოდ ფრის ტეს ტით, მი ი ღე ბა ნუ ლო ვა ნი ჰო პო თე ზა ავ-
ტო კო რე ლა ცი ის არ არ სე ბო ბის შე სა ხებ და ვა ი ტის ტეს ტით ‒ ნუ ლო ვა ნი ჰი პო-
თე ზით ჰე ტე როს კე ტას ტუ რო ბის არ არ სე ბო ბის შე სა ხებ [5, გვ. 9-18]. ასე ვე, დარ-
ბინ -ვოტ სო ნის სტა ტის ტი კის კრი ტი კულ წერ ტი ლებს სამ ფაქ ტო რულ ცვლად სა 
და ოც დაკ ვირ ვე ბის წერ ტილ ზე წარ მო ად გენს du=1,27 , dl=0,774. აღ ნიშ ნუ ლის 
მი ხედ ვით, 1,79 ვარ დე ბა 1,27-2 შუ ა ლედ ში, რაც მი უ თი თებს, რომ ნარ ჩე ნო ბით 
წევ რებ ში არ შე ი ნიშ ნე ბა ავ ტო კო რე ლა ცი ა. 

(1)  გა მო სა ხუ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ით ვღე ბუ ლობთ შემ დეგ გან ტო ლე ბას:

(2) გამოსახულების კოეფიციენტების შესახებ მიიღება ჰოპო თე ზა 99%-
ი ა ნი ალ ბა თო ბით სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ. ასე ვე, 99%-ი ა ნი 
ალ ბა თო ბით მო დე ლი სტა ტის ტი კუ რად ვარ გი სი ა. 

Dependent Variable: LGGDP_CH_DEP  

Method: Least Squares   

Date: 01/15/16 Time: 12:18   

Sample (adjusted): 1995 2014   

Included observations: 20 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LGGROS_DEBT 0.439707 0.026308 16.71376 0.0000 

UNEMP_PER_CH 0.115422 0.034735 3.322985 0.0043 

INFL_PER_CH 0.008277 0.002715 3.048932 0.0077 

C 4.174534 0.134813 30.96527 0.0000 

R-squared 0.985272 Mean dependent var 8.100951 

Adjusted R-squared 0.982510 S.D. dependent var 0.348258 

S.E. of regression 0.046057 Akaike info criterion -3.141026 

Sum squared resid 0.033940 Schwarz criterion -2.941879 

Log likelihood 35.41026 Hannan-Quinn criter. -3.102150 

F-statistic 356.7821 Durbin-Watson stat 1.799393 

Prob(F-statistic) 0.000000    

(2)
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დე ტერ მი ნა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტსა და კო რექ ტი რე ბუ ლი დე ტერ მი ნა ცი ის კო ე-
ფი ცი ენტს გა აჩ ნია მა ღა ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი =0,99 =0,98, რაც მო დე ლის 
სტა ტის ტი კუ რად მა ღალ ამ ხსნე ლო ბით უნარ ზე მი უ თი თებს.

(2) მო დე ლის ემ პი რი უ ლი შე დე გე ბის მი ხედ ვით შე საძ ლე ბე ლია გა ვა კე-
თოთ დას კვნე ბი: 1) ჩი ნე თის ეკო ნო მი კის მშპ გა იზ რდე ბა, თუ გა იზ რდე ბა სა-
ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლი, რაც რე ა ლო ბას შე ე სა ბა მე ბა, ვი ნა ი დან სა ხელ მწი-
ფო სა გა რეო ვა ლით ფი ნან სდე ბა მთავ რო ბის ხარ ჯე ბი; 2) უმუ შევ რო ბა და მშპ 
ზრდად და მო კი დე ბუ ლე ბა ში ა. ამ ფაქ ტის სა ფუძ ვე ლია სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე-
მის ნაკ ლო ვა ნე ბა- და საქ მე ბის ზედ მე ტად გა და ჭარ ბე ბუ ლი დო ნე თუ სტა ტის-
ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის უზუს ტო ბა; 3) ინ ფლა ცი ის ზრდა და დე ბით კავ შირ შია 
მშპ-სთან, თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი კავ ში რი მე ტად მცი რე ა, ვი ნა ი დან კო ე ფი ცი ენ-
ტი შე ად გენს 0,008-ს. ეს ფაქ ტი რე ა ლო ბის გან შორს არ იმ ყო ფე ბა, ნე ბის მი ერ 
ეკო ნო მი კა ში მშპ-ს ზრდა და ინ ფლა ცი ის ზრდა თან მიმ დევ რუ ლი პრო ცე სი ა; 4) 
სსფ-ის ჰე ტე რო დოქ სუ ლი სტრა ტე გია არ იყო აზრს მოკ ლე ბუ ლი, მე ტიც, აღ ნიშ-
ნუ ლი სტრა ტე გი ით შე საძ ლე ბე ლი იყო მშპ-ზე ზე მოქ მე დე ბა, რა ზეც მო დე ლის 
სტა ტის ტი კუ რად ვარ გი სი ა ნო ბა მი უ თი თებს; 5) ჩი ნე თის ეკო ნო მი კა ში შე საძ ლე-
ბე ლი იყო შო კუ რი თე რა პი ის გა ტა რე ბა, რო მე ლიც ეფექ ტი ა ნი შე დე გე ბის მა ტა-
რე ბე ლი იქ ნე ბო და. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ არ შე იძ ლე ბა ერთ ქვე ყა ნა ში აპ რო ბი-
რე ბუ ლი მო დე ლით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბით და ხა სი ათ დეს მე ო რე ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, არ გა მო ი რიცხ ე ბა ფაქ ტი აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის 
ნაკ ლო ვა ნე ბის შე სა ხებ რო მე ლი მე სხვა ქვე ყა ნის ეკო ნო მი კის მა გა ლით ზე.

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის გრა დუ ა ლის ტუ რი გზა ჩი ნე თის 
ეკო ნო მი კის მა გა ლით ზე

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის გრა დუ ა ლის ტუ რი სტრა ტე გია გუ ლის-
ხმობს ეკო ნო მი კის თან და თა ნო ბით ტრან სფორ მა ცი ას სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე. 
აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი ის გა ტა რე ბის აუ ცი ლე ბელ და მნიშ ვნე ლო ვან პი რო ბებს 
წარ მო ად გენს: 1) რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა, რაც ქვე ყა ნა ში ხე ლი სუფ ლე ბის მა-
ღალ მხარ და ჭე რას გუ ლის ხმობს; 2) ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის არ სე ბო ბა რე-
ფორ მე ბის და სა ფი ნან სებ ლად [1, გვ. 87-88]. 

აღ ნიშ ნუ ლი თე ო რი ის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია ავა გოთ შემ დე გი მო-
დე ლი: 

მშპ=ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა + ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რა და 
რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა         

მო დე ლის სტა ტის ტი კურ სა ხე ზე და საყ ვა ნად (3) მო დე ლი შე საძ ლე ბე ლია 
ტრან სფორ მირ დეს რო გორც:

(3)
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სადაც  მშპ-ის ჯაჭვური ზრდის ტემპია,  – 
დაზოგვის პროცენტული მნიშვნე ლობა,  – მთლიანი ინვესტიციების 
პროცენტული წი ლი მშპ-ში, ხოლო  კი – ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხარ და ჭე რი სა და რე ფორ მა ტო რო ბის აღ მნიშ ვნე ლი ფიქ ტი უ რი ცვლა დი.

 (4) მო დელ ში სა ხელ მწი ფოს ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელ 
ცვლა დე ბად აღე ბუ ლია და ზოგ ვის პრო ცენ ტუ ლი და მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე-
ბის პრო ცენ ტუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი. და ზოგ ვის ნორ მი თა და მთლი ა ნი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბით შე საძ ლე ბე ლია ნა წი ლობ რივ მა ინც და ვა ხა სი ა თოთ ქვეყ ნის ფი ნან-
სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. (4) მო დე ლის ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი გან ხი ლუ ლია 
1980-წლი დან 2014-წლამ დე [4]. სა შე დე გო ცვლა დად მშპ-ის ჯაჭ ვუ რი ზრდის 
ტემ პია გან ხი ლუ ლი, ხო ლო ინ ვეს ტი ცი ე ბის პრო ცენ ტუ ლი და და ზოგ ვის პრო-
ცენ ტულ ზრდა ში -აღ ნიშ ნუ ლი ცვლა დე ბის პრო ცენ ტუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი.

გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რის და სა ხა სი ა-
თებ ლად (4) მო დელ ში შე მო ტა ნი ლია ფიქ ტი უ რი ცვლა დი  
ამ ცვლა დის მნიშ ვნე ლო ბე ბის გან სა საზღ ვრად სა ჭი როა გა დავ ხე დოთ ჩი ნე თის 
მმარ თვე ლებს 1980-წლი დან 2014-წლამ დე.

 სქემა 1

ჩინეთის 

პრეზიდენტი

რეფორმატორობა მმართველობის 

წლები

ცვლადის 

ინდექსი

Ye Jianyng 1978-1983 0

Li xiannian X 1983-1988 1

Yang shangkun 1988-1993 0

Jiang zemin X 1993-2003 1

Hu Jintao 2003-2013 0

Xi Jinping 2013-დღემდე 0

სქემა გაკეთებულია BBC-ის ჩინეთის ისტორული პროფილის მიხედვით [6]

ცვლა დის ფიქ ტი უ რი მნიშ ვნე ლო ბე ბი გან საზღ ვრუ ლია რე ფორ მა ტო რი 
მმარ თვე ლე ბის მმარ თვე ლო ბის წლე ბის მი ხედ ვით, ცვლა დის მნიშ ვნე ლო ბე ბის 
გან საზღ ვრა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია არა მარ ტო მა თი ძა ლა უფ ლე ბა, არა მედ რე-
ფორ მა ტო რო ბა  (იხ. სქე მა 1).

(4) გა მო სა ხუ ლე ბის ემ პი რი უ ლი რე ა ლი ზა ცი ის დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
დრო ი თი მწკრი ვე ბის შე მოწ მე ბა სტა ცი ო ნა ლუ რო ბა ზე. ერ თე უ ლო ვა ნი ფეს ვის 
ტეს ტით დგინ დე ბა, რომ მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის პრო ცენ ტუ ლი მნიშ ვნე ლო-
ბე ბი პირ ვე ლი რი გის ინ ტეგ რი რე ბა დი პრო ცე სი ა, ხო ლო მშპ-ის პრო ცენ ტუ ლი 

(4)
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ზრდა და და ზოგ ვის პრო ცენ ტუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი, ტრენ დსტა ცი ო ნა ლუ რი 
მწკრი ვე ბი ა. მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის პრო ცენ ტუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბის პირ ვე ლი 
რი გის სხვა ო ბებ ზე გა დას ვლით და მშპ-ის პრო ცენ ტუ ლი ზრდის და და ზოგ ვის 
პრო ცენ ტუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი დან ტრენ დის გა მო რიცხ ვით, შე საძ ლე ბე ლია 
ავა გოთ რეგ რე სი ა, რო მელ საც შემ დე გი სა ხე ექ ნე ბა:

სადაც  – მშპ-ის ჯაჭვური  ზრდის ტემპის დეტრენდირებუ-
ლი მნიშვნელობაა,  – მშპ-ში ინვესტიციების პროცენტული 
წილის პირველი რიგის სხვაობები,  – ჩინეთის მმარ თვე-
ლე ბის რე ფორ მა ტო რო ბის და მხარ და ჭე რის ფიქ ტი უ რი ცვლა დი.

ემ პი რი უ ლი რე ა ლი ზა ცი ი სას დგინ დე ბა, რომ თა ვი სუ ფა ლი წევ რი სტა ტის-
ტი კუ რად არამ ნიშ ვნე ლო ვა ნი, ხო ლო და ნარ ჩე ნი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი, მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია 5%-ი ა ნი დო ნით და მო დე ლი სტა ტის ტი კუ რად ვარ გი სი ა. (5) გა მო სა ხუ-
ლე ბა ში ნარ ჩე ნო ბი თი წევ რე ბი ნორ მა ლუ რა დაა გა ნა წი ლე ბუ ლი და ვა ი ტის 
ტეს ტის 1%-ი ა ნი მნიშ ვნე ლოვ ნე ბის დო ნის მი ხედ ვით, არ შე ი ნიშ ნე ბა ჰე ტე როს-
კე ტას ტუ რო ბის პრობ ლე მა. დარ ბინ -ვოტ სო ნის ტეს ტი არ გა მოდ გე ბა ავ ტო კო-

(5)

Dependent Variable: GDP_PER_CH_DETR  
Method: Least Squares   
Date: 01/15/16 Time: 13:41   
Sample (adjusted): 1981 2014   
Included observations: 34 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DINV_PROC 0.600540 0.167288 3.589852 0.0011
SOC 1.176784 0.546974 2.151443 0.0393

SAVING_DETR 0.447887 0.127902 3.501800 0.0014

R-squared 0.486837 Mean dependent var 0.055647
Adjusted R-squared 0.453730 S.D. dependent var 2.743772
S.E. of regression 2.027924 Akaike info criterion 4.336000
Sum squared resid 127.4868 Schwarz criterion 4.470679
Log likelihood -70.71200 Hannan-Quinn criter. 4.381929
Durbin-Watson stat 1.261949    
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რე ლა ცი ის შე სა მოწ მებ ლად, ვი ნა ი დან მო დე ლი არ შე ი ცავს თა ვი სუ ფალ წევრს, 
რაც ტეს ტის გა მო ყე ნე ბის ერ თ-ერთ დაშ ვე ბას წარ მო ად გენს, ამას თან, ნარ ჩე-
ნო ბით წევ რებ ში ბრო იშ -გოდ ფრის ტეს ტის მი ხედ ვით მი ი ღე ბა  ჰი პო თე ზა 
ავ ტო კო რე ლა ცი ის არ არ სე ბო ბის შე სა ხებ.

აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გე ბის მი ხედ ვით შეგ ვიძ ლია შემ დე გი დას კვნე ბი გა ვა კე-
თოთ: 1) გრა დუ ა ლის ტუ რი მიდ გო მა ჩი ნე თის ეკო ნო მი კის მა გა ლით ზე ეფექ-
ტი ა ნად მუ შა ობს, რა საც მო დე ლის ვარ გი სი ა ნო ბა მი უ თი თებს; 2) მო დელ ში 
დე ტერ მი ნა ცი ის და კო რექ ტი რე ბუ ლი დე ტერ მი ნა ცი ის ( =0,49 =0,45) 
მნიშ ვნე ლო ბე ბის მი ხედ ვით სა სურ ვე ლია ჩა ირ თოს სხვა ფაქ ტო რუ ლი ცვლა-
დე ბი, რაც მო დე ლით გან საზღ ვრუ ლი არ არის; 3) მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის და 
და ზოგ ვის ნორ მა ზრდად და მო კი დე ბუ ლე ბა შია მშპ-სთან, რაც ლო გი კუ რი შე-
დე გი ა. მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და და ზოგ ვის ნორ მა ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის 
წყა რო ა, რაც მო დე ლის აგე ბის წინ აღი ნიშ ნა. ასე ვე, ზრდად და მო კი დე ბუ ლე ბა-
შია მთვა რო ბის რე ფორ მა ტო რო ბის და მხარ და ჭე რის ფაქ ტო რი მშპ-ის ზრდას-
თან. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი თე ო რი უ ლი მო დე ლის ანა ლო გი უ რია და მი უ თი თებს 
გრა დუ ა ლის ტუ რი სტრა ტე გი ის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო დე ლის არც თუ მა ღა ლი დე ტერ მი ნა ცი ის კო ე ფი ცი-
ენ ტი ( =0,49) შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლია თე ო რი უ ლი მო დე ლის ცვლა დე ბის 
გა მო სახ ვის მცდე ლო ბი თა (ჩამ ნაც ვლე ბე ლი ცვლა დე ბის გა მო ყე ნე ბით) თუ მო-
დელ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რის ჩა ურ თვე ლო ბით.

დას კვნე ბი

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის შო კუ რი თე რა პი ის მო დე ლის პი რო-
ბებ ში შე საძ ლე ბე ლია მშპ-ის რე გუ ლი რე ბა ჰე ტე რო დოქ სუ ლი სტრა ტე გი ის მეშ-
ვე ო ბით.

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის გრა დუ ა ლის ტუ რი სტრა ტე გია ეფექ-
ტიანია ჩი ნე თის მა გა ლით ზე, კერ ძოდ, რე ფორ მე ბი და მძლავ რი ფუ ლა დი 
მხარ და ჭე რა ქვე ყა ნას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა ნაგ რძოს სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე 
გა დას ვლის გზა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის პი რო ბებ ში.

ჩი ნე თის ეკო ნო მი კა ზე შე საძ ლოა მორ გე ბუ ლი ყო შო კუ რი თე რა პი ის სტრა-
ტე გი ა, რაც კვლე ვე ბით დას ტურ დე ბა. მკვეთ რი არ გუ მენ ტი, თუ რო მე ლი სტრა-
ტე გია უნ და აერ ჩია ქვე ყა ნას, არ არ სე ბობს, თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია შემ დე გი ფაქ-
ტი: გრა დუ ა ლის ტუ რი მიდ გო მის დროს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა არ გა ნიც დის მკვეთრ 
ცვლი ლე ბებს და მაკ რო ე კო ნო მი კურ რყე ვებს. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ჩი ნე თი სათ ვის პრი ო რი ტე ტულ მიდ გო მად მი მაჩ ნია სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა-
დას ვლის გრა დუ ა ლის ტუ რი თე ო რი ა.
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ჩი ნე თის მა გა ლით ზე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით ცალ სა ხად ვერ და ვას კვნით 
იმუ შა ვებ და თუ არა შო კუ რი თე რა პია სხვა გრა დუ ა ლის ტურ ქვეყ ნის მა გა ლით-
ზე და რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნი იყო ამ ქვეყ ნე ბის მი ერ არ ჩე უ ლი სტრა ტე გი ა. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი როა ჩა ტარ დეს კვლე ვე ბი, რა თა გა მოვ ლინ დეს არ ჩევ ნის 
კო რექ ტუ ლო ბა.

სა სურ ვე ლია შე მოწ მდეს პოს ტსაბ ჭო თა გრა დუ ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის სტრა-
ტე გია ემ პი რი უ ლად და მოხ დეს შე დე გე ბის შე და რე ბა ჩი ნეთ თან, რა მაც შე საძ-
ლო ა, წარ მოშ ვას ახა ლი თე ო რი ე ბი და კვლე ვის ახა ლი ობი ექ ტე ბი. ასე ვე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია იმ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის ემ პი რი უ ლი კვლე ვა, რომ ლებ მაც აირ-
ჩი ეს შო კუ რი თე რა პი ა.
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Econometric Analysis of the Theories of Transition to Market Economy
(Case of Chin’s Economy)
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 After the collapse of the Soviet Union the post-Soviet countries began their 
transition to market economy, which produced different economic theories. The article 
presents the review of shock therapy of the transition to market economy and gradualistic 
transformation theories and their empirical comparison in the case of China’s economy. 
The given work discusses the possible consequences of shock therapy and effectiveness 
of the use of gradualistic transformation theory for China’s economy. In empirical 
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research there are given variables (GDP, infl ation rate, and unemployment rate) examined 
in theoretical models and substitute variables (percentage rate of savings, percentage rate 
of investments, state foreign debt) of the factors presented in these models,   as well 
as an individual approach to the determination of one of the factors  (variable of the 
government’s  reforms and support). Based on the China's economic indicators, by the 
empirical realization of shock therapy model it is determined in China’s economy that 
it was possible to successfully implement the noted theory. In addition, on the basis of 
the comparative analysis of the models the research determines the effectiveness of the 
gradualistic strategy and its advantage with respect to the strategy of shock therapy. 

 
Keywords: China, shock therapy, gradualistic strategy. 
JEL Codes: P 20, P 31, P 40, P 52
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ზვიად ზედგინიძე

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 დოქტორანტი

E-mail: zviad.zedginidze@gmail.com 

ფი ნან სურ მა კრი ზის მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და ა-
ყე ნა სა ფი ნან სო სის ტე მის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა და მი სი სა ზე დამ ხედ-
ვე ლო პო ლი ტი კა. მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში რი გი ღო ნის ძი ე ბა 
გა ა ტა რეს, რა თა, ერ თი მხრივ, შე ე კა ვე ბი ნათ ფი ნან სუ რი კრი ზი სის უარ-
ყო ფი თი ეფექ ტი, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, და იწყ ეს სა ფი ნან სო სექ ტო რის 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კის რე ფორ მი რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი პრო ცე სი. 
რე ფორ მა მიზ ნად ისა ხავ და სა ზე დამ ხედ ვე ლო პრაქ ტი კა ში მა ნამ დე არ-
სე ბუ ლი სი სუს ტე ე ბის აღ მოფ ხვრას და ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, 
რო მელ თა შე დე გა დაც უფ რო ძლი ე რი და მდგრა დი სა ფი ნან სო სის ტე მა 
უნ და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო [1]. 

ყო ვე ლი ვე ამა ზე, ბო ლო წლებ ში პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბი სა 
და მაკ რო ე კო ნო მის ტე ბის მზარ დი ყუ რადღ ე ბა ეთ მო ბა ფი ნან სუ რი რე-
გუ ლი რე ბის მე თო დე ბის მაკ რო ე კო ნო მი კურ ანა ლიზს [2], [3]. დე ბა ტე ბი 
ძი რი თა დად ფო კუ სი რე ბუ ლია მაკ როპ რუ დენ ცი ულ ინ სტრუ მენ ტებ სა და 
მა თი ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის გზებ ზე, ასე ვე, მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი და 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ურ თი ერ თკავ შირ სა და ამ ყვე ლა ფერ თან და-
კავ ში რე ბულ სირ თუ ლე ებ ზე.

საკვანძო სიტყვები: მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კა; სის ტე მუ რი რის-
კი; სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კა.

ekonomika da biznesi, 2016,  1,  gv. 72-80

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 14,  pp. 72-80
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მაკროპრუდენციული პოლიტიკის არსი

მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კა გუ ლის ხმობს მო ნი ტო რინგს, შე ფა სე ბას 
და ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის ისეთი სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კის გა ტა-
რე ბას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სის ტე მუ რი რის კე ბის აღ მოფ ხვრა სა და 
ფი ნან სუ რი სექ ტო რის პრო ციკ ლუ რო ბის (ციკ ლის მი მარ თუ ლე ბით მზარ დი, 
procyclical) გა ნე იტ რა ლე ბა ზე. მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კა პრე ვენ ცი უ ლი 
ხა სი ა თი სა ა, რომ ლის მი ზა ნი ა, ერ თი მხრივ, გა ზარ დოს ფი ნან სუ რი სის ტე მის 
მე დე გო ბა ეგ ზო გე ნუ რი შო კე ბის მი მართ, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, შეზღ უ დოს 
ფი ნან სუ რი დის ბა ლან სის წარ მოქ მნა აქ ტი ვე ბი სა და კრე დი ტე ბის ბა ზარ ზე, 
რაც ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. ფი ნან-
სუ რი ბა ზარ ზე დის ბა ლან სის შე სამ ცი რებ ლად გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა ციკ ლის სა წი ნა აღ მდე გო (countercyclical) პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას და ამ 
მხრივ რის კე ბის წარ მოქ მნის ხელ შეშ ლას. 

მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის ერ თი -ერ თი სა კითხ ი, რომ ლის მნიშ-
ვნე ლო ბა ფი ნან სურ მა კრი ზის მა ნათ ლად წარ მო ა ჩი ნა, არის სა ზე დამ ხედ ვე-
ლო პო ლი ტი კა ში სის ტე მუ რი მიდ გო მის აუ ცი ლებ ლო ბა. სის ტე მუ რი ხა სი ა თის 
რის კე ბის არა სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბა ფი ნან სუ რი კრი ზი სის ერ თ-ერ თი გა მომ-
წვე ვი მი ზე ზია. ბან კე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბი, რო გორც წე სი, ფო-
კუ სი რე ბულ ნი იყ ვნენ ე.წ. „იდეოსიკნარატულ“ - კონ კრე ტუ ლი ბან კის თვის და-
მა ხა სი ა თე ბელ რის კებ ზე. სის ტე მუ რი ხა სი ა თის რის კე ბი მთლი ა ნად სა ფი ნან სო 
სის ტე მას უქ მნის საფ რთხეს და არა მხო ლოდ იზო ლი რე ბუ ლად რო მე ლი მე 
კონ კრე ტულ ინ სტი ტუტს.

სის ტე მუ რი რის კე ბი რამ დე ნი მე კა ტე გო რი ად შე იძ ლე ბა და ი ყოს. პირ-
ვე ლია, ეგ ზო გე ნუ რი შო კე ბი, რო მელ თაც, მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კუ რი ვარ-
დნა გა ნე კუთ ვნე ბა, სა გა რეო შო კი და სხვა. ამ ტი პის შო კე ბი გუ ლის ხმობს 
ჩვენ გან და მო უ კი დე ბე ლი მოვ ლე ნის მოხ დე ნას. მე ო რე ეს არის, ე.წ. „გა დამ-
დე ბი ეფექ ტე ბი“ (contagion), რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით, ფი ნან სუ რი 
სექ ტო რის მა ღა ლი ინ ტეგ რა ცი ით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. მე სა მე კა ტე გო რი ას 
წარ მო ად გენს ფი ნან სუ რი დის ბა ლან სის დაგ რო ვე ბა, რო მე ლიც ენ დო გე ნუ-
რი ხა სი ა თის რის კია და იგი ხში რად ბაზ რის მო ნა წი ლე თა, მა თი მა რე გუ ლი-
რებ ლე ბის, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბე ბის უყუ რადღ ე ბო ბით 
გროვ დე ბა. ამის მა გა ლი თია მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სიც, რო დე საც, ერ-
თი მხრივ, შემ ცი რე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის სარ გებ ლის გა ნაკ ვე თებ მა 
და, მე ო რე მხრივ, არა გო ნივ რულ მა ფი ნან სურ მა სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი-
კამ, უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბის ბუშ ტი წა ა ხა ლი სა.

სის ტე მუ რი რის კის ხა სი ა თის მი ხედ ვით, გან სხვა ვე ბუ ლია მიდ გო მე ბი, 
თი თო ე ულ შემ თხვე ვა ში მაკ როპ რუ დენ ცი ულ მა პო ლი ტი კამ უნ და გა მო ი ყე-
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ნოს. თუ კი ეგ ზო გე ნუ რი შო კე ბის მი მართ, მაკ როპ რუ დენ ცი ულ მა პო ლი ტი კამ 
ფი ნან სუ რი სის ტე მის მე დე გო ბა უნ და აკონ ტრო ლოს და გა ზარ დოს, გა დამ-
დე ბი რის კე ბი სა და ფი ნან სუ რი დის ბა ლან სის სა შიშ რო ე ბის შემ თხვე ვებ ში, მა-
თი წი ნას წა რი პრე ვენ ცია და ამ ტი პის რის კე ბის წარ მოქ მნის ხელ შეშ ლა უნ და 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს. ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დგომ, ამ მი მარ თუ ლე ბით დი დი 
ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვილ და და არა ერ თი ინ სტრუ მენ ტის და ნერ გვა და იწყო სა ზე-
დამ ხედ ვე ლო პო ლი ტი კა ში, რო მე ლიც სის ტე მუ რი რის კე ბის აღ მოფ ხვრის კენ 
არის მი მარ თუ ლი. სის ტე მუ რი რის კე ბის უმ თავ რეს წყა როს სა ფი ნან სო სექ ტო-
რის პრო ციკ ლუ რი ხა სი ა თი წარ მო ად გენს. 

ფი ნან სუ რი სის ტე მის პრო ციკ ლუ რო ბის სა ფუძ ველს, ბა ზარ ზე ინ ფორ მა-
ცი ის ასი მეტ რი უ ლო ბა ქმნის. კერ ძოდ, რო დე საც ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბა გა-
უ ა რე სე ბუ ლია (რე ცე სი ის დროს) სა გი რავ ნო აქ ტი ვის ფა სე ბი (უძ რა ვი ქო ნე ბა, 
ფირ მე ბის კა პი ტა ლი) მცირ დე ბა და უა რეს დე ბა ფირ მე ბის სა ბა ლან სო უწყ ი სი, 
შე სა ბა მი სად. მომ გე ბი ა ნი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბიც კი ძნე ლად ფი ნან სდე ბა, 
ხო ლო რო დე საც ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია (ე კო ნო მი კუ რი 
აღ მავ ლო ბის ფა ზა ში) სა გი რავ ნო აქ ტი ვის ფა სე ბი მა ტუ ლობს, ფირ მე ბი ად-
ვი ლად ახერ ხე ბენ და ფი ნან სე ბის მო ძი ე ბას და ეს კი დევ უფ რო ზრდის ეკო-
ნო მი კურ აქ ტი ვო ბას. ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი ციკ ლე ბის ასეთ კავ შირს 
„ფინანსური აქსელერაცია“ ეწო დე ბა. უნ და ით ქვას, რომ გარ და ფი ნან სუ რი აქ-
სე ლე რა ცი ი სა, არ სე ბობს სხვა ფაქ ტო რე ბი, რაც ფი ნან სურ სექ ტორს პრო ციკ-
ლუ რო ბას სძენს [4]. თა ნა მედ რო ვე კვლე ვე ბით ით ვლე ბა, რომ პრო ციკ ლუ-
რო ბის და მა ტე ბით წყა როს წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კუ რი რის კე ბის ცვლი ლე ბის 
მი მართ სა ფი ნან სო ბაზ რის მო ნა წი ლე თა არა ა დეკ ვა ტუ რი პა სუ ხი. სხვა დას ხვა 
ფაქ ტო რი ხში რად გა ნა პი რო ბებს ეკო ნო მი კუ რი ბუ მის დროს რის კე ბის არა სა-
თა ნა დოდ, ხო ლო რე ცე სი ის დროს გა და ჭარ ბე ბუ ლად შე ფა სე ბას.

ფი ნან სუ რი სექ ტო რის პრო ციკ ლუ რო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ერ თ-ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო იყო ასე ვე სა ფი ნან სო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პო ლი ტი-
კა, რომ ლის აღ მოფ ხვრა ზეც კრი ზი სის შემ დგომ აქ ტი უ რად და იწყო მუ შა ო ბა. 
კერ ძოდ, სეს ხე ბის შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის მი მართ და რე ზერ ვე ბის პრაქ ტი კა 
სტან დარ ტუ ლად ით ვა ლის წი ნებს იმას, რომ შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვი 
მიბ მუ ლია სეს ხე ბის მომ სა ხუ რე ბის დე ფაქ ტო ვა და გა და ცი ლე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, 
ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის აღ მავ ლო ბის ფა ზა ში ბანკს შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის 
მცი რე რე ზერ ვი სჭირ დე ბა, ხო ლო ციკ ლის დაღ მა ვალ ფა ზა ში (ე კო ნო მი კუ რი 
სტაგ ნა ცი ის პე რი ო დი), რო დე საც ცუ დი ხა რის ხის სეს ხე ბი თავს გა მო ავ ლენს, 
იზ რდე ბა შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვი. ასე ვე, ბა ზელ II1-ის მი ხედ ვით, 

1  საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტი შეიმუშავებს და განსაზღვრავს 
საბანკო ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის საუკეთესო პრაქტიკას, 
რომელსაც რეკომენდაციების სახით აწვდის მსოფლიოს ქვეყნების საფინანსო 
სექტორის მარეგულირებელ ორგანოებს. ბაზელ II წარმოადგენს მეორე თაობის 
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მოთხ ოვ ნე ბი კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის, პრო ციკ ლუ-
რი ხა სი ა თის მიდ გო მით გა მო ირ ჩე ო და. კა პი ტა ლის მოთხ ოვ ნე ბი შერ ბი ლე ბუ-
ლია საკ რე დი ტო ციკ ლის ბუ მის დროს, რაც კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს აღ ნიშ ნულ 
პრო ცესს. საკ რე დი ტო ციკ ლის დაღ მავ ლო ბი სას, რო დე საც დაკ რე დი ტე ბა შემ-
ცი რე ბუ ლი ა, კა პი ტა ლის მოთხ ოვ ნე ბი მკაც რდე ბა, რაც კი დევ უფ რო ზღუ დავს 
დაკ რე დი ტე ბას და შე სა ბა მი სად ეს ყო ვე ლი ვე აფერ ხებს ეკო ნო მი კის გა ჯან სა-
ღე ბას.

მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში სა ფი ნან სო სექ ტო რის 
რე გუ ლი რე ბა ბიზ ნეს ციკ ლზე და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა. კერ ძოდ, კა პი ტა ლის 
ადეკ ვა ტუ რო ბის და სეს ხე ბის შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის მი მართ და რე ზერ ვე ბის 
ნორ მე ბი ციკ ლის სა წი ნა აღ მდე გო ხა სი ა თის ხდე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი იდეა გუ ლის-
ხმობს, რომ კა პი ტა ლის მოთხ ოვ ნე ბი უნ და გამ კაც რდეს საკ რე დი ტო ციკ ლის 
ბუ მის პე რი ოდ ში, რა თა შე იზღ უ დოს საკ რე დი ტო პორ ტფე ლის ჭარ ბად ზრდა, 
ხო ლო მოთხ ოვ ნე ბი შე სუს ტდეს დაღ მავ ლო ბის ფა ზა ში, რა თა წა ა ხა ლი სოს 
დაკ რე დი ტე ბის ზრდა. შე სა ბა მი სად, უზ რუნ ველ ყოს მას ტა ბი ლი ზე ბე ლი ფუნ-
ქცი ა. მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პო ლი ტი კით სის ტე მუ რი რის-
კე ბის რე გუ ლი რე ბის შემ თხვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბულ აქ ტუ ა ლუ რო ბას იძენს 
ანა ლი ტი კუ რი მე თო დე ბი, რაც სა ზე დამ ხედ ვე ლო ნორ მე ბის ოპ ტი მა ლუ რად 
დად გე ნის თვი საა სა ჭი რო. მა გა ლი თად, რა ო დე ნობ რი ვად რო გორ უნ და იქ ნეს 
შე ფა სე ბუ ლი საკ რე დი ტო თუ ბიზ ნეს ციკ ლე ბი, ასე ვე რო გორ უნ და კა ლიბ რირ-
დეს1 მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტე ბი და სხვა.

მაკროპრუდენციული პოლიტიკის ინსტრუმენტები

 მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი საკ მა ოდ მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი ა, თუმ ცა, ორ ძი რი თად კა ტე გო რი ად იყო ფა. პირ ველ კა ტე გო რი ას 
გა ნე კუთ ვნე ბა ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო მელ საც დრო ი თი გან ზო მი ლე ბა გა აჩ ნი ა. ამ 
კა ტე გო რი ის ინ სტრუ მენ ტე ბი გა მიზ ნუ ლია ფი ნან სუ რი სის ტე მის პრო ციკ ლუ რო-
ბის აღ მო საფ ხვრე ლად. მე ო რე, ეს არის რის კე ბის გა ნა წი ლე ბის შეზღ უდ ვა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი (დრო ის კონ კრე ტულ პე რი ოდ ში). დრო ი-
თი გან ზო მი ლე ბის მქო ნე ინ სტრუ მენ ტე ბი დან ყვე ლა ზე ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე-
ბა კა პი ტა ლის ციკ ლის სა წი ნა აღ მდე გო ბუ ფე რი (Countercyclical Capital Buffer), 
Loan-to-Value (სესხის ფარდობა გირაოს ფასთან), Debt-to-Income (ვალის 
მომსახურების ტვირთი) და Dynamic Provisioning (სეს ხე ბის შე საძ ლო და ნა კარ-

შეთანხმებას, რომელიც პრაქტიკულად უკვე 2010 – 2011 წლებში ჩანაცვლდა 
ბაზელ III-ით.

1 კალიბრაცია პარამეტრების განსაზღვრაა ეკონომიკური თეორიის, სხვა ქვეყნების 
გამოცდილების და ექსპერტული შეფასებების გამოყენებით. 
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გე ბის მი მართ რე ზერ ვე ბის დი ნა მი კუ რი წე სი). რის კე ბის გა ნა წი ლე ბის შეზღ უდ-
ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა გუ ლის ხმობს და მა ტე ბით 
კა პი ტალ სა და ლიკ ვი დურ აქ ტი ვებ ზე მოთხ ოვ ნას სის ტე მუ რად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ბან კე ბის თვის (Systemically Important Financial Institutes), ასე ვე შეზღ უდ ვებს 
ბან კის არა ძი რი თად (ა რაპ რო ფი ლურ) საქ მი ა ნო ბა ზე და სხვა. მაკ როპ რუ დენ-
ცი უ ლი პო ლი ტი კა გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას უთ მობს სის ტე მუ რი მნიშ-
ვენ ლო ბის მქო ნე ბან კებს, რომ ლე ბიც საკ მა რი სად დი დე ბი ა, რომ მთავ რო-
ბამ მა თი გა კოტ რე ბა და უშ ვას (too big to fail). ასეთ შემ თხვე ვა ში, და მა ტე ბი თი 
უსაფ რთხო ე ბის ნორ მე ბია სა ჭი რო, რომ ერ თი რო მე ლი მე ბან კის მხრი დან 
მთლი ა ნად ფი ნან სურ სის ტე მას არ და ე მუქ როს საფ რთხე და გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლებს არ და აწ ვეთ ტვირ თად.

ციკლის საწინააღმდეგო ბუფერის (countercyclical buffer) მი ზა ნი ა, კა პი ტა-
ლის ბუ ფე რის გა მო ყე ნე ბის გზით, მი აღ წი ოს მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის 
ძი რი თად მი ზანს და, ერ თი მხრივ, შეზღ უ დოს სა ბან კო სექ ტო რი დაკ რე დი ტე-
ბის ჭარ ბი ზრდის გან (რო მე ლიც ხში რად სის ტე მუ რი რის კის წარ მოქ მნას თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი [5], ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მო ამ ზა დოს ბუ მის შემ დგომ 
დაღ მას ვლის ფა ზა ში და ნა კარ გე ბის გაძ ლე ბის თვის. კერ ძოდ, ინ სტრუ მენ ტის 
ფარ გლებ ში შექ მნი ლი კა პი ტა ლის ბუ ფე რი უზ რუნ ველ ყოფს სა ბან კო სექ-
ტორს ჰქონ დეს საკ მა რი სი კა პი ტა ლი რა თა დაკ რე დი ტე ბის ჭარ ბი ზრდის შემ-
დგომ, სტრე სის პე რი ოდ ში არ შე ფერ ხდეს ეკო ნო მი კის თვის სა ჭი რო დაკ რე-
დი ტე ბის პრო ცე სი. ეს უკა ნას კნე ლი მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორს წარ მო ად გენს 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის თვის, რაც თა ვის თა ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რია იმის თვის, რომ სა ფი ნან სო სექ ტო რის და მა ტე ბი თი და ნა კარ გე ბი 
იქ ნეს თა ვი დან აცი ლე ბუ ლი.

გარ და იმი სა, რომ ციკ ლის სა წი ნა აღ მდე გო კა პი ტა ლის ბუ ფე რი ემ სა-
ხუ რე ბა სა ბან კო სექ ტო რის დაც ვას სტრე სის პე რი ოდ ში, იგი ასე ვე ას რუ ლებს 
სის ტე მუ რი რის კე ბის დაგ რო ვე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფუნ ქციას (lean against the 
wind). კერ ძოდ, კა პი ტა ლის ბუ ფე რის გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია გავ ზარ-
დოთ დაკ რე დი ტე ბის ხარ ჯი და შე ვამ ცი როთ მოთხ ოვ ნა, რო დე საც იკ ვე თე ბა, 
რომ წარ სულ ტენ დენ ცი ებ თან შე და რე ბით დაკ რე დი ტე ბის ტემ პი ჭარ ბი ა. თუმ-
ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კა პი ტა ლის სა წი ნა აღ მდე გო ბუ ფე რის თვის ჭარ ბი 
დაკ რე დი ტე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფუნ ქცია არ არის ძი რი თა დი, მის მთა ვარ 
ფუნ ქცი ას შე საძ ლო სტრე სის პი რო ბებ ში მდგრა დო ბის ზრდა წარ მო ად გენს. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის თვის, შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო-
სი ლი ინ სტი ტუ ტი ხელ მძღვა ნე ლობს სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კით, რო მე ლის 
მი ხედ ვი თაც იგი იყე ნებს მის ხელთ არ სე ბულ ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ას, რა თა 
სწო რად შე ა ფა სოს წარ მოქ მნი ლი სის ტე მუ რი რის კი და ამის მი ხედ ვით და ად-
გი ნოს ბან კე ბის თვის კა პი ტა ლის და მა ტე ბი თი ოდე ნო ბა, რო მე ლიც მათ უნ და 
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იქო ნი ონ. ბა ზე ლის მი ერ გა მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის თა ნახ მად კა პი ტა-
ლის ბუ ფე რის კონ კრე ტუ ლი ნიშ ნუ ლის დად გე ნის თვის გა მო ი ყე ნე ბა კერ ძო 
სექ ტორ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მშპ-სთან ფარ დო ბის ანა ლი ზი (credit-to-GDP 
gap). კერძოდ, credit-to-GDP რამ დე ნად გა დახ რი ლია თა ვი სი ის ტო რი უ ლი 
ტრენ დი დან, პო ტენ ცი უ რად სის ტე მუ რი რის კის დო ნე ზე მი უ თი თებს და შე სა ბა-
მი სად, კა პი ტა ლის ბუ ფე რი მას ზე დაყ რდნო ბით გა ნი საზღ ვრე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
ინ დი კა ტო რი, ის ტო რი უ ლად კარ გად აღ წერს სის ტე მუ რი რის კე ბის დაგ რო ვე-
ბას [6].

მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტე ბი ა: 
სეს ხის Loan-to-Value (LTV) და Debt-to-Income (DTI) კოეფიციენტი. მსოფლიოს 
ბევრ ქვეყანაში აქტიურად გამოიყენება LTV მაჩ ვე ნებ ლის თვის მაქ სი მა ლუ რი 
ზღვრის და წე სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი შეზღ უდ ვა მიზ ნად ისა ხავს სის ტე მუ რი რის კე-
ბის შემ ცი რე ბას, რაც თან სდევს უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბის ბუშ ტის წარ მოქ მნას. 
კერ ძოდ, LTV-ს ზე და ზღვრის და წე სე ბა უზ რუნ ველ ყოფს, იმას, რომ სეს ხის 
მო ცუ ლო ბა იყოს მცი რე სა გი რავ ნო უძ რა ვი ქო ნე ბის ფას თან შე და რე ბით, რაც 
ზღუ დავს უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბის სპე კუ ლა ცი ურ ზრდას და ამ ცი რებს ფი ნან-
სუ რი აქ სე ლე რა ცი ის ეფექტს [7]. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, LTV-ს რე გუ ლი რე ბა 
დის კრი მი ნა ცი უ ლია უძ რა ვი ქო ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბის მი ხედ ვით (მაგ. მკაც რი 
პი რო ბე ბი უწეს დე ბათ კო მერ ცი უ ლი და სპე კუ ლა ცი უ რი მიზ ნით ქო ნე ბის შე-
ძე ნის შემ თხვე ვა ში, მა შინ რო ცა შე ღა ვა თე ბია საცხ ოვ რე ბე ლი და ნიშ ნუ ლე ბით 
ყიდ ვი სას.). პრაქ ტი კა ში, LTV-სთან ერთად გამოიყენება აგრეთვე DTI კო ე ფი-
ცი ენ ტის რე გუ ლი რე ბა. ეს უკა ნას კნე ლი გუ ლის ხმობს, რომ ვა ლის ყო ველ-
თვი უ რი მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა მსეს ხებ ლის წმინ და გან კარ გვად შე მო სა-
ვალ თან მი მარ თე ბით, არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს და წე სე ბულ ზღვარს.

ერ თ-ერ თი ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი ინ სტრუ მენ-
ტია ასე ვე Dynamic Provisioning, რო მე ლიც პირ ვე ლად ჯერ კი დევ გლო ბა ლურ 
ფი ნან სურ კრი ზი სამ დე, ეს პა ნეთ ში იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი ხო ლო ფი ნან სუ რი კრი-
ზი სის შემ დეგ გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბა შე ი ძი ნა და მსოფ ლი ოს მრა-
ვალ ქვე ყა ნა ში იქ ნა და ნერ გი ლი. Dynamic Provisioning გა მო ყე ნე ბა მიზ ნად ისა-
ხავს სა ბან კო სის ტე მის თვის საკ რე დი ტო და ნა კარ გე ბის თა ნა ბარ გა ნა წი ლე ბას 
საკ რე დი ტო ციკ ლის მი ხედ ვით. კერ ძოდ, Dynamic Provisioning ით ვა ლის წი ნებს 
რე ზერ ვის ბუ ფე რის და წე სე ბას ბან კის თვის საკ რე დი ტო ციკ ლის ბუ მის პე რი-
ოდ ში, რო დე საც სტან დარ ტუ ლი კრი ტე რი უ მე ბით სეს ხე ბის ხა რის ხი კარ გია და 
მცი რე და ნა კარ გე ბია მო სა ლოდ ნე ლი. შე სა ბა მი სად, ეს ინ სტრუ მენ ტი ხელს 
უწყ ობს სეს ხის და ნა კარ გე ბის ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯის სტა ბი ლუ რო ბას საკ რე-
დი ტო ციკ ლის სხვა დას ხვა ფა ზა ში. Dynamic Provisioning-ის და კონ ტრციკ ლუ რი 
კა პი ტა ლის ბუ ფე რის ინ სტრუ მენ ტე ბი ერ თმა ნეთს ავ სებს მაკ როპ რუ დენ ცი ულ 
მიზ ნე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რად გან და ნა კარ გე ბის რე ზერ ვი გან კუთ ვნი ლია 
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მო სა ლოდ ნე ლი საკ რე დი ტო და ნა კარ გე ბის, ხო ლო კა პი ტა ლის ბუ ფე რი კი 
მო უ ლოდ ნე ლი და ნა კარ გე ბის და სა ფა რად [8].

მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი პო ლი ტი კა, გარ და საკ რე დი ტო ციკ ლის და მას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სის ტე მუ რი რის კე ბის გა ნე იტ რა ლე ბი სა, ასე ვე მნიშ-
ვნე ლო ვან ყუ რადღ ე ბას უთ მობს რის კე ბის გა ნა წი ლე ბი სა და სტრე სის შემ-
თხვე ვა ში რის კე ბის ერ თი ბან კი დან მე ო რე ბან კზე შე საძ ლო გავ რცე ლე ბის 
აღ მოფ ხვრას. კერ ძოდ, გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის ფონ ზე, Lehman Brothers-ის 
გაკოტრებამ 2008 წლის სექტემბერში, ნათლად წარმოაჩინა ის უარყოფითი 
გარეეფექტები (negative externalities), რაც და კავ ში რე ბუ ლია გლო ბა ლუ რად 
სის ტე მუ რი მნიშ ვენ ლო ბის მქო ნე ბან კის გა კოტ რე ბას თან. ამას თან, სა ფი ნან-
სო ინ სტი ტუ ტე ბი, რო მე ლე ბიც სის ტე მუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვი სი ზო მის, 
კომ პლექ სუ რო ბის, სხვა ინ სტი ტუ ტებ თან გა და ჯაჭ ვუ ლო ბი სა და გლო ბა ლურ 
ას პა რეზ ზე ძნე ლად ჩა ნაც ვლე ბა დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით კარ გად აც ნო ბი-
ე რე ბენ რა თა ვი ან თი გა კოტ რე ბის მძი მე შე დე გებს ზო გა დად ეკო ნო მი კუ რი 
გა რე მოს თვის, უყა ლიბ დე ბათ მო ლო დი ნი, რომ მთავ რო ბა არ და უშ ვებს მათ 
გა კოტ რე ბას (too big to fail) და ერთგვარ სახელმწიფო გარანტიას ფლობენ. 
ეს ფაქტორი კი მორალურობის რისკს (Moral hazard) წარ მო შობს და ზრდის 
მა თი რის კე ბი სად მი მიდ რე კი ლე ბას, პრი ვი ლე გი ას ანი ჭებს მათ და არა კონ კუ-
რენ ტულ გა რე მოს აყა ლი ბებს. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა რე ეფექ ტე ბის გა მო, სა ფი-
ნან სო ინ სტი ტუ ტის რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე ვა მაქ სი მა ლუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის 
მიზ ნით, შე საძ ლოა მკვეთ რად გან სხვავ დე ბო დეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე-
ბის გან, რაც სა ბო ლოო ან გა რი შით, ზრდის მო მა ვა ლი კრი ზი სის ალ ბა თო ბას 
და შე სა ბა მი სად, გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბის ტვირთს [9]. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის თვის, მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი 
პო ლი ტი კა მიზ ნად ისა ხავს შე ამ ცი როს სის ტე მუ რი ბან კე ბის გა კოტ რე ბის ალ-
ბა თო ბა და გა კოტ რე ბის შემ თხვე ვა ში შეზღ უ დოს სის ტე მის თვის უარ ყო ფით 
ეფექ ტი. კერ ძოდ, 2011 წლის ნო ემ ბერ ში, ბა ზე ლის კო მი ტეტ მა გა მოს ცა მე-
თო დო ლო გი ის სა ბა ზი სო ჩარ ჩო [Basel Committee on Banking Supervision, 2013, 
“Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher 
loss absorbency requirement”.], რომ ლის მი ხედ ვი თაც სის ტე მუ რი მნიშ ვნე ლო ბის 
მქო ნე ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი უნ და იქ ნეს იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი და და უ წეს-
დეთ და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლის ბუ ფე რი, და ნა კარ გე ბის მი მართ მდგრა დო ბის 
ზრდის თვის. ბა ზე ლის კო მი ტე ტი ასე ვე ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს სა ფი ნან-
სო ინ სტი ტუ ტე ბის გა კოტ რე ბის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე. 
მე ქა ნიზ მმა უნ და უზ რუნ ველ ყოს, აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვევ ა ში, ინ სტი ტუ ტის 
გა კოტ რე ბა - პრო ცე დუ რის წარ მარ თვა ისეთ ნა ი რად, რომ არ გა მო იწ ვი ოს 
მთლი ა ნად სა ფი ნან სო სის ტე მის პა რა ლი ზე ბა ან /და ტვირ თად არ და აწ ვეს 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლებს 



79

მაკროპრუდენციული პოლიტიკის განვითარება ფინანსური კრიზისის შემდგომ პერიოდში

კრი ზი სე ბის პრე ვენ ცი ი სა და დაძ ლე ვის თვის სა ფი ნან სო სექ ტო რის მაკ-
როპ რუ დენ ცი უ ლი რე გუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თუმ-
ცა, იგი შე საძ ლოა არ იყოს საკ მა რი სი. კრი ზი სის შემ დეგ ეკო ნო მის ტებ მა გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა და უთ მეს ციკ ლის სა წი ნა აღ მდე გო ფის კა ლუ რი და 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის როლს ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის თვის [2], [3]. 
კერ ძოდ, ციკ ლის სა წი ნა აღ მდე გო ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა, რომ ლის მი ზა-
ნია ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის სტა ბი ლი ზა ცი ა, ამ ცი რებს საკ რე დი ტო და ნა კარ გებს 
რე ცე სი ის დროს, ასე ვე, აფერ ხებს სის ტე მუ რი რის კე ბის დაგ რო ვე ბას ციკ ლის 
ბუ მის ფა ზა ში.

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა, თა ვი სი ტრა დი ცი უ ლი ში ნა არ სით, ციკ ლის სა-
წი ნა აღ მდე გოა და მი სი ძი რი თა დი მიზ ნე ბი- ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის და ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის გრძელ ვა დი ა ნი სტა ბი ლი ზა ცი ა, თა ვის თა ვად უწყ ობს ხელს 
სა ფი ნან სო სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბას. თუმ ცა, ბო ლო პე რი ოდ ში არა ერ თი 
კვლე ვა მი ეძღ ვნა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კი სა და სა ფი ნან სო ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბის პო ლი ტი კის ურ თი ერ თმოქ მე დე ბის შეს წავ ლას [2], [3], [4], რო მელ მაც 
ნათ ლად წარ მო ა ჩი ნა, რომ შე საძ ლოა არ სე ბობ დეს კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ-
ა ცი ე ბიც, რო დე საც პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლებს უწევთ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა 
სხვა დას ხვა მიზ ნებს შო რის. ასე ვე, ფი ნან სურ მა კრი ზის მა წარ მო ა ჩი ნა, რომ 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის დად გე ნი სას ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს ეკო ნო მი-
კუ რი ციკ ლის ანა ლიზს ფარ თო კონ ტექ სტით და მათ შო რის ფი ნან სუ რი აქ-
ტი ვე ბის ფა სე ბის დი ნა მი კას, რა თა შემ ცირ დეს ფა სე ბის ბუშ ტის წარ მოქ მნის 
შე საძ ლებ ლო ბა.

* * *
სისტემური რისკები, რომლის წარმოქმნა და დაგროვება ვერ იქნა 

კრიზისამდელი საზედამხედველო პრაქტიკით გამოვლენილი, გახდა გლო-
ბალური ფინანსური კრიზისის ერთ-ერთი ფაქტორი. შესაბამისად, სწორედ 
აღნიშნული რისკების დროული გამოვლენა და მისი ეფექტიანი მართვა 
ფინანსური ზედამხედველობის ახალებური ჩარჩოს ჩამოყალიბების ძირითადი 
მიზანი გახდა. 
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სტა ტი ა ში შრო მის პრო ცე სე ბის მარ თვის პრინ ცი პებ ზე, ეტა პებ ზე, 
შრო მის ნორ მი რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, ჯან დცვის სის ტე მა ში ამ ჟა მად 
მოქ მედ შრო მის ნორ მებ ზე ცალ კე ულ მკვლე ვარ თა შე ხე დუ ლე ბე ბის 
კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ავ ტო რი სე უ-
ლი მო საზ რე ბე ბი აღ ნიშ ნულ სფე რო ში შრო მი თი პრო ცე სე ბის მარ თვის 
სრულ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. მათ შო რი საა რო გორც მედ მუ-
შა კე ბი სათ ვის შრო მის მა ღალ ნა ყო ფი ე რე ბის უზ რუნ ველ მყო ფი პი რო ბე-
ბის შექ მნა, ასე ვე პა ცი ენ ტე ბი სათ ვის მა თი ჯან მრთე ლო ბის გა მოკ ვლე ვის 
და მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში მო ხერ ხე ბუ ლო ბის მაქ სი მა ლუ რი პი რო ბე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. და სა ხუ ლია მო ცე მულ სფე რო ში არ სე ბულ ნაკ ლო-
ვა ნე ბა თა შემ ცი რე ბის ზო გი ერ თი რე კო მენ და ცი ა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შრო მი თი პრო ცე სე ბი; შრო მის ნორ მი რე ბა; ჯან-
დაც ვის სის ტე მა ში შრო მის ნორ მა; ელას ტი კუ რი სა მუ შაო გრა ფი კი; 
შრო მის მე თო დე ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა. 

მე ნეჯ მე ნე ტი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის დღე-
ვან დელ ეტაპ ზე, ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის, მათ შო რის ჯან დაც ვის ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის, ადა მი ა ნის ფაქ ტორ მა და შრო მი თი 
პრო ცე სე ბის მარ თვამ გან სა კუთ რე ბუ ლი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, დი დი სტრა ტე გი-
უ ლი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა. სწო რედ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში ნე ბის-
მი ე რი ორ გა ნიზ ცი ის ეფექ ტი ა ნი მოქ მე დე ბის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი პი რო ბაა 
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იზ რუ ნოს სა კად რო პო ლი ტი კის დახ ვე წა ზე. კონ კუ რენ ცი ას უძ ლებს ის ორ გა-
ნი ზა ცი ა, რომ ლის მე ნეჯ მენ ტი უფ რო მოქ ნი ლია და სწრა ფად რე ა გი რებს სა-
ბაზ რო კო ნი უნ ქტუ რა ზე, მის მოთხ ოვ ნი ლე ბებ ზე. ცვლი ლე ბა თა ამ სის ტე მა ში 
სწო რედ რომ ადა მი ან თა რე სურსს და შრო მი თი პრო ცე სე ბის მარ თვას ცენ-
ტრა ლუ რი ად გი ლი უკა ვი ა [1, გვ. 201]. ხში რია შემ თხვე ვა, რო ცა და წე სე ბუ-
ლე ბა ამ ჯო ბი ნებს ადა მი ა ნთა რე სურ სე ბი ეძი ოს თა ვი სი ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით, 
ვი ნა ი დან თა ნამ შრომ ლის და წი ნა უ რე ბა არა მხო ლოდ უფ რო ია ფი ა, არა-
მედ ხელს უწყ ობს პერ სო ნა ლის და ინ ტე რე სე ბას, ორ გა ნი ზა ცი ა ში მო რა ლურ -
-ფსი ქო ლო გი უ რი კლი მა ტის გა უმ ჯო ბე სე ბას. ამას თან, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
ისიც, რომ შემ სრუ ლებ ლე ბი მხო ლოდ მა შინ მუ შა ო ბენ სრუ ლი უკუ გე ბით, რო-
დე საც გრძნო ბენ, რომ გა წე უ ლი ძა ლის ხმე ვა უშუ ა ლოდ მათ კე თილ დღე-
ო ბა ზე მო ახ დენს გავ ლე ნას. მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი, ასე ვე, კო ლექ ტი ვის 
წევ რთა მო ნა წი ლე ო ბის გა ფარ თო ვე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა შიც, რო მე-
ლიც ნე ბის მი ე რი რან გი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის პერ სო ნა ლი სათ ვის მო ტი ვა ცი ის 
მძლავრ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს. ამ ფაქ ტო რის გა მო ყე ნე ბა კი უზ რუნ ველ-
ყოფს შრო მის მა ღალ მწარ მო ებ ლუ რო ბას, ქმნის და დე ბით შრო მით ატ მოს-
ფე როს, ზრდის ხა რისხს, ავ ლენს ინი ცი ა ტი ვი ან და ნი ჭი ერ ადა მი ა ნებს, რაც 
ხელს უწყ ობს შრო მი თი პრო ცე სე ბის გა მარ თულ მუ შა ო ბას. 

ცხა დი ა, შრო მი თი პრო ცე სის გა მოკ ვლე ვა ზე და ფუძ ვნე ბუ ლი სა მუ შაო 
ად გი ლის ორ გა ნი ზე ბა კი მი მარ თუ ლია იქით კენ, რომ პერ სო ნალს შე ეძ ლოს 
შრო მის რა ცი ო ნა ლუ რი ხერ ხე ბის და მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა, რაც სხვა და-
დე ბი თი შე დე გე ბის გარ და, გა მო იწ ვევს პერ სო ნა ლის გა მონ თა ვი სუფ ლე ბა საც.

სა მუ შაო ად გი ლის დაპ რო ექ ტე ბა სა და შრო მის კე თილ სა სურ ვე ლი პი-
რო ბე ბის შექ მნა ში გავ ლე ნას ახ დენს, ასე ვე, ნორ მა ლუ რი სა ნი ტა რულ -ჰი გი ე-
ნუ რი პა რა მეტ რე ბის დაც ვა, კერ ძოდ, მიკ როკ ლი მა ტი, ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა, 
გა ნა თე ბა, ვიბ რა ცია თუ ხმა უ რი, რაც უნ და იყოს ნორ მე ბის ზღვრებ ში, რა თა 
ადა მი ან მა შეძ ლოს სრულ ფა სო ვა ნი მუ შა ო ბა.

შრო მი თი პრო ცე სე ბის მარ თვის არ სი, პრინ ცი პე ბი და ეტა პე ბი 

შრო მი თი პრო ცე სი ეს არის შემ სრუ ლებ ლის მი ერ გარ კვე უ ლი თა ნა მიმ-
დევ რო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი შრო მი თი ქმე დე ბე ბის და ხერ ხე ბის ერ თობ ლი ო ბა, 
რაც სრულ დე ბა მა ტე რი ა ლურ ან სხვა სა ხის საქ მი ა ნო ბა ში. სხვა ნა ი რი გან მარ-
ტე ბით, შრო მი თი პრო ცე სი არის პრო დუქ ცი ის დამ ზა დე ბის, ან და სა მუ შა ოს 
შეს რუ ლე ბის მიზ ნით შრო მის სა გან ზე ან შრო მის ია რაღ ზე მუ შა კის ზე მოქ მე-
დე ბის პრო ცე სი, რო მელ საც თან ახ ლავს ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი და ნერ ვ უ ლი 
ენერ გი ის ხარ ჯვა [2, გვ. 153].

შრო მი თი პრო ცე სის მარ თვად იწო დე ბა გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი ამ პრო ცე სე ბის მომ წეს რი გე ბე ლი სის ტე მა. ის გა მო ი ხა ტე ბა მე ნე ჯე რებ სა 
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და მათ დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლებს შო რის ფორ მა ლურ და არა ფორ მა ლურ ურ-
თი ერ თო ბა ში და ემ სა ხუ რე ბა შრო მი თი პრო ცე სის სა მარ თა ვად გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბას.

შრო მი თი პრო ცე სის მარ თვა მო ი ცავს:
მმარ თვე ლო ბი თი პერ სო ნა ლის შრო მის და ნა წი ლე ბას და კო ო პე რა-

ცი ას, რო გორც მთე ლი წარ მო ე ბის, ასე ვე მი სი ცალ კე უ ლი რგო ლის მას შტა-
ბით;

მმარ თვე ლო ბი თი კად რე ბის შერ ჩე ვას და და საქ მე ბას მა თი თა ნამ დე-
ბობ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და კვა ლი ფი ცი უ რი დო ნის შე სა ბა მი სად;

მმარ თვე ლო ბი თი კად რე ბის საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზე ბას;
მმარ თვე ლო ბი თი კად რე ბის სა მუ შაო ად გი ლე ბის კე თილ მოწყ ო ბას;
მმარ თვე ლო ბი თი კად რე ბის შრო მის კე თილ სა სურ ვე ლი პი რო ბე ბის 

შექ მნას;
მმარ თვე ლო ბი თი კად რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და კო ლექ ტი უ რი შრო-

მის შე ფა სე ბას შრო მის ნორ მი რე ბის სა ფუძ ველ ზე;
მმარ თვე ლო ბი თი კად რე ბის შრო მის მო ტი ვა ცი ას.
შრო მი თი პრო ცე სე ბის ორ გა ნი ზა ცია ეს არის მო მუ შა ვე თა შრო მი თი საქ-

მი ა ნო ბის ხა სი ა თის და ში ნა არ სის აღ წე რა და გან საზღ ვრა, რო მე ლიც სა-
ჭი როა ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის და ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის. შრო მის 
რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სა და შრო მი თი პრო ცე სის ნორ მი რე ბი სათ ვის მი ზან შე წო ნი-
ლია მი სი შე მად გე ნელ ნა წი ლე ბად (შრო მი თი მოძ რა ო ბე ბი, მოქ მე დე ბე ბი და 
ილე თე ბი) და ყო ფა. ამის გარ და, შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის სა ჭი როა მი სი 
კომ პლექ სუ რი და სის ტე მუ რი მიდ გო მე ბით მეც ნი ე რუ ლი და სა ბუ თე ბა.

კომ პლექ სუ რო ბა არის ორ გა ნი ზა ცი ის მთე ლი კო ლექ ტი ვის შრო მის 
ორ გა ნი ზე ბის ას პექ ტის (ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, სა მარ თლებ რი ვი, ტექ ნი კუ რი, ეკო-
ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, ფი ზი ო ლო გი უ რი) აღ რიცხ ვა. სის-
ტე მუ რო ბა კი არის შრო მის ერ თობ ლივ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ურ თი ერ თშე თან ხმე ბუ-
ლო ბა, ურ თი ერ თკავ ში რი და გა მოვ ლე ნილ წი ნა აღ მდე გო ბა თა აღ მოფ ხვრა.

შრო მი თი პრო ცე სი შე იძ ლე ბა იყოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რიც და კო ლექ ტი უ-
რიც. ინ დი ვი დუ ა ლურ შრო მა ში ერ თი ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი, კო ლექ ტი ურ-
ში კი ჯგუ ფი (კო ლექ ტი ვი). აქ მი ღე ბუ ლი შე დე გიც კო ლექ ტი უ რი ხა სი ა თი სა ა.

ამას თან, შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ შრო მი თი პრო ცე სის მარ თვის მიზ ნე ბი, 
კერ ძოდ:

შე იქ მნას შრო მით პრო ცეს ზე ზე მოქ მე დი გა რე მო და კულ ტუ რა;
დად გინ დეს სტან დარ ტე ბი და კრი ტე რი უ მე ბი;
უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს გეგ მე ბის და სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა;
შე საძ ლე ბე ლი იყოს თა ნამ შრომ ლებ თან უკუ კავ ში რი;
დად გინ დეს შრო მი სა და მი სი ანაზღ ა უ რე ბის სტა ბი ლუ რი სის ტე მა.



84

ნაირა ღვედაშვილი

რაც შე ე ხე ბა შრო მი თი პრო ცე სის მარ თვის ეტა პებს, შე იძ ლე ბა გა მოვ-
ყოთ შემ დე გი: და გეგ მვა; მხარ და ჭე რა; ანა ლი ზი; გან ხილ ვა; შემ დგო მი საქ-
მი ა ნო ბა.

და გეგ მვის ეტაპ ზე ისაზღ ვრე ბა სა მუ შა ოს მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი, საქ მი-
ა ნო ბის სფე რო და მი სი სტან დარ ტე ბი. ამას თან, სტან დარ ტში იგუ ლის ხმე ბა 
სა მუ შა ოს ხა სი ა თი, მი სი შე დე გი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ფუნ ქცი ო ნა ლურ ვალ-
დე ბუ ლე ბა ში აი სა ხოს.

რაც შე ე ხე ბა შრო მი თი პრო ცე სის მხარ და ჭე რას, იგი მო ი ცავს:
სა ჭი რო რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას;
პერ სო ნალ თან ხელ მძღვა ნე ლო ბის ურ თი ერ თკავ შირს;
რე გუ ლა რულ შეხ ვედ რებს და გან ხილ ვებს;
მუდ მივ უკუ კავ შირს;
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო ბას (სა მუ შა ოს მრა ვალ ფე-

როვ ნე ბის გაზ რდას, და ვა ლე ბე ბის გარ თუ ლე ბას და სხვა);
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში თა ნამ შრომ ლე ბის თვის მო ნა წი ლე ო ბის 

უფ ლე ბის მი ცე მას;
შე მოქ მე დე ბი თი აზ როვ ნე ბის და ინი ცი ა ტი ვის წა ხა ლი სე ბას;
სწავ ლე ბა სა და კა რი ე რულ წინ სვლა ში პი რო ბე ბის შექ მნას.
შრო მის პრო ცე სის მხარ და ჭე რი სას მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ვი ღოთ რო-

გორც თი თო ე უ ლი თა ნამ შრო მე ლი, ასე ვე მა თი ერ თო ბა, კერ ძოდ:
ასო ცი ა ცი ე ბი- -ძი რი თად და ვა ლე ბა თა შემ სრუ ლე ბელ ადა მი ან თა ერ-

თი ა ნო ბა;
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი- -ინ დი ვი დე ბის ჯგუ ფი, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბით მი იღ-

წე ვა გარ კვე უ ლი მიზ ნე ბი ამა თუ იმ დარ გში;
ადა მი ან -კა პი ტა ლი-ორ გა ნი ზა ცი ის სპე ცი ფი კას თან მი მარ თე ბით, თა-

ნამ შრო მელ თა ცოდ ნა და ქცე ვე ბი.
ადა მი ან -კა პი ტა ლი ასე ვე შე იძ ლე ბა და ვა ხა სი ა თოთ, რო გორც პერ სო-

ნა ლის სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რუ ლი და პი როვ ნულ -ფსი ქო ლო გი უ რი თვი სე ბა თა 
ერ თობ ლი ო ბა. ადა მი ან -კა პი ტა ლი არ ცვდე ბა. იგი ინა ხე ბა და გა მო ყე ნე ბის 
კვალ დაკ ვალ იზ რდე ბა და ვი თარ დე ბა კი დეც.

შრო მის ნორ მი რე ბის პრო ცე სის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტის მი ხედ ვით შრო მის ნორ მი რე ბა ში იგუ ლის-
ხმე ბა ერ თე უ ლი პრო დუქ ცი ის (მომ სა ხუ რე ბის) წარ მო ე ბა ზე სა ჭი რო შრო მი თი 
ხარ ჯის სი დი დე.  შრო მის და ნორ მვის არ სია სწო რედ შრო მის და ნა ხარ ჯის სი-
დი დის ობი ექ ტუ რი გან საზღ ვრა. რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ეს და ნა ხარ ჯი შრო მის 
ნორ მებ ში აი სა ხე ბა. არ სე ბობს შრო მის შემ დე გი ნორ მე ბი: დრო ის ნორ მა, გა-
მო მუ შა ვე ბის ნორ მა, მომ სა ხუ რე ბის ნორ მა, მო მუ შა ვე თა რიცხ ოვ ნო ბის ნორ მა. 
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შრო მის ყვე ლა ნორ მი დან უფ რო ფუ ძემ დებ ლუ რია დრო-
ის ნორ მე ბი, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ნორ მა და ნორ მა ტი ვი ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ნაა 
წარ მო ე ბუ ლი.

შრო მის ნორ მი რე ბის სა გა ნია კონ კრე ტუ ლი სა სარ გებ ლო შრო მის პრო-
ცე სი, ანუ სა მომ ხმა რებ ლო ღი რე ბუ ლე ბის შე საქ მნე ლად ადა მი ა ნის შეგ ნე ბუ-
ლი მი ზან მი მარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბა.

შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ შრო მის ნორ მი რე ბის ძი რი თა დი ფუნ ქცი ე ბი: შრო-
მის მი ხედ ვით გა ნა წი ლე ბა, შრო მის მეც ნი ე რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, წარ მო ე ბის 
და გეგ მვა, ცალ კე ულ მუ შაკ თა და მთე ლი კო ლექ ტი ვის შრო მი თი საქ მი ა ნო ბის 
შე ფა სე ბა, შრო მი თი საქ მი ა ნო ბის მო წი ნა ვე მე თო დე ბის გავ რცე ლე ბა. 

შრო მის ნორ მა ობი ექ ტუ რად აფა სებს კონ კრე ტულ პი რო ბებ ში პრო-
დუქ ცი ის (ან სა მუ შა ოს, მომ სა ხუ რე ბის) წარ მო ე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ყვე ლა 
და ნა ხარ ჯის სი დი დეს. შემ ცი რე ბუ ლი ნორ მე ბი პე სი მიზმს იწ ვევს, გაზ რდი ლი 
ნორ მე ბი კი- შე უს რუ ლე ბა დი ა. ორი ვე შემ თხვე ვა ში შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის 
ზრდა და მუხ რუჭ დე ბა. შრო მის ნორ მი რე ბამ უნ და მო იც ვას შრო მის პრო ცე სის 
ყვე ლა მხა რე, სა მუ შაო ძა ლა, შრო მის სა შუ ა ლე ბე ბი და შრო მის საგ ნე ბი, მა თი 
ურ თი ერ თკავ ში რე ბი. სწო რედ, შრო მის ნორ მი რე ბის ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი ა, 
ის რომ და სა ბუთ დეს კონ კრე ტულ პი რო ბებ ში ერ თე ულ პრო დუქ ტზე (მომ სა-
ხუ რე ბა ზე) სა ჭი რო დრო ის რა ო დე ნო ბა, დაპ რო ექ ტდეს შრო მის რა ცი ო ნა ლუ-
რი მე თო დე ბი, სის ტე მა ტუ რად გა ა ნა ლიზ დეს შრო მის ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბა, 
გა და ი ხე დოს შრო მის ნორ მე ბი შრო მის პი რო ბე ბის შეც ვლის კვალ დაკ ვალ.

გა მო ყო ფენ შრო მის ნორ მი რე ბის ძი რი თად მე თო დებს: ჯა მურ მე თოდს 
და ანა ლი ტი კურ მე თოდს. ჯა მუ რი მე თო დის დროს დგინ დე ბა კონ კრე ტუ ლი 
სა მუ შაო პრო ცე სის თვის სა მუ შაო დრო ის ხარ ჯი ერ თე ულ პრო დუქ ცი ა ზე (პრო-
ცე სის ანა ლი ზის გა რე შე). სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის წესს თვი თონ პერ სო ნა ლი 
გან საზღ ვრავს. ჯა მუ რი მე თო დის სა ხე ე ბი ა: საც დე ლი მე თო დი და საც დე ლი- 
სტა ტის ტი კუ რი მე თო დი.

საც დე ლი მე თო დის დროს ექ სპერ ტი ეც ნო ბა სა მუ შაო ად გილს, შრო მის 
სა შუ ა ლე ბებს და პი რო ბებს და ინ ტუ ი ცი უ რად, თა ვი სი სუ ბი ექ ტუ რი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბით ად გენს შრო მის ნორ მას. ეს ნორ მა არ არის სა შუ ა ლო სი დი დე. იგი 
სა მუ შაო დრო ის შე საძ ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. მი სი და სა ბუ თე-
ბუ ლო ბა და შე სა ბა მი სო ბა სა მუ შაო ად გი ლებ თან მთლი ა ნად ექ სპერ ტის გა-
მოც დი ლე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ამას თან, იგი მხო ლოდ გან ვლილ პე რი ოდს 
ასა ხავს. 

საც დელ -სტა ტის ტი კუ რი მე თო დის დროს შრო მის ნორ მე ბი გა ნი საზღ-
ვრე ბა გა სულ პე რი ოდ ში შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის შე სა ხებ ფაქ ტობ რივ 
ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით. ეს მე თო დი არ იყე ნებს ნორ მი რე ბულ სა მუ შაო 
პრო ცე სის ანა ლიზს და არც მხედ ვე ლო ბა ში იღებს მო წი ნა ვე გა მოც დი ლე ბას 
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და ტექ ნი კურ პროგ რესს. ამი ტომ ამ ნორ მებ ში თავს იყ რის ყვე ლა ის ნაკ ლი, 
რო მე ლიც შრო მის და წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ცესს ჰქონ და გან ვლილ 
პე რი ოდ ში, და რომ ლე ბიც ასა ხუ ლი იყო მა შინ დელ შრო მის მწარ მო ებ ლუ-
რო ბა ში. ასე, რომ საც დელ -სტა ტის ტი კურ მე თო დებს გა მო უს წო რე ბე ლი ნაკ-
ლი აქვს. ისი ნი არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რეს ზე და სტი მულს არ აძ-
ლე ვენ შრო მი თი პრო ცე სის სრულ ყო ფას. ამი ტომ, ამ ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა 
უნ და შე იზღ უ დოს. 

შრო მის ნორ მი რე ბის ანა ლი ზუ რი მე თო დის დროს დრო ის ნორ მა კონ-
კრე ტუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის პრო ცე სის თვის დგინ დე ბა არა მთელ 
დრო ზე, არა მედ ცალ -ცალ კე მის ნა წი ლებ ზე: ოპე რა ცი ებ ზე, მოძ რა ო ბებ ზე და 
ილე თებ ზე.

ანა ლი ზურ მე თო დის ორი სა ხეა ცნო ბი ლი: მეც ნი ე რუ ლი და ტექ ნი კუ რი.
მეც ნი ე რუ ლი მე თო დით, შრო მის ნორ მა წეს დე ბა შრო მის პრო ცეს ზე და 

კონ კრე ტულ პი რო ბებ ში შექ მნილ შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე ზე მოქ მე დი 
ყვე ლა ფაქ ტო რის, მა თი მთე ლი ერ თობ ლი ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

შრო მის ტექ ნი კუ რი ნორ მი რე ბა ნორ მე ბის დად გე ნი სას ით ვა ლის წი ნებს 
არა ყვე ლა ფაქ ტორს, არა მედ მხო ლოდ ტექ ნი კურს, ბუ ნებ რივს და ორ გა-
ნი ზა ცი ულს (ნა წი ლობ რივ ფი ზი ო ლო გი ურ საც). ამ ნორ მებს ტექ ნი კუ რად და-
სა ბუ თე ბუ ლი ნორ მე ბი ეწო დე ბა. მა თი სრულ ყო ფი ლო ბის დო ნე მეც ნი ე რულ 
ნორ მებ თან შე და რე ბით უფ რო და ბა ლი ა.

ჯან დაც ვის სის ტე მა ში ამ ჟა მად ოთხი სა ხის შრო მის ნორ მა გა მო ი ყე-
ნე ბა [2, გვ. 160]. ესე ნი ა: დრო ის ნორ მა, დატ ვირ თვის ნორ მა, რიცხ ოვ ნო ბის 
ნორ მა და მარ თვა დო ბის ნორ მა.

დრო ის ნორ მა არის ერ თე ულ პრო დუქ ცი ას ან სა მუ შა ო ზე სა ჭი რო დრო. 
დატ ვირ თვის ნორ მა არის სა მუ შა ოს ერ თე ულ თა რიცხ ვი, რო მე ლიც უნ და შეს-
რულ დეს დრო ის ერ თე ულ ში ერ თი ადა მი ა ნის ან ადა მი ან თა გუნ დის მი ერ (მა-
გა ლი თად. დღე ში ექი მის მი ერ მი ღე ბულ პა ცი ენ ტთა რა ო დე ნო ბა).

რიცხ ოვ ნო ბის ნორ მა არის გარ კვე უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და პრო ფე სი ის 
მუ შაკ თა (მა გა ლი თად, ექიმ თა რა ო დე ნო ბა), რო მე ლიც სა ჭი როა მო სახ ლე-
ო ბის გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის. მარ თვა დო ბის ნორ მა 
არის მო მუ შა ვე თა ოპ ტი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც უნ და ექ ვემ დე ბა რე-
ბოდ ნენ ერთ უფ როსს. უკა ნას კნელ წლებ ში ით ვლე ბო და, რომ ერთ უფ როსს 
ეფექ ტი ა ნად შე უძ ლია 15-კა ცამ დე დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლის მარ თვა, ინ ფორ მა ცი-
უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მა სობ რი ვი გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ, მარ თა ლი ა, ეს ნორ მა 
არ გა და მოწ მე ბუ ლა, მაგ რამ კომ პი უ ტე რე ბის ეპო ქა ში სა მარ თა ვად 15 კა ცი, 
ცხა დი ა, ოპ ტი მა ლუ რი რიცხ ვი აღარ არის.
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შრო მი თი პრო ცე სე ბის მარ თვის სრულ ყო ფის გზე ბი 

შრო მი თი პრო ცე სე ბის მარ თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: 
შრო მის და ნა წი ლე ბა, კო ო პე რა ცია და შრო მის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 
შრო მის და ნა წი ლე ბა ში იგუ ლის ხმე ბა ადა მი ან თა ერ თობ ლი ვი შრო მის და ყო-
ფა, ურ თი ერ თგა მიჯ ვნა. შრო მის კო ო პე რა ცი ა ში კი პი რი ქით, ერთ ან სხვა დას-
ხვა, მაგ რამ ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბულ პრო ცე სებ ში ადა მი ან თა ერ თობ ლი ვი 
მო ნა წი ლე ო ბაა ნა გუ ლის ხმე ვი. 

შრო მის და ნა წი ლე ბა და შრო მის კო ო პე რა ცი ა, ერ თი შე ხედ ვით ურ თი-
ერ თსა პი რის პი რო პრო ცე სე ბი ა. მათ რა ცი ო ნა ლურ შე თა ნაწყ ო ბას თა ნამ დე-
ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბი უზ რუვ ნელ ყოფს. ამ ინ სტრუქ ცი ე ბის მი ხედ ვით შრო მა 
ისე იყო ფა და თან ისე კო ო პე რირ დე ბა, რომ დღის გან მავ ლო ბა ში, მთე ლი 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი თა ნაბ რად იყოს დატ ვირ თუ ლი. მი ღე ბუ ლი ა, რომ 
თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბი 2-3 წე ლი წად ში ერ თხელ უნ და გა და ი ხე დოს. 
ეს უნ და გა კეთ დეს მა ში ნაც, თუ იც ვლე ბა მთლი ა ნად ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე-
ბის, ან და მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის შრო მის პი რო ბე ბი. კარ გად მო ფიქ-
რე ბუ ლი და გო ნივ რუ ლად შედ გე ნი ლი ინ სტრუქ ცი ე ბი თა ვი დან აგ ვა ცი ლებს 
სა მუ შა ო თა დუბ ლი რე ბას, რად გან თი თო ე უ ლი ოპე რა ცია თი თო ე ულ შემ სრუ-
ლე ბელ ზე იქ ნე ბა გა პი როვ ნე ბუ ლი. ამას თან, ცალ კე უ ლი ფუნ ქცი ის ასე თი გა-
პი როვ ნე ბა ხელს შე უწყ ობს მუ შაკ თა მო ტი ვა ცი ის გა დი დე ბას და აამ ღლებს 
მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის თვით რე ა ლი ზა ცი ას. შემ ცირ დე ბა პი როვ ნე ბა თა შო-
რი სი კონ ფლიქ ტე ბიც.

თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცი ე ბის შედ გე ნი სას და უშ ვე ბე ლია რო მე ლი მე 
გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლის და ვა ლე ბით (თუ თხოვ ნით) ვინ მეს თვის სა-
მუ შა ოს გა ფარ თო ე ბა, ან და პი რი ქით -შემ ცი რე ბა. ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბის 
თი თო ე ულ პერ სო ნალს სა მუ შაო უნ და და ე კის როს მხო ლოდ ოფი ცი ა ლურ 
დო კუ მენ ტებ ზე დაყ რდნო ბით. ასე თი დო კუ მენ ტია სპე ცი ა ლუ რი დე ბუ ლე ბე-
ბი, რაც იქ მნე ბა რო გორც მთლი ა ნად ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის, ასე ვე 
ცალ კე უ ლი პერ სო ნა ლი სათ ვის. თა ნამ დე ბობ რივ ინ სტრუქ ცი ებს სა ფუძ ვლად 
უდევს ასე ვე პერ სო ნა ლის საკ ვა ლი ფი კა ციო და ხა სი ა თე ბე ბი.

შრო მის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში, რო გორც სა ხელ წო დე ბაც გვიჩ-
ვე ნებს, იგუ ლის ხმე ბა იმ პი რო ბე ბის გა კე თილ შო ბი ლე ბა, რო მე ლიც მთლი-
ა ნო ბა ში ადა მი ანს აძ ლევს თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ე ბის უკეთ გა მო ხატ ვის შე საძ-
ლებ ლო ბას. ეს ეხე ბა შრო მის სა ნი ტა რულ -ჰი გი ე ნურ პი რო ბებს, შე ნო ბის ში გა 
ინ ტე რი ე რის ეს თე ტი კურ გა ფორ მე ბას, შრო მის და დას ვე ნე ბის რე ჟი მის ოპ-
ტი მი ზე ბას.

შრო მის და დას ვე ნე ბის ოპ ტი მა ლუ რი რე ჟი მი, რო მე ლიც შე მუ შავ დე ბა 
პერ სო ნა ლის თვის ფსი ქო ფი ზი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვის ჩა ტა რე ბით, ამ ცი-
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რებს პერ სო ნა ლის გა დაღ ლას და ხელს უწყ ობს მა თი შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბის 
ამაღ ლე ბას. გა დაღ ლის სა წი ნა აღ მდე გოა გუნ დუ რი და ბრი გა დუ ლი მუ შა ო ბა, 
პრო ფე სი ე ბის შე თავ სე ბა, ფუნ ქცი ე ბის შე თავ სე ბა და სხვა.

უკა ნას კნელ წლებ ში დი დი ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცა კო ლექ ტი ვებ ში ფსი ქო- 
სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბა თა სრულ ყო ფა საც, რო მე ლიც წა რი მარ თე ბა პერ-
სო ნა ლის რა ცი ო ნა ლუ რი შერ ჩე ვით და გან თავ სე ბით. ამ პრო ცესს სწო რედ 
სო ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გია უდევს სა ფუძ ვლად. ადა მი ან თა ფსი ქო ლო გი უ რი 
ტი პა ჟის გარ კვე ვა ად ვი ლებს გუნ დე ბის, ჯგუ ფე ბის, ბრი გა დე ბის და რგო ლე-
ბის და კომ პლექ ტე ბას -- მათ ში ხა სი ა თის, ინ ტე რე სე ბის, გან წყო ბის და შე ხე დუ-
ლე ბე ბის თავ სე ბა დო ბაა მთა ვა რი. ასე, რომ გუნ დი მარ ტო სა ჭი რო პრო ფე სი-
ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბით კი არ უნ და და კომ პლექ ტდეს, არა მედ ამ ადა მი ა მებს 
ფსი ქო ლო გი უ რი თან ხმო ბაც უნ და ჰქონ დეს. ფსი ქო ლო გი ჯ. ბრა უ ნი წერს: 
„ყვე ლა თა ნა მედ რო ვე გა მოკ ვლე ვა ცხად ყოფს, რომ ადა მი ა ნე ბი, ცალ -ცალ კე 
და ერ თა დაც უფ რო მგრძნო ბი ა რე ნი არი ან ფსი ქო ლო გი უ რი და არა ფი ზი-
კუ რი ატ მოს ფე როს შეც ვლის მი მართ. ისი ნი უფ რო მე ტად რე ა გი რე ბენ ერთ 
არა სა სურ ვე ლი სიტყ ვის მოს მე ნა ზე ან არა სა სურ ვე ლი ქცე ვის და ნახ ვა ზე, ვიდ-
რე შე ნო ბა ში არ სე ბულ გა ნა თე ბის, გათ ბო ბის თუ ტე ნი ა ნო ბის ცვლი ლე ბებ ზე“ 
[2, გვ. 161-162].

 XX სა უ კუ ნის 60-ი ან წლე ბამ დე ადა მი ა ნე ბი ლუკ მა- პუ რის თვის, ოჯა ხის 
შე სა ნა ხად მუ შა ობ დნენ. მა შინ სა მუ შაო გა ნა პი რო ბებ და ადა მი ა ნის პი როვ ნე-
ბას, მის ად გილს სა ზო გა დო ე ბა ში, მის პრო ფე სი ულ წარ მო მად გენ ლო ბას. 60-
ი ა ნი წლე ბი დან, წარ მო ე ბის და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის შე დე გად, მოხ და 
გარ და ტე ხა -ე კო ნო მი კუ რად მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ფუ ლა დი სტი მუ-
ლე ბი ჩა მოქ ვე ით და, წი ნა პლან ზე წა მო ვი და შრო მი თი კმა ყო ფი ლე ბა, შრო-
მით „ტკბო ბა“. ასე, რომ, ადა მი ა ნე ბი ამ ჟა მად მუ შა ო ბენ არა მხო ლოდ და არა 
იმ დე ნად ფუ ლა დი ანაზღ ა უ რე ბი სათ ვის, რამ დე ნა დაც შრო მით სი ა მოვ ნე ბის 
მი სა ღე ბად. ისი ნი ეძე ბენ ისეთ სა მუ შა ოს, რო მე ლიც, პირ ველ რიგ ში, მათ-
თვის სა სი ა მოვ ნო იქ ნე ბა, შემ დეგ კი, რა თქმა უნ და, აინ ტე რე სებთ შრო მის 
ანაზღ ა უ რე ბის ოდე ნო ბაც. ამ ფონ ზე და იწყო კონ ფლიქ ტის ჩა სახ ვა შრო მა სა 
და ადა მი ა ნის პი რად ცხოვ რე ბას შო რის. ადა მი ა ნებ მა და იწყ ეს თა ვი სი პი რა-
დი დრო ის გა ყო ფა ორ სფე როს შო რის და აშ კა რად გა მოჩ ნდა ის ფაქ ტი, 
რომ მათ მე ტად და ა ფა სეს პი რა დი ცხოვ რე ბა. აღ მოჩ ნდა, რომ ადა მი ა ნი, 
რო მე ლიც დღე- ღა მე ში მუ შა ობს 20 სა ათს (24 სა ა თი დან) თა ვის რე სურსს 
ძი რე უ ლად ამო წუ რავს, პრო ფე სი უ ლად „გა და იწ ვე ბა“ და თან და თან ვე ღარ 
მუ შა ობს ეფექ ტი ა ნად. ამით კი ზა რალ დე ბა თვი თო ნაც და ორ გა ნი ზა ცი აც, სა-
დაც იგი მუ შა ობს.

ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გა ვარ ჩი-
ოთ ორი ცნე ბა – ე ფექ ტი ა ნო ბა და შე დე გი ა ნო ბა. ეფექ ტი ა ნო ბა არის გრძელ ვა-
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დი ან პე რი ოდ ში სა სურ ვე ლი შე დე გის მუდ მი ვად მი ღე ბა, შე დე გი ა ნო ბა კი არის 
მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით მაქ სი მა ლუ რი შე დე გის 
მი ღე ბა. შე დე გი ა ნო ბა ზე ორი ენ ტა ცია ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის არ არის მთლად 
ცუ დი, მაგ რამ თა ნამ შრომ ლი სათ ვის იგი დამ ღუპ ვე ლი ა, რად გან დღეს თუ 
მან თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზღვარ ზე იმუ შა ვა, ხვალ იგი მას ვე ღარ გა ი-
მე ო რებს.

თუ ადა მი ანს თა ვი სი სა მუ შაო არ მოს წონს, რო გო რი მა ღა ლი ხელ ფა-
სიც არ უნ და ჰქონ დეს, მა ინც არ იქ ნე ბა სა მუ შა ო თი კმა ყო ფი ლი. სა ბო ლო ოდ 
მი ვი ღებთ მუ შა ო ბა ში თავ ჩარ გულ, და ქან ცულ, პრობ ლე მე ბით გა დაღ ლილ 
და ამ მი ზე ზით ოჯა ხის წევ რებ თან კონ ფლიქ ტუ რი ურ თი ერ თო ბით გა დატ ვირ-
თულ ადა მი ანს, რო მე ლიც თვი თო ნაც მე ტად უკ მა ყო ფი ლოა თა ვი სი არ სე ბო-
ბით. ეს მდგო მა რე ო ბა თან და თან ამ ცი რებს მის შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბას, 
რი თაც, პირ ველ რიგ ში, ზა რალ დე ბა ის ორ გა ნი ზა ცი ა, სა დაც იგი მუ შა ობს.

პერ სო ნა ლის ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი როა ორ-
გა ნი ზა ცი ა ში შე იქ მნას კონ სტრუქ ცი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ატ მოს ფე რო, რო-
ცა თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბის სრუ ლი რე ა ლი ზა ცი ით და 
ორ გა ნი ზა ცი ის სა ერ თო წარ მა ტე ბით იქ ნე ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი. ასე თი ატ მოს-
ფე როს შექ მნა პერ სო ნა ლის მარ თვა ში ურ თუ ლე სი ამო ცა ნა ა. მი სი შე ფა სე ბა 
შე იძ ლე ბა კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ის შე სა ბა მი სი ეთი კუ რი ნორ მე ბის, პერ სო ნა-
ლის მო ტი ვა ცი ის, შრო მის შე დე გე ბის შე ფა სე ბის და მარ თვის სტი ლის არ ჩე ვის 
შე მუ შა ვე ბით.

ჩა მოთ ვლილ სა კითხ ებს შო რის ყუ რადღ ე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ პერ სო ნა-
ლის მო ტი ვა ცი ა ზე. მო ტი ვა ცი ა ში არ იგუ ლის ხმე ბა მხო ლოდ შრო მის ანაზღ ა-
უ რე ბი სა და სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მის სა მარ თლი ა ნო ბა და კა რი ე რუ ლი წინ-
სვლა. აქ იგუ ლის ხმე ბა თა ვი სუფ ლე ბაც. პერ სო ნა ლის ერ თი ნა წი ლი სათ ვის 
მუდ მი ვი კონ ტრო ლი მუ შა ო ბა ში ხე ლის შეშ ლას თან ასო ცირ დე ბა. თუ ასე თი 
ადა მი ა ნი კარ გად არ თმევს თავს მას ზე და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბებს, მას მე-
ტი თა ვი სუფ ლე ბა უნ და მი ე ცეს. ასე თი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის უნ და შე მუ შავ დეს 
მუ შა ო ბის მცო ცა ვი გრა ფი კი, ისე, რომ და ცუ ლი იყოს სრუ ლი სა მუ შაო დღე. 
ასე თი ვეა არას რუ ლი სა მუ შაო დღით მუ შა ო ბა, გვი ან სა ღა მოს, ად რე დი ლით, 
ან და სუ ლაც ღა მით მუ შა ო ბა. შე იძ ლე ბა და ი ნერ გოს სა მუ შაო დღის ცვლა დო-
ბაც -ერ თი დღე სამ სა ხურ ში, ერ თი- შინ მუ შა ო ბა, ერ თი კი -ინ ტერ ნეტ ოფის ში 
ან ფი ლი ალ ში მუ შა ო ბა. 

მცო ცა ვი გრა ფი კი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია სტუ დენ ტე ბი სა და მცი-
რეწ ლო ვან ბავ შვთა დე დე ბი სათ ვის. ასე თი გრა ფი კი სჭირ დე ბათ შე მოქ მე დე-
ბი თად მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნებ საც, რო მელ თაც არ შე უძ ლი ათ ერთ ად გილ ზე 
(სა მუ შაო ად გი ლი გვაქვს მხედ ვე ლო ბა ში) 8 და მე ტი სა ა თი ყოფ ნა. ასე თი 
გრა ფი კის შე მო ღე ბით ორ გა ნი ზა ცია ინარ ჩუ ნებს კო ლექ ტი ვის სტა ბი ლუ რო-
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ბას, მცირ დე ბა მუ შაკ თა დე ნა დო ბა და იზ რდე ბა მა თი შრო მის მწარ მო ებ ლუ-
რო ბა. 

მი სა ღე ბია ასე ვე 3-ცვლი ა ნი მუ შა ო ბის შე მო ღე ბა _ დი ლის ცვლა, სა ღა-
მოს ცვლა და ღა მის ცვლა. სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბი ყველ გან ერ თნა ი რი იქ ნე ბა, 
მხო ლოდ ადა მი ა ნე ბი და საქ მდე ბი ან სხვა დას ხვა დრო ში. უნ და გვახ სოვ დეს, 
რომ ადა მი ა ნე ბი თა ვი ან თი სადღ ე ღა მი სო რიტ მის და აქ ტი უ რო ბის დო ნის მი-
ხედ ვით იყო ფი ან: [3, გვ.101]: დღის და ღა მის ადა მი ა ნე ბად. დღის ადა მი ა ნებს 
„ტო რო ლებს“ უწო დე ბენ, ღა მის ადა მი ა ნებს კი- - „ბუ ებს“. მიხ ვდე ბით ალ ბათ 
რა ტომ. ტო რო ლა ფრინ ვე ლი ა, იგი დი ლით ად რე ე. წ. გამ თე ნი სას იწყ ებს 
გა ლო ბას და დღის პირ ველ ნა ხე ვარ შია აქ ტი უ რი. ბუს კი, რო მე ლიც ასე ვე 
ფრინ ვე ლი ა, დღე ძი ნავს და ღა მე აქ ტი უ რობს. ასე იყო ფი ან ადა მი ა ნე ბიც 
(შევ ნიშ ნავთ, რომ არ სე ბო ბენ არით მი ე ბიც, რომ ლე ბის თვი საც ასე თი და ყო ფა 
არ არ სე ბობს. ისი ნი ერ თნა ი რად მუ შა ო ბენ). ამი ტომ პერ სო ნა ლის მარ თვის 
პრო ცეს ში ეს მო მენ ტი უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და თა ნამ შრომ ლებს 
მუ შა ო ბის სხვა დას ხვა გრა ფი კი უნ და და ვუ წე სოთ.

და სავ ლეთ ში საკ მა ოდ ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა ელას ტი კუ რი სა მუ შაო 
გრა ფი კი. ამ მე თო დით პი როვ ნე ბის სა მუ შა ო ზე გა მოცხ ა დე ბა ან სა მუ შა ოს დამ-
თავ რე ბა და კა ნო ნე ბუ ლი არ არის, მაგ რამ იგი აუ ცი ლენ ლად უნ და იმ ყო ფე-
ბო დეს სა მუ შაო ად გილ ზე დრო ის იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც ეს ორ გა ნი ზა ცი ას 
ჭირ დე ბა. სა მუ შაო რე ჟი მის ასე თი წე სი შე იძ ლე ბა და ვა სა ბუ თოთ შემ დე გი გა-
რე მო ე ბით: ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მი ა ნო ბა ში, დრო ის სხვა დას ხვა მო ნაკ ვეთ ში, 
მუ შა ო ბის ტემ პი არა თა ნა ბა რი ა, თა ნამ შრო მელ თა დატ ვირ თვაც სხვა დას ხვა ა, 
ამი ტომ, თუ პი როვ ნე ბას აწყ ობს სა მუ შაო დრო ის გა და წე ვა ორი ან სა მი სა ა-
თით ად რე ან გვი ან, ეს სრუ ლი ად და საშ ვე ბი ა. ელას ტი კუ რი სა მუ შაო დრო ის 
და წე სე ბა ხელს უწყ ობს უფ რო რით მულ, მი ზან მი მარ თულ და რაც მთა ვა რი ა, 
ხა რის ხი ან მუ შა ო ბას .ე ლას ტი კუ რი სა მუ შაო დრო ის კონ ცეფ ცია გა მო რიცხ ავს 
და მა ტე ბი თი პერ სო ნა ლის არ სე ბო ბას, ამ ცი რებს კონ ფლიქ ტე ბის სიხ ში რეს და 
ა. შ [1, გვ. 227].

ამას თან, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ პერ სო ნა ლის თვით ნე ბუ-
რად გა ნა წი ლე ბა დღის და ღა მის ცვლა ში არ არის და საშ ვე ბი. ისი ნი უნ-
და გა ნა წილ დნენ მხო ლოდ თა ვი ა ან თი სადღ ე ღა მი სო რიტ მის მი ხედ ვით. თუ 
„დღის ადა მი ა ნის“ ღა მის ცვლა ში, მოხ ვდე ბა, ის ბევრ შეც დო მას და უშ ვებს 
და პი რი ქით. ორ გა ნი ზა ცი ის უმე ტე სო ბა თავს არი დებს ღა მის ცვლის არ სე ბო-
ბას, რად გან უჭირთ კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ასეთ დროს, არა ვი თა რი 
პრობ ლე მა არ შე იქ მნე ბა, თუ მა კონ ტრო ლე ბე ლი ადა მი ა ნე ბიც იქ ნე ბი ან „ბუ ე-
ბი“, ე. ი. ღა მის ადა მი ა ნე ბი.

ამის გარ და, ორ გა ნი ზა ცი ას, ე. ი. დამ ქი რა ვე ბელს უფ ლე ბა აქვს შე ი მუ-
შა ვოს უნი კა ლუ რი სა მუ შაო გრა ფი კი, რო მე ლიც ჩა მო ნათ ვალ ში არ გვაქვს 
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მო ცე მუ ლი და იგი შეს თა ვა ზოს და ქი რა ვე ბულს. სა მუ შაო დრო ის ასე თი მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი დი ზა ი ნის არ ჩე ვა ნი იწ ვევს შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს რა ო დე-
ნო ბის და ხა რის ხის ოპ ტი მი ზა ცი ას, ამ ცი რებს გაც დე ნებს და მოც დე ნებს, ამაღ-
ლებს სა კუ თა რი შრო მით მუ შა კის კმა ყო ფი ლე ბის დო ნეს.

ამ ჟა მად საზღ ვარ გა რეთ მე ტად გავ რცელ და შრო მა – დას ვე ნე ბის ამე-
რი კუ ლი Work-Balance – კონ ცეფ ცია [2, გვ.165]. მი სი ძი რი თა დი იდეა შრო მა-
სა და დას ვე ნე ბას შო რის ბა ლან სის არ სე ბო ბა. ასე თი სა ხელ წო დე ბის სა ზო გა-
დო ე ბა და ა არ სა ფ. კო ნო როვ მა რუ სეთ შიც. მი სი აზ რით ეს ბა ლან სი და ცუ ლი 
იქ ნე ბა, თუ კომ პა ნი ებ ში და ი ნერ გე ბა [2, გვ.165]:

კორ პო რა ტი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა ოჯა ხებ თან ერ თად;
მუ შა ო ბის მცუ რა ვი (მცო ცა ვი) გრა ფი კი;
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გა იხ სნე ბა მი ნი- ბავ შვთა ბა ღე ბი;
და მა ტე ბი თი გა მო სას ვლე ლი დღე ე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი დამ სა ხუ რე-

ბი სათ ვის;
კულ ტუ რუ ლი ბო ნუ სე ბი (ბი ლე თე ბი კი ნო ში, თე ატ რში, ექ სკურ სი ებ ზე).
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ეძ ლე ვა არა მხო ლოდ მუ შა ო ბის, არა მედ დას ვე-

ნე ბის სწო რი გრა ფი კის დად გე ნა საც. თა ნამ შრომ ლებს შვე ბუ ლე ბა მათ თვის 
სა სურ ველ დროს უნ და ეძ ლე ო დეთ. ამის გარ და, პრაქ ტი კა ში უნ და იყოს 
და ნერ გი ლი სას წავ ლო შვე ბუ ლე ბა (სტუ დენ ტე ბი სათ ვის), მე ძუ ძუ რი დე დე ბის 
შვე ბუ ლე ბა და სხვა. ეს ყვე ლა ფე რიი ამაღ ლებს ადა მი ა ნე ბის შრო მით მო ტი-
ვა ცი ას, ნაკ ლე ბი აქვთ წყე ნა და სტრე სი, რაც მა ტებს მათ სა სი ცოცხ ლო ძა-
ლებს და ენერ გი ას ეფექ ტი ა ნი შრო მი სა და დას ვე ნე ბი სათ ვის.

ჯან დაც ვის სფე რო ში სა მუ შაო ად გი ლის რა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზე ბით 
ორი, მნიშ ვნე ლო ბით ერ თნა ი რი, ამო ცა ნის გა დაწყ ვე ტა ხდე ბა: პირ ვე ლი ა, 
მედ მუ შა კე ბი სათ ვის შრო მის მა ღალ ნა ყო ფი ე რე ბის უზ რუნ ველ მყო ფი პი რო ბე-
ბის შექ მნა, მე ო რე კი- -ა ვად მყო ფის თვის მი სი გა მოკ ვლე ვის და მკურ ნა ლო ბის 
პრო ცეს ში მო ხერ ხე ბუ ლო ბის მაქ სი მა ლუ რი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

შრო მის ოპ ტი მა ლუ რი პი რო ბე ბის შექ მნა ში გვეხ მა რე ბა ერ გო ნო მი კად 
წო დე ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლი დის ციპ ლი ნა. იგი გან საზღ ვრავს იმ მოთხ ოვ ნებს, 
რაც კონ კრე ტულ სა მუ შაო ად გილ ზე ადა მი ანს გა აჩ ნი ა. ესა ა: ხედ ვა დო ბა, სმე-
ნა დო ბა, მგრძნო ბე ლო ბა, მოძ რა ო ბა თა კორ დი ნი რე ბა და ა. შ. სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნალს მძი მე ავად მყო ფე ბი სათ ვის დახ მა რე ბის გა წე ვა ში დი დი ფი ზი კუ რი 
დატ ვირ თვა აქვთ (ა ვად მყო ფის აწე ვა, გა დაწ ვე ნა, მძი მე აპა რა ტუ რის გა და ად-
გი ლე ბა და სხვა). ეს იწ ვევს მა თი ხერ ხემ ლის და ზი ა ნე ბას, დიდ ბრი ტა ნეთ ში 
185 000 ექ თანს ანუ მთე ლი სა ექ თნო პერ სო ნა ლის 43%-ს წე ლი წად ში ერ-
თხელ უფიქ სირ დე ბა რა დი კუ ლი ტის (ოს ტე ო ქონ დრო ზის) შე ტე ვა და შემ თხვე-
ვა თა 84% სწო რედ სამ სა ხურ ში ხდე ბა ავად მყო ფის აწე ვის დროს[2, გვ. 166]. 
ამ პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად ინ გლი სე ლებ მა სიმ ძი მის ამ წე ვი ტექ ნი კა ე. წ. 
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„ლიფ ტინ გი“ შექ მნეს და მას იყე ნე ბენ. აუ ცი ლე ბე ლია მი სი და ნერ გვა სა ქარ-
თვე ლო შიც. 

სა მუ შაო ად გი ლის ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის, პირ ველ რიგ ში, უნ და გა ნი საზღ-
ვროს იმ პრო ცე სე ბის და მი სი ელე მენ ტე ბის შეს რუ ლე ბის თა ნა მიმ დევ რო ბა 
და ში ნა არ სი, რაც ამ ად გილ ზე უნ და შეს რულ დეს. შემ დეგ უკ ვე მის სა ფუძ-
ვლე ზე გა ნი საზღ ვრე ბა ამ პრო ცე სის თვის სა ჭი რო ტექ ნო ლო გი უ რი და ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბის სა ხე ე ბი და მათ თვის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბა. ამის 
შემ დეგ ხდე ბა სა მუ შაო ად გი ლის და გეგ მვა, რა მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს ამ 
ად გილ ზე და საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის კომ ფორ ტი უსაფ რთხო ე ბის ჩათ ვლით 
და მი სი შრო მის მა ღა ლი ეფექ ტი ა ნო ბა.

შრო მის მე თო დე ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა ში შრო მის მე თო დებ ში იმ 
ხერ ხე ბის და მიდ გო მე ბის ერ თობ ლი ო ბა და გარ კვე უ ლი თა ნა მიმ დევ რო-
ბა იგუ ლის ხმე ბა, რი თაც ხორ ცი ელ დე ბა სა მუ შა ო. ასეა ჯან დაც ვა შიც და სხვა 
დარ გებ შიც. იმის გა მო, რომ ეს ხერ ხე ბი- მიდ გო მე ბი სხვა დას ხვა ნა ი რია _ ტრა-
დი ცი უ ლიც, ახა ლიც, ახალ ზე ახა ლიც _ ამი ტომ შრო მის მე თო დე ბიც სხვა დას-
ხვა ნა ი რი ა. შე სა ბა მი სად სა ჭი როა მა თი ურ თი ერ თშე და რე ბა და მათ გან ყვე-
ლა ზე რა ცი ო ნა ლუ რის არ ჩე ვა. რა ცი ო ნა ლი ზა ცია სწო რედ იმას ნიშ ნავს, რომ 
აირ ჩეს ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი მე თო დი, მოხ დეს მი სი კი დევ უფ რო სრულ ყო ფა 
და ის და ი ნერ გოს პრაქ ტი კა ში. ასე თი ღო ნის ძი ე ბის გა ტა რე ბა აა მაღ ლებს 
პერ სო ნა ლის შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბას.

ამ მი მარ თუ ლე ბა ში იგუ ლის ხმე ბა სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მო-
ე ბის სრულ ყო ფაც. საქ მე ეხე ბა სხვა დას ხვა სა კან ცე ლა რიო დო კუ მენ ტის შექ-
მნა საც, რაც მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, რუ ტი ნუ ლია და შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბის თვის 
არაფ რის მომ ცე მი. ავად მყო ფე ბი ჩი ვი ან კი დეც, რომ ექი მე ბი დიდ დროს ქა-
ღალ დე ბის შევ სე ბას უთ მო ბენ. სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის ნა წი ლობ რი ვი 
უნი ფი კა ცია უკ ვე მოხ და, რაც მი სა სალ მე ბე ლი ა, მაგ რამ დო კუ მენ ტე ბის 80% 
ელო დე ბა მის გა დაყ ვა ნას ხმის ჩამ წერ აპა რა ტუ რა ზე, შტამ პ-კლი შებ ზე და ა. შ.

სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცია ხელს უწყ-
ობს:

ავად მყო ფის მოვ ლის უწყ ვე ტო ბას, მოვ ლის მემ კვიდ რე ო ბი თო ბას 
(რო ცა ცვლა ში ექ თნე ბი იც ვლე ბი ან, მო სულ მა უნ და ნა ხოს წა სუ ლის ჩა ნა წე-
რი, თუ მან რა გა უ კე თა ავად მყოფს);

ეხ მა რე ბა გან ყო ფი ლე ბას პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბის გან საზღ ვრა ში, 
მუ შა ო ბის გრა ფი კე ბის დად გე ნი სას პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვრა ში;

ხელს უწყ ობს გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას, პრო ფე სი ულ ზრდას, ავად-
მყო ფის უფ რო ეფექ ტი ან მოვ ლას.

სა ბო ლო ოდ კი, ამით სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა იწ ვევს:
პა ცი ენ ტის და მი სი ოჯა ხის ინ დი ვი დუ ა ლური მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის უფ-

რო სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბას;
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პა ცი ენ ტის მო ნა წი ლე ო ბას მის სა ვე მოვ ლა ში;
ავად მყო ფის კარ გი მოვ ლით, პერ სო ნა ლის მიერ ჯან დაც ვის და წე სე-

ბუ ლე ბი სათ ვის ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მო ტა ნას.
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The article discusses the author’s opinions about the improvement directions in 
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ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ა: არ სი, მნიშ ვნე ლო ბა და მას ზე ზე მოქ მე დი  

ფაქ ტო რე ბი

ქრის ტი ნა ჯღან ჯღა ვა

ივ .ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თსუ -ის
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კამ ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით მი-
ი ღო ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით გა-
მოწ ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ გა ხა და ის 
უფ რო ეფექ ტი ა ნი და მომ გე ბი ა ნი. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის აქ ტუ ა ლუ რო-
ბა გა ნა პი რო ბა იმ ფაქ ტმა, რომ გლო ბა ლურ მა ეკო ნო მი კამ ხე ლი შე-
უწყო ახა ლი სექ ტო რის - ელექ ტრო ნუ ლი კომერციის განვითარებას, 
რომელიც “ახალი ეკონომიკის” ერ თ-ერ თი შე მად გნე ლი კომ პო ნენ ტია 
და ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში. ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია ეკო-
ნო მი კის სფე როა და მო ი ცავს ყვე ლა სა ხის ფი ნან სურ და სა ვაჭ რო ოპე-
რა ცი ებს, კა პი ტა ლის ელექ ტრო ნულ მოძ რა ო ბას, ელექ ტრო ნულ ფულს, 
ელექ ტრო ნულ მარ კე ტინგს, ელექ ტრო ნულ დაზღ ვე ვას. სტა ტი ის მი ზა-
ნი ა, ელექ ტრო ნუ ლი  კო მერ ცი ის რო ლის გან საზღ ვრა და მას ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რე ბის შეს წავ ლა, ა სე ვე, იმ პრობ ლე მე ბის ანა ლი ზი, რო მე ლიც 
და კავ ში რე ბუ ლია ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბას თან.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ა; ინ ტერ ნეტ -შეს ყიდ ვე-
ბი; ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი.

ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბა

ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბას სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა XX სა-
უ კუ ნის 60-ი ან წლებ ში, რო დე საც კომ პა ნი ებ მა “merican Airlines”-ი და “IBM”-ი 
შეთანხმდნენ შეექმნათ ავტომატიზებული სისტემები SABRE – ეს (Semi-

ekonomika da biznesi, 2016, 1,  gv. 94-100

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 1,  pp. 94-100
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ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ა: არ სი, მნიშ ვნე ლო ბა და მას ზე ზე მოქ მე დი  ფაქ ტო რე ბი

Automatic Business Research Environmen) ავიახაზებზე. ეს იყო ელექტრონული 
კომერციის სისტემის შექმნის პირველი მცდელობა. სისტემა SABRE-ს მეშ ვე ო-
ბით სა ჰა ე რო ფრე ნე ბი გახ და ჩვე უ ლებ რი ვი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის შე და რე ბით 
ხელ მი საწ ვდო მი, ის ეხ მა რე ბო და მათ უკეთ მო ეხ დი ნათ ორი ენ ტა ცია ტა რი-
ფებ სა და რე ი სებ ზე. პრო ცე სე ბის ავ ტო მა ტი ზე ბა ამ ცი რებ და მომ სა ხუ რე ბის ღი-
რე ბუ ლე ბას. აღ ნიშ ნულ სის ტე მას შე ეძ ლო გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა კომ პლექ სუ რი 
მარ თვა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და ავი ა კომ პა ნი ას მი ე ღო მაქ სი მა ლუ-
რი მო გე ბა ფა სებ ზე მა ნი პუ ლი რე ბით. XX სა უ კუ ნის 60-ი ან წლებ ში, ასე ვე პირ-
ვე ლად გაჩ ნდა საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი, რაც უზ რუნ ველ ყოფ და სა ფი ნან სო- ბუ-
ღალ ტრუ ლი ოპე რა ცი ე ბის ავ ტო მა ტი ზე ბას.

XX სა უ კუ ნის 80-ი ან წლებ ში აშ შ-ში გაჩ ნდა სა ბან კო ოპე რა ცი ე ბის გან-
ხორ ცცი ე ლე ბის პირ ვე ლი სის ტე მე ბი და ხუ რულ ქსე ლებ ში, სპე ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის დახ მა რე ბით, ხო ლო ინ ტერ ნეტ -ბან კინ გი გა-
მო ყე ნე ბულ იქ ნა მხო ლო XX სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში. ამ სა უ კუ ნის მი წუ რულს 
ამე რი კის ფე დე რა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის მი ერ გა და სა ხა დე ბის 78% გან ხორ ცი-
ელ და ელეკ ტრო ნუ ლად. 2001 წელს მსოფ ლიო ბან კმა გა მოს ცა კა ნონ პრო-
ექ ტი „ე ლეკ ტრო ნუ ლი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის“ შე სა ხებ, რომ ლის მი ზა ნი 
იყო ფარ თო დის კუ სი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ეძი ათ გზე ბი და ფორ მე ბი, რო მე ლიც 
და ას ტი მუ ლი რებ და და ხელს შე უწყ ობ და ელეკ ტრო ნუ ლი სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვე ბის გან ვი თა რე ბას. თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში ელეკ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია 
უფ რო სწრა ფად იზ რდე ბა, ვიდ რე ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა. ნა ვა რა უ დე ვი ა, 
რომ ზრდის ტენ დენ ცია გაგ რძელ დე ბა მო მა ვალ შიც მა ნამ, სა ნამ სა ზო გა დო ე-
ბა სა და ბიზ ნე სის სფე რო ში ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო ბა არ გა ჯერ დე ბა.

ელექტრონული კომერციის არსი და მნიშვნელობა

გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების ორგანიზაციის (UNCTAD) გან მარ-
ტე ბით: ელექ ტრო ნუ ლი ვაჭ რო ბა მო ი ცავს გა რი გე ბის ყვე ლა ტიპს, რაც და კავ-
ში რე ბუ ლია კო მერ ცი ულ საქ მი ა ნო ბას თან და ეფუძ ნე ბა ციფ რუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ის და მუ შა ვე ბა სა და გა და ცე მას, [1] გა მო ყე ნე ბის მას შტა ბე ბი მე ტად ფარ თოა 
და მო ი ცავს ნე ბის მი ერ სა ხის სა ვაჭ რო გა რი გე ბას (სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე-
ბის მი წო დე ბას, ან სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის გაც ვლას), სა დის ტრი ბუ ციო 
მომ სა ხუ რე ბას, ლი ზინგს, ინ ჟი ნე რი ას, ყიდ ვა- გა ყიდ ვე ბის ლი ცენ ზი ას, სა ბან კო 
და სა დაზღ ვე ვო მომ სა ხუ რე ბას, სარ კი ნიგ ზო, სა ავ ტო მო ბი ლო და სა ჰა ე რო 
ტრან სპორ ტი რე ბას და კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის სხვა ფორ მებს.

ე ლექ ტრო ნულ კო მერ ცი ას მი ე კუთ ვნე ბა შემ დე გი პრო ცე სე ბი და ბიზ ნეს-
გა რი გე ბე ბი:

- ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა პო ტენ ცი ურ კლი ენ ტებ სა და მომ წო დებ-
ლებს შო რის;
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- კო მერ ცი უ ლი ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა;
- საქ მი ა ნო ბის მთლი ა ნი ციკ ლის ორ გა ნი ზე ბა მომ წო დებ ლებ სა და პო-

ტენ ცი ურ მომ ხმა რებ ლებს შო რის;
- მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;
- რეკ ლა მა, სა ვაჭ რო მარ კრის პო პუ ლა რი ზა ცია და ა.შ;
- სა ქონ ლი თა და მომ სა ხუ რე ბით, ასე ვე ელეკ ტრო ნუ ლი მა სა ლე ბით 

ვაჭ რო ბა;
- ლი ზინ გი;
- ლი ცან ზი ა;
- დის ტრი ბუ ცი ა; 
- ბიზ ნე სის ად მი ნის ტი რე ბა (გა და სა ხა დე ბი, სა ბა ჟო მო საკ რებ ლე ბი და 

ა.შ);
- სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხ ვა;
- არ ბიტ რა ჟი.
თა ნა მედ რო ვე კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ცი ე ბი შე საძ ლე ბე ლია მთლი ა ნად 

გან ხორ ცი ელ დეს ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით. ე ლექ ტრო ნუ ლი ურ თი ერ თქმე-
დე ბა ავ ტო რი ზე ბულ ცენ ტრებ თან სა ბა ჟო და სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, ასე ვე, სტა ტის ტი კურ ინ სი ტუ ტებ თან, ფარ თო დაა 
გავ რცე ლე ბუ ლი გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში.

 ე ლექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის სექ ტო რუ ლი და ყო ფა

ელექ ტრო ნულ კო მერ ცი ას აქვს გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი. ის შე იძ ლე ბა 
გან ხორ ცი ელ დეს სხვა დას ხვა დო ნე ზე, დაწყ ე ბუ ლი ინ ტერ ნეტ ში წარ მო მად-
გენ ლო ბის არ სე ბო ბით, დამ თავ რე ბუ ლი რამ დე ნი მე კომ პა ნი ის ერ თობ ლი ვი 
საქ მი ა ნო ბით (მა გა ლი თად, აუთ სორ სინ გი ან ვირ ტუ ა ლუ რი სა წარ მო). სა ერ-
თა შო რი სო დო ნე ზე მას ზე მოქ მე დებს შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი: სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მებ ში ქვეყ ნებ შო რი სი გან სხვა ვე ბე ბი, სა ბა ჟო გა და სა ხა დი, სა ბან კო სფე-
რო ში არ სე ბუ ლი წე სე ბი. ზო გა დად გა მო ყო ფენ ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის 
შემ დეგ სექ ტო რებს:

– ბიზ ნე სი- ბიზ ნე სი (B2B) – ანუ ერთი ბიზნესის კომერციული გარიგება 
მეორესთან;

– ბიზნესი-მომხმარებელი (B2C) – კომპანიასა და საქონლისა და 
მომსახურების საბოლოო მომხმარებელს შორის დადებული გარიგებაა;

– ბიზნესი-ადმინისტრაცია (B2A) – მოიცავს ინტერნეტით, კომპანიებსა და 
საჯარო ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის ინტერნეტით განხორციელებულ 
ყველა ტიპის გარიგებას;

– მომხმარებელი-მომხმარებელი (C2C) – მოიცავს ელექტრონულ 
გარიგებებს მომხმარებელსა და მესამე მხარეს შორის;
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– მოხმარებელი-ადმინისტრაცია (C2C) – მოიცავს ყველა ტიპის 
ელექტრონულ გარიგებებს ფიზიკურ პირებსა და საჯარო ადმინისტრაციის 
ერთეულებს შორის.

ელექტრონულ კომერციაზე ზემოქმედი ფაქტორები

თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ რი გი ფაქ ტო რე ბი, რო-
მე ლიც ზე გავ ლე ნას ახ დენს ელეკ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბა ზე:

I.ზოგადი ეკონომიკური ფაქტორები:
1. ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილურობა;
2. „ჩრდილოვანი“ სექტორის წილი;
3. ეროვნული ეკონომიკის სიდიდე;
4. შიდა წარმოებისა და მოხმარების დინამიკის მაჩვენებლები;
5. მონოპოლიზაციის ხარისხი;
6. საგადასახადო კლიმატი;
7. საინვესტიციო კლიმატი;
8. მსგავსი საქონლის ფასების დიფერენციაცია და ასე შემდეგ.
II.ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბი:
1.ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, გან სა კუთ რე ბით – ტე ლე კო მუ ნი კა-

ცი ის გან ვი თა რე ბა;
2.ინ ტერ ნეტ -მომ ხმა რებ ლე ბის ზრდის ტემ პი;
3.ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლის დო ნე, კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო-

გი ის გან ვი თა რე ბის სფე რო ში.
III.მარ თვის ფაქ ტო რე ბი:
1.კორ პო რა ტი უ ლი მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბა;
2.კო რუფ ცი ის დო ნე;
3.ი უ რი დი უ ლი ფაქ ტო რი – ელეკ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის სა მარ თლებ რი-

ვი რე გუ ლი რე ბა.
ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის სრულ ყო ფა ზე გავ ლე ნას ახ დენს მსოფ-

ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ზე შემ დე გი ფაქ ტო რე ბით:
- ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო სივ რცის შექ მნის დაჩ ქა რე ბა;
- რე სურ სე ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, რაც ხელს უწყ ობს ბაზ რის და მო უ კი-

დე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბას;
- ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ბრუნ ვის დაჩ ქა რე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია 

ელექ ტრო ნუ ლი გა დახ დის სის ტე მე ბით;
- სპე კუ ლა ცი უ რი კა პი ტა ლის ბრუნ ვის შემ ცი რე ბა და შე სა ბა მი სად ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის ზრდა წარ მო ე ბის სფე რო ში;
- ახა ლი მომ სა ხუ რე ბის შექ მნა;
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- სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რებ ზე კონ კუ რენ ცი ის მას ტი მუ ლი რე-
ბე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა; 

- ახა ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მოძ რა ო ბის დაჩ ქა რე ბა და მომ-
ხმა რებ ლე ბი სად მი მო სა ხერ ხე ბე ლი ფორ მით მი წო დე ბა.

რამ დე ნა დაც ინ ტერ ნე ტი წარ მო ად გენს გლო ბა ლურ ქსელს, ელექ ტრო-
ნუ ლი კო მერ ცია სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მცი რე მიმ წო დებ ლებს მსოფ ლიო მას-
შტა ბით აწარ მო ონ ბიზ ნე სი. მომ ხმა რებ ლებს ასე ვე შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ შე ი-
ძი ნონ პო ტენ ცი უ რი მიმ წო დებ ლე ბის გან სა ჭი რო სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა, 
მი უ ხე და ვად მა თი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი სა. Uუ ამ რა ვი კომ პა ნია იყე ნებს 
ელექ ტრო ნულ კო მერ ცი ას, რა თა შეს თა ვა ზოს მომ ხმა რებ ლებს დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცია პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ და სწრა ფი რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოს დამ-
კვე თის მოთხ ოვ ნებ ზე. მომ ხმა რებ ლე ბი სარ გებ ლო ბენ მომ სა ხუ რე ბის ხა რის-
ხის ზრდით. ერ თ-ერ თი მარ ტი ვი მა გა ლი თია ინ ტერ ნეტ -ჟურ ნა ლი, რაც სთა-
ვა ზობს კონ კრე ტულ მკითხ ველს ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით ად ვი ლად იპო ვოს 
მის თვის სა ინ ტე რე სო სტა ტი ა. ე ლექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის ერ თ-ერ თი უპი რა-
ტე სო ბაა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა გა რი გე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე.

გა რი გე ბა თა და დე ბა ელეკ ტრო ნუ ლად ამ ცი რებს მომ სა ხუ რე ბის ხარ-
ჯებს, ეს კი, თა ვის მხრივ, მომ ხმა რებ ლის თვის სა სურ ვე ლი პრო დუქ ცი ის ფა-
სებ ში აი სა ხე ბა. ახა ლი ბიზ ნეს მო დე ლე ბი – ვირ ტუ ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი, ვირ-
ტუ ა ლუ რი აგენ ტე ბი, აუთ სორ სინ გის ტექ ნო ლო გი ა, მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის 
ელექ ტრო ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის მნიშ ვნე ლო ბას. გარ და იმ სქონ ლი სა და მომ სა-
ხუ რე ბი სა, რაც არ სე ბობს ბა ზარ ზე, ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია იძ ლე ვა ახა ლი 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა მო ჩე ნის სა შუ ა ლე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი უპი რა ტე სო ბა გან სხვა ვე ბუ ლი ა, ამა ვე დროს ისი ნი ურ თი-
ერ თკავ შირ ში ა. მა გა ლი თად, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა და მომ სა ხუ-
რე ბის ხა რის ხის ზრდა, გან პრო ბე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის მა სობ რი ვი პერ სო ნა-
ლი ზა ცი ით. ამავ დრო უ ლად სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სწრა ფი მი წო დე ბა, 
ზე გავ ლე ნას ახ დენს და მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს პრო დუქ ცი ის ფა სებს.

ე ლექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში

ეფექ ტი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის გან ვი თა-
რე ბად მა ან სხვა ქვეყ ნებ მა, რო მელ თაც სურთ გა ნა ვი თა რონ ელეკ ტრო ნუ ლი 
კო მერ ცი ის სის ტე მა, აუ ცი ლე ბე ლია გა ნი ხი ლონ შემ დე გი სა ფე ხუ რე ბი: გა ნა ვი-
თა რონ სტრა ტე გია სა ნამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში მოხ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი-
ის გა მო ყე ნე ბა, მკა ფი ოდ უნ და გა ნი საზღ ვროს კომ პა ნი ის მიზ ნე ბი, რამ დე ნა-
დაც უამ რა ვი ფირ მის მი ზა ნი სფე ცი ფი კუ რია და არ ექ ვემ დე ბა რე ბა შეც ვლას. 
ამი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია შე ფას დეს არ სე ბუ ლი რის კე ბი, სა ნამ მოხ დე ბა ინ-



99

ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ა: არ სი, მნიშ ვნე ლო ბა და მას ზე ზე მოქ მე დი  ფაქ ტო რე ბი

ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გა მო ყე ნე ბა. ორ გა ნი ზა ცი ამ 
უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ფირ მის შიგ ნით არ სე ბუ ლი სის ტე მე ბი და შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი. ზო გა დად, არ სე ბობს ოთხი ძი რი თა დი მა მოძ რა ვე ბე ლი ფაქ ტო რი, 
რაც გან საზღ ვრავს კომ პა ნი ის უნარს მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას ელექ ტრო ნულ 
კო მერ ცი ა ში. ეს ფაქ ტო რე ბი ა: ლი დე რო ბა, მარ თვე ლო ბა, კომ პე ტენ ცი ე ბი და 
პრო ექ ტის ტექ ნო ლო გი უ რი დი ზა ი ნი. ე ლექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის რამ დე ნი მე სა ერ თო მოთხ ოვ ნაა აუთ სორ სინ გის სტრა ტე გი ის გან ვი თა-
რე ბა, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის შერ ჩე ვა, ვებ სა ი ტის უსაფ რთხო ე ბის დი ზა ი ნი. 
ა მავ დრო უ ლად ორ გა ნი ზა ცი ამ აუ ცი ლე ბე ლია გა ნი ხი ლოს სხვა ბიზ ნეს -საქ მი ა-
ნო ბებ თან ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის ინ ტეგ რი რე ბა. Kომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც 
წარ მა ტე ბით იყე ნე ბენ ელექ ტრო ნულ კო მერ ცი ას, აქვთ საქ მი ა ნო ბის კარ გი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

უცხ ო ელ ექ სპერ ტთა სა ა გენ ტო “eMarketer”-ის მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლიო 
ვაჭ რო ბამ 2014 წელს შე ად გი ნა 1,251 ტრნ დო ლა რი, ხო ლო ინ ტერ ნეტ შეს-
ყიდ ვებ მა 2014 წელს მი აღ წია 1,5 ტრი ლი ონ დოლრს. ამ ჟა მად ელეკ ტრო-
ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა მსოფ ლიო ვაჭ-
რო ბის გან ვი თა რე ბის ტემპს [2]. მე წარ მე ე ბი სარ გებ ლო ბენ ინ ტერ ნეტ -გა ყიდ-
ვე ბით მსოფ ლიო მას შტა ბით. მყიდ ვე ლე ბის უდი დე სი წი ლი ჩრდ. ა მე რი კი და-
ნა ა, მე ო რე ად გილ ზეა აზი ა- წყნა რი ოკე ა ნის რე გი ო ნი. ჩი ნეთ ში 2011 წლი დან, 
ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის ბა ზარ ზე და იწყო დის ტრი ბუ ცი ის ცენ ტრე ბის და-
არ სე ბა. ბრა ზი ლი ა ში ონ ლა ინ ვაჭ რო ბამ მი აღ წია პიკს და გა და ა ჭარ ბა მოთხ-
ოვ ნას, ამას თან, ქვე ყა ნა ში უდი დე სი ლო ჯის ტი კის ცენ ტრი არ სე ბობს ქა ლაქ 
სან -პა უ ლო ში. რაც შე ე ხე ბა ინ დო ეთს, აქ ინ ტერ ნეტ ვაჭ რო ბა 1%-ზე და ბალ 
მაჩ ვე ნე ბელს შე ად გენს მთლი ან სა ცა ლო ბა ზარ ზე, რაც გა ნა პი რო ბა რთულ მა 
სა გა და სა ხა დო სტრუქ ტუ რამ [3]. მო მა ვალ ში გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბა სა ქო-
ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე იქ ნე ბა კარ გი სტი მუ ლი გა ზარ დოს მოთხ ოვ ნა დის-
ტრი ბუ ცი ის მსხვილ ,ცენ ტრებ ზე.

სა ქარ თვე ლო ში ელეკ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცია მწი რი ა. ქარ თუ ლი ელეკ ტრო ნუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე-
ბო ბა. ზო გა დად ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
ფრაგ მენ ტუ ლი ა. ამ დე ნად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ინ ტერ ნე ტის 
წვდო მი სა და კომ პი უ ტე რის ფლო ბის სა კითხ ე ბი. სა ქარ თვე ლო ში Eე ლექ-
ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია ინ ტერ ნეტ -კომ პა ნი-
ე ბის წარ მოქ მნა, სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის 
ამაღ ლე ბა, და საქ მე ბის ზრდა და უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბა.
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* * *
ამ რი გად, ელეკ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის ერთ-

ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი და მა მოძ რა ვე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტი ა. 
გან სა კუთ რე ბუ ლია მი სი მნიშ ვნე ლო ბა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ ვის ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის ას პექ ტით. მა გა ლი თად, ინ ტერ ნეტს, რო გორც გან ვი თა რე-
ბის ინ სტრუ მენტს, აქვს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზარ მა ზა რი პო ტენ ცი ა ლი. მით 
უფ რო, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი აჩ ქა რებს ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას. 
დღე ი სათ ვის ე ლექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბა მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის 
ერ თ-ერთ მთა ვა რი ეკო ნო მი კურ ტენ დენ ცი ა ა, რაც სა ზო გა დო ე ბის ეფექ ტი ა ნი 
საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად იქ ცა.
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E-commerce is one of the most important instruments of the economy. It offers 
excellent opportunities for growth in developing countries. The Internet has enormous 
potential as a tool for development. E-commerce is indeed relevant and can be an 
extremely benefi cial tool in developing countries. Globalization and blurring of national 
boundaries, accelerating information exchange, electronic commerce is one of the world’s 
major economic trends. The economic effect from the use of e-commerce technology has 
a positive growth, and of course, now this sphere of activity is an integral part of society.  

Keywords: E-Commerce; Internet-Purchases; Information technology.
JEL Codes: L 80, L 81, L 86 



101

Place of venture and business-angel 
investment in the cycle of business financing

Lamara Qoqiauri
Doctor of Economics, Professor

Nino Qoqiauri
Master of The Sokhumi State University

Place of venture and business-angel investment in the economy – fi lling “fi nancial 
gap”, offering sources to the companies, existing at the early stages of development and 
oriented towards rapid growth, when traditional sources of fi nancing are not acceptable 
in virtue of high risks of company-seekers.

Venture in the developed countries today is multi-billion industries, providing 
“fl owing production” of innovation companies, including those of such class as Intel, 
Microsoft, Silicon Graphics, Google and Russian mail.ru, Yandex, Ozon, Rambler.

Due to several waves of the world glut of high technologies, science-consuming 
start-ups became principle fi eld of application of venture capital, and fi rst association, 
and according to the words of the “ventures” related with the high-tech. This is absolutely 
fair: characteristic to the venture projects, cooperation of “high profi tableness – high 
venturousness”, characteristic to the high-technological companies of initial stages of 
the highest level. The largest (in quantitative expression) fl ows of venture capital and 
investments of business-angels are directed to the high-tech. For example, according to 
the database of Pricewaterhouse Money Tree Survey in the 4th quarter of the year 2007, 
on the “non-technology” sectors, including fi eld of service, media, and wholesale trade, 
20% of venture investments of USA were provided. However, at the same time, it shall 
be remembered that science-consuming and high technologies are not the characteristics 
of projects, but only small distributed fi eld of their existence.

Illustration for diversity of venture projects in the fi eld of high technologies, 
are such diverse companies, as Body Shop (cosmetics) and Starbucks (network of 
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chocolate-houses), fi nances by business-angels; many internet companies of media-
projects of projects in the fi eld of service and commerce, are formed on the basis of 
ready technologies. According to the entrepreneurs of the USA and Europe, in fact any 
business in Russia in the 90s of last century at rapidly increased markets (for example, 
at the market of consumer goods and fi eld of service), may be considered to be ventures 
by virtue of the political risks.

“Candle plants” are by no means considered to be venture projects, i.e. the 
companies having stabile share at the limited and slowly extending market and making 
their owners warranties, but quite small dividends, even if these companies are operating 
in the fi eld of high technologies. Such companies are hardly expected to have rapid 
growth of capitalization. Due to this fact, business-angels and venture investors do not 
consider them to be the objects of investment.

In so doing, small e-shop, making small but stabile income, or stagnating 
company, from three persons manufacturing complex devise for only client – another 
small enterprise, may not be venture projects. On the other hand, venture project with full 
right to be rapidly increasing network of cafés with innovated design and technologies of 
selling, rapidly increasing number of customers and demanding investments for fl oating 
assets and advertisement campaign. Though, technologies still remain to be the principle 
fi eld of application of venture capital in the USA, as basic opportunities for rapid growth 
of capitalization are accumulated in them.

Starting from the 50s-60s of last century, venture capital became basic development 
motivator of Silicone Valley. It provided continuous process of fi nancing start-ups, being 
on the crest of technological wave. With its transfer into the venture centre Silicone 
Valley is bound to integrated micro schemes. Thereafter, due to microprocessor glut of 
70s-80s and internet-glut of the 90s, it has also overcome “second” and “third” births. In 
the Valley, smoothly running mechanism of creating new technological companies was 
activated, and, at the beginning of the 80s, they were creating up to 40 thousand jobs 
annually, and their incomes made billions of US Dollars.

According to the data of National Venture Capital Association (NVCA) of the 
USA and analytical ventre Global Insight, US companies, using venture capital during 
the period from 1970 through 2005, together created 10 million new jobs and made 
income of more than 2.1 trillion US Dollars. Today, 9% of work force of private sector 
of the USA is engaged in them and making 16.6% of GDP.

During last 40 years, venture capital supported multiple famous companies, 
such as: DEC, Apple, Compaq, Sun, Microsoft, Intel, Silicon Graphics, Google, Skype, 
Genentech, AOL, Cisco, Yahoo and etc. (Table 1.). Even after completion of internet glut 
and fall of venture sector in 2002, volume of investments into the stage of “seed”, “start-
up” and “early growth” was about 200 million US Dollars a year, while total annual 
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volume of private and venture investments into the companies of Silicone Valley, was 
more than 4 billion US Dollars.

Table 1.
The most famous companies created with the help of venture capital

Company Venture investor
Microsoft August Capital
Intel, Apple Venrock
United Healthcare Warburg Pincus
Cisco, Yahoo Sequoia
Hotmail Draper Fisher Jurvetson
Genentech, Amazon.com, AOL, 
Intuit, Netscape

Kleiner Perkins

eBay Benchmark
Google Kleiner Perkins, Sequoia

Venture industry – this is a high-profi table fi eld, profi tableness of leading funds 
in which they make about annual 30%, and profi tableness per separate projects may be 
more than 100% in a year. By virtue of this, investors of venture funds in the developed 
countries also become conservative investors, which are able to offer “long money” – 
pension and insurance companies, banks (Fig. 1.).

Currently, developed industry of private and venture investments are owned not 
only by the USA, but also by the EU states, Taiwan, China, and Israel. In the Western 
Europe, there are about 500 funds of private and venture investments with annual volume 
of investments of 14.5 billion EUR.

Find below several examples of rollout of particular sectors and companies. They 
illustrate importance of venture and “seed” investments, in terms of implementation of 
“breakthrough” innovative projects.

Fig. 1. Sources of venture capital in the USA in 2003

 
 
 
 

[1] Banks [4] State agencies [7] Charitable funds 
[2] Academic institutions [5] Private investors [8] Insurance companies 
[3] Corporate investors [6] Funds of funds [9]Pension funds 
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One of the most evident examples is related with the development of micro-
electronics in the USA. In 1947, cooperators of Bell Laboratories John Bardeen, Walter 
Brattain and William Shockley demonstrated fi rst solid-state transistor, managing 
necessity in the awkward and unreliable electrical lamps. In 1956, this invention was 
awarded with Nobel Prize. In 1954, Shockley created own company in Silicone Valley. 
Money was collected by the venture capitalist A. Beckman. Eight young specialists, 
who came to Shockley, soon were sure in his bad temper and they decided to start own 
business. As a result, in the end of the 50s new company – Fairchild Semiconductor 
was established, which was created with the funds of Sh. Fairchild, son of one of the 
establishers of IBM. Attraction of capital was provided by the fi nancial A. Rock, and 
the volume of initial investments made 1.5 million US Dollars. “Star” project of the 
company were the fi rst in the world integrated micro schemes. In 1961, Rock formed 
another fund in the amount of 5 million US Dollars, among which only 3 millions were 
invested. Results surpassed all expectations, as Rock returned to the investors up to 90 
million US Dollars.

In 1968, three of the leaders of Fairchild Semiconductor – Robert Noyce, Gordon 
Moore and Andrew Grove established new innovative company Intel. Cornerstone of 
success of Intel became necessary ingredients of computer revolution – microprocessors 
and memory schemes. The funds for fi nancing Intel were also collected by Rock. It is 
noteworthy that in the beginning Intel was dominating at the market of memory, and 
microprocessors became “diary cow” of the corporation only in the 80s.

Idea and principal algorithms of online-search Google were processed by two 
students of Stanford University – Larry Page and Sergey Brin. First business-angel 
for Google was one of the establishers of the Company Sun Andy Bechtolsheim 
(1998). After brief conversation, he issued to the establishers cheque on 100 thousand 
US Dollars, requiring neither business plan, nor – presentation, or registration of the 
company (though the cheque was issued to the company Google, which was registered 
by Brin and Page immediately). Unique development and having such famous business-
angel in the team did their part: in 1999 venture funds Sequoia Capital and Kleiner 
Perkins Caufi eld Byers (KPCB) invested in Google 25 million US Dollars in exchange 
for 40% of shares. In 2001, new CEO – E. Schmidt (ex-director of Novell) came to the 
Company. He invested into the company his own 1 million US Dollars and received 
9.7% of shares in exchange for them. Source of income of the project became context 
advertisement – the mechanism of selling advertisement messages on Meta words, when 
payment is recovered in case of clicking on the advertisement. In terms of IPO in 2004, 
the shares were sold for the price of 100 – 110 US Dollars. In a week they were quoted 
with the price of 196 US Dollars, and in November of the same year market price of the 
Company with the shares a bit less than 3 billion US Dollars made 46 billion US Dollars.



105

Place of venture and business-angel  investment in the cycle of business financing

Skype – the company manufacturing software, which became standard in the 
fi eld of internet-telephones (VoIP), established by Swede Niklas Zennström and Dutch 
Janus Friis. The Project was implemented by Estonian programmers from the institute 
of cybernetics in Tallinn. In September of 2002, Skype received investments from 
investment company of early stages Draper Investment Company, and in 2003 – from 
the fund Mangrove Capital Partners and business-angel K. Hommels. Peculiarity of 
business-model in the fact that the company made income from additional services – 
calls from the computer on local phones (SkypeOut) and from local phones to Skype 
(SkypeIn), when the call fro/to Skype remained free of charge. At the end of 2005, Skype 
was bought by the Company eBay for 2.6 billion US Dollars. At that moment, number 
of subscribers reached 4 million, and the company employed 200 persons. In terms of 
the transaction, initial investors, according to the hypothesis of analysts, they made profi t 
350 times more compared with the initial investments.

Statistic and examples are evidences of cogency of positive role of venture funds 
in the system of fi nancing innovations. Venture investment is the mechanism, with the 
help of which every participant of the project will be the winner:

 entrepreneurs-innovators get fi nancing of their developments;
 investors make high profi ts in terms of growth of capitalization of invested 

companies;
 the state receives more taxes and new jobs;
 economy in total gets opportunity for opportune implementation of new 

technologies.
Scarcely best illustration for successful venture entrepreneurship is the list of the 

most successful venture investors (as of 2007-2008) published by Forbes – “stars” of 
venture business.

John Dorr – probably the most famous venture investors in the world. Representing 
the company Kleiner Perkins Caufi eld & Byers, he participated in fi nancing and creation 
of such companies as Google, Amazon, Sun Microsystems, Intuit and many others. 
Today Dorr is the mentor of multiple young investors. By the way, he thinks that in 
general training of venture investor costs 30 million US Dollars. Last priorities of Dorr 
were not information technologies, but alternate sources of energy. He declared several 
times that he intended to “win the war against global warming”. Dorr already invested in 
such companies, as Amyris (being engaged in the issues of creating biofuel and fi ghting 
against malaria), Bloom Energy (different fuel elements), Miasole (processing sun 
batteries). These are the most interesting companies in the portfolio of Dorr, though not 
all. 

Michael Morits – one of the owners of the company Sequoia Capital. Born 
in Wales, studied in Oxford, received diploma of the teacher of history, and later he 
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traveled to America to make billions. Basic capital was made by Morits at the expense 
of IT-companies. In olden times, he invested in Yahoo! Paypal and Google (this latest 
brought him 15 billion US Dollars in terms of investment of 12.5 million). Besides this, 
Morits sold the company Atom Entertainment MTV for 200 million, investing 90 million 
US Dollars. Of course, as any investor, Morits also had unsuccessful projects. Thus, 
once he invested 110 million US Dollars in the company Red-Envelope. Today market 
capitalization of this company is not more than 30 million.

Ram Shriram – one of the establishers of the Company Netscape, representing 
fi rst browser for internet. He participated in creation of Amazon. His basic capital was 
made by Shriram with the help of Google. Main object of his attention are IT-companies. 
Some time ago, Shrimam invested in such investment-start-ups, as Mint. Being online-
service for managing domestic (not limited) fi nances, CheapTrip – online travel bureau 
for the residents of India, Xoom.in – analogue to Flickr for India residents.

David Cheriton – Professor of Stanford University; notwithstanding the fact that 
he was worth a billion, he continues working for the teacher of informatics. He made his 
capital (more than 1 billion US Dollars) on information technologies. He started from 
creation of the company Granite Systems together with A. Fon. The company was later 
sold to Cisco Systems for 220 million US Dollars. A bit later Cheriton established Kealia, 
which was sold to Sun Microsystems for much less price – 90 million US Dollars. Later 
Cheriton invested in Google at the initial stage.

Andreas von Bechtolsheim – his fortune exceeds 2.3 billion US Dollars. 
Bechtolsheim is one of the establishers of the company Sun Microsystems. Later he 
left the company to be engaged in other projects. Among them are Granite Systems and 
Kealia. After selling of the latest, Sun. Bechtolsheim returned to his former company. 
Andreas is the fi sts investors of Google. He invested in the company at the fi rst round 
about 100 thousand US Dollars.

Tim Draper – third generation of venture capitalist. He started his venture 
activities in 1985, establishing venture company Draper Fisher Jurvetison (DFJ). He is 
still the Managing Director of the company. Draper created network of daughter venture 
funds DFJ, which are situated in the 26 leading technological centers of the world; he is 
the author of original idea of “virus marketing” in email, development of which provided 
distribution of online products with geometrical progression. It was accepted as standard 
instrument of marketing by hundreds of companies. Draper made two successful 
venture investments in Russia – in Parametric Technology and Coatue. The fi rst one 
was established in 1985, by S. Heisenberg – former professor of Leningrad University, 
migrated in 1974 to the USA and being occupied with development of CAD/CAM-
systems. At the “exit” from Parametric Technology, Draper received 175-fold income. 
Another Company with the center of processing in Novosibirsk, was successfully sold 
to AMD.
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Franklin “Pitch” Johnson –independent venture capitalist in Silicone Valley 
(California, USA) since 1965; he is leading own company, managing venture funds 
(Asset Management Company). He was and remains to be the Director of many 
successful public technology companies, including Amgen, one of the global leaders in 
the fi eld of biotechnologies, in which he was investor-establisher. During last 40 years, its 
managing company implemented more than 200 investments. Johnson is the member of 
Supervisory Board of Russian technological funds from the moment of its establishment 
and, at the same time, he is the representative of its consulting board.

Don Valentine – establisher of one of the largest venture companies Sequoia 
Capital. From the moment of its establishment (1972) he assisted in “increasing” of the 
most successful enterprises of the sector, including Apple Computer, Cisco Systems, 
Electronic Arts and Oracle. In total, Sequoia, which is managing the funds of 3 billion 
US Dollars, assisted in start-up and fi nancing of more than 500 companies.

Arrangement and Functioning of Venture Fund. Venture fund is formed 
for the period of 5-10 years. Basic object of investment for venture fund is share in 
the companies at “start-up” stage. Goal of the Fund is the growth of capitalization of 
companies invested by it and making income through selling shares of the fund in the 
companies.

As a rule, investment into one company is provided in several rounds. Such 
method of approach supports at the early stage to identify unsuccessful projects and stop 
their fi nancing. Entrepreneurs receive extra incentives to increase their effectiveness for 
investment into the following round. Interim dividends from the invested companies are 
accounted for by the fund, and in the most cases, they are reinvested. For the purpose of 
diversifi cation of risks, venture funds invest accumulated resources into the large amount 
of projects (10-20).

For the purpose of fi nancial optimization, particular part of the sources, which 
are transferred by the venture funds to the company-recipients, are often registered as 
long-term collateral-free debt securities. Such investments are considered by both parties 
as investments and in case of collapse of the project, return of the credit may not be 
provided. 

Selection of the projects for investment in the venture funds – this are standardized 
business processes deal fl ow and due diligence, divulging important volume of time of 
the managing company in the fi rst two year of existence of the fund.

According to the global practice, the structure ideally conforming venture fund, 
in Anglo-American law is agreement on partnership with limited Liability (Limited 
Partnership, LP, partnership in commendam), participants of which, in case of losses, loose 
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only their investments. Investor, is given the status of partner with limited liability (for 
the sum, which is not more than investments made by hime), and managing company acts 
as General Partner with limited liability and undertakes making management decisions. 
At the end of investment cycle, General Partner receives carried interest – award for the 
success in the amount of 20-25% from the income of the fund. Often it takes place after 
payment to the investors initial sum of their investment plus stated earlier income with 
the hurdle rate1. Besides this, for managerial needs and pays earned, managing company 
receives management fee – 2-4% of the sum of shares under the management, on annual 
basis (or maximal declared volume of assets of the fund). Contribution of the managing 
company in the fund may be too inessential – approximately, 1%, though there are cases, 
when managers of managing company at the same time act as basic investors of the fund.

The partner, leading the management company, is usually called venture capitalist. 
It should be remembered that venture capitalist is not owner of larger share of assets of 
the venture fund. Main contribution of venture capitalist in the fund is, in the fi rst place, 
entrepreneurial and management knowledge, professionalism and contacts. Peculiarity 
of the venture funds is in active participation of managing company in the process of 
management of invested company, in the “life of investor with company”. This, at the 
same time, is distinctive training, as establishers of start-up receive necessary knowledge 
in the fi eld of business, accounting, marketing together with useful relations and contacts. 
The name of the famous venture capitalist becomes a kind of brand, increasing changes 
of start-up to survive in competitive fi ghting.

General scheme of functioning of the fund is given in the Fig. 2.
The funds organized as Limited Partnerships, have following basic advantages:
1. Opportunity for reservation of capital (commitments). Investors of the fund 

do not place all sources at once, but offer the fund commitments – liabilities to allocate 
resources on an as-needed basis within the bounds of the stated earlier volume. Reservation 
of capital relieves the managing company from the task to provide profi tableness of the 
resources not yet invested, allowing concentration on the main thing – searching for the 
perspective companies and management of already invested projects, which conforms to 
the principle of implementing fi nancing in several rounds.

2. Fiscal transparency. All taxes are paid only to the investors, and not the fund, 
which is not tax-payer legal entity.

1 Practically, size of carried interest and order of its determination is the subject to negotiations 
between investor and managing company, by virtue of which the agreement gains more com-
plicated form. 
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Fig. 2. The Scheme of functioning of venture fund

3. Organizational fl exibility. Structure of LP allows spelling out in the 
instruments of incorporation, terms and conditions of managing with fund, which may 
be essentially varied, depending on the wishes of the investors and managing company. 
Important value in terms of fi nancing ventures gains written fi xing of “insurance 
measures” and “safety airbag” of each party in case of occurrence of risks and related 
confl icts. Such agreements protect each participant from mistaken or incorrect actions 
of the counter-party. Rules of managing by the fund is structuring in this form, to allow 
each party –investors and managing company – to be interested in achievement of total 
end fi nal targets: received maximal profi t at the “exit” and would not behave itself 
opportunistically in case of problematic situation.

In the form of LP, the funds are created in many countries of the world (USA, 
Israel, Finland, and Great Britain). However, in line with “classic” venture funds, there 
are venture companies, registered in the form of corporations. Special forms are venture 
funds and forms, whose shares are sold at the stock exchange. As model example of the 
latest, they often mention British Venture Capital Trust in the literature.

Standard hierarchy of employees managing the company is presented in the 
following form:

 Partner – this category includes “venture capitalists”, managing process of 
collecting resources in the fund (fundraising), preparing decisions on transactions, and 
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managing portfolios of the company. Prerogative of the partners is participation in the 
profi t of carried interest;

 Managing director – employed staff member, not participating in the profi t. 
His/her objectives include preparation of documents for transactions and cooperation 
with the portfolio companies (under his/her supervision there may be entire portfolio of 
projects, usually belonging to one particular direction);

 Project manager – employed staff member, not participating in the profi t. 
His/her objectives include: preparation of documents on transactions, cooperation with 
the portfolio companies, solving problems of the invested companies on everyday basis. 
The projects of less amount than those of the managing director may be managed.

 Associate – employed staff member, not participating in the profi t. Principal 
objective is analyzing of sectors and companies. Sometimes analysts participate in 
preparation of transactions and management of the company.

Peculiarity of venture investment is high degree of control of investors over 
actions of the managing company in terms of small degree of control over managing 
company by the state regulatory bodies – meeting interests of investors are controlled 
by themselves. Venture funds in the USA are released from additional control over 
the investments from the side of SEC (Security Commission), provided that majority 
of investors of the fund are accredited investors – wealthy individuals or institutional 
investors. Criteria of accrediting of investors are determined on the level of regulatory 
acts of the USA. It is assumed that accredited investors invest “not last moneys”, “know 
what they are going to” and have qualifi cation in the fi eld of investments, to release SEC 
from the necessity of protecting their interests.

Controlling activities of managing company from the side of representatives of 
investors is implemented by investment committees of the fund, determining all fi nancial 
decisions of the managing company: selection of the objects of investments, volume 
of allocated resources, time and order of “exit”, and distribution of profi t. Decisions of 
investment committee are binding for managing company. Bordering authorities between 
investment committee and managing company is provided on the basis of agreement 
between parties, put on papers.

In the process of operation of the venture fund, consulting board is often created, 
which consists of the experts of the fi eld and rendering the fund consulting services. 
Participation of famous persons in the consulting board gives essential rise to reputation 
of the venture fund.

There are two models of formation of venture fund. Within the framework of the 
fi rst, the initiative comes from the future investors of the fund – holders of investment 
capital. In the second (and this takes place more frequently in case of “classic” venture 
funds in the USA), process of collection of funds (fundraising) is activated by the group 
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of managers of future managing company, which prepared private offer to the qualifi ed 
investors and informational memorandum. This latest is directed towards attraction of 
investors and it includes following sections: description of investment strategies of the 
fund, description of the sectors of investments, description of the stage of development 
of business companies-recipients, credentials of the members of managing company, and 
other necessary information.

Often, in case of such model, managing companies go to the investors with the list 
of projects, which are ready for investments.

In general, at the stage, when the circle of investors is already determined, 
investment memorandum is concluded, in which they record order of creation and 
functioning of the fund, the right and obligations of each party, mechanism of dispute 
resolution. Investment memoran-dum is not legally binding document, though, after 
agreement by every party, it is not customary to retreat with all the parties. Often 
investment memorandum is of confi dential nature. 

After conclusion of investment memorandum, the phase of sighing legal 
documents on the right and obligations of parties and volume of commitments shall 
start. Completion of this stage is called closing, or closure of the fund. Closing the fund 
is the end of the stage of collecting funds, but no stopping activities of the venture fund. 
Closing simply opens the process of its investment activities.
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Today positive state policies in the developed countries of the world are directed 
towards fundamental transformation and development of innovative economical sector.

One of the most principle ways for solving tasks of priorities set for economical 
development is a correct direction of innovative activities; particularly, processing and 
implementation of the programs of public and private partnership in the fi nancial, investment 
and infrastructural sectors; creation of wide network of state-private venture funds, 
technoparks and business incubator center and etc. Likewise, extended nature of the terms 
of repurchasing of innovative and especially – venture investments should be emphasized.

 To our mind, in the development of innovative and venture entrepreneurial sector, 
as united complex, we should distinguish two “narrow places”; the fi rst – “Primary” is non-
development of the initial investment; the second one – is the lack of qualifi ed specialists. 
Business-angel, primary, seed and start-up investment sectors are not developed in Georgia 
and it includes narrow range of projects; at that, neither venture capital, not – institutions 
related with it possess serious fi nancial resources.

 As for qualifi ed specialists, there are many high-qualifi ed specialists, and managers 
of serious investment projects in Georgia, but there is the lack of people, who comprehend 
diffi cult mechanisms of venture and business-angel investments.

It is often very diffi cult to fi nd common language between participants of innovative 
projection and investment processes; sometimes the parties do not understand each other; in 
the process of searching for investments, sometimes diffi culties of preparing business-offers 
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arise and etc. Due to this fact, many of potential interesting transactions fall through at the 
stage of negotiations.

In the United States of America, and in fewer cases in the EU states, venture and 
business-angel fi elds are singled out as separate specialization. Their representatives are 
different in professionalism, and the best features of practitioners knowing standards and 
criteria. This lowers the above noted risks to the minimum.

To our mind, solving said problems may be provided in two ways:
In practical fi eld the governmental – private partnership programs should accelerate 

development of the sectors of venture and business-angel investments.
Together with the existed ones, it is necessary to develop programs of joint co-

fi nancing of initial, seed and startup investment funds along with business-angels development 
programs.

Keywords: Venture investment, business-angel investment, development, innovative 
activities.
JEL Codes: G20, G23, G24, G28

               

ვენ ჩუ რუ ლი და ბიზ ნეს -ან გე ლუ რი ინ ვეს ტი რე ბა ბიზ ნე სის                                               

და ფი ნან სე ბის ციკ ლში

 

ლა მა რა ქო ქი ა უ რი

ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 
 დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი

ნი ნო ქო ქი ა უ რი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი

დღეს მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში პო ზი ტი უ რი სა ხელ მწი ფო 
პო ლი ტი კა მი მარ თუ ლია ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კის სექ ტო რის ძი რე ულ გარ-
დაქ მნა სა და გან ვი თა რე ბა ზე.

ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის და სა ხუ ლი პრი ო რი ტე ტუ ლი ამო ცა ნე ბის გა-
დაჭ რის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გზა არის ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის სწო რი წარ-
მარ თვა, კერ ძოდ, ფი ნან სურ, ინ ვეს ტი ცი ურ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სფე რო ებ ში 
სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რე ბის პარ ტნი ო რო ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე-
ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, სა ხელ მწი ფო- კერ ძო ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დე ბის, ტექ ნო-
პარ კე ბის და ბიზ ნესინ კუ ბა ტო რე ბის ფარ თო ქსე ლის და ა.შ. შექ მნა. ამას თან, 
ხა ზი უნ და გა ეს ვას ინო ვა ცი უ რი, გან სა კუთ რე ბით ვენ ჩუ რუ ლი ინ ვეს ტი რე ბის გა-
მოს ყიდ ვის ვა დე ბის ხან გრძლივ ხა სი ათს.
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ჩვე ნი აზ რით, ინო ვა ცი უ რი და ვენ ჩუ რუ ლი მე წარ მე ო ბის სექ ტო რის რო-
გორც ერ თი ა ნი კომ პლექ სის გან ვი თა რე ბა ში, უნ და გა მო ი ყოს ორი „ვიწ რო 
ად გი ლი“. პირ ვე ლი, „საწყ ი სი“, თავ და პირ ვე ლი ინ ვეს ტი რე ბის გა ნუ ვი თა რებ-
ლო ბა; მე ო რე, კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის უკ მა რი სო ბა. საწყ ი სი, თავ და-
პირ ვე ლი (seed)* და „სტარ ტა პი“ (start-up) ინ ვეს ტი ცი ე ბის სექ ტო რე ბი სა ქარ-
თვე ლო ში ფარ თოდ არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი.

ბიზ ნეს -ან გე ლუ რი, საწყ ი სი, თავ და პირ ვე ლი (seed) და „სტარ ტა პი“ (start-
up) ინ ვეს ტი ცი ე ბის სექ ტო რე ბი სა ქარ თვე ლო ში ფარ თოდ არ არის გან ვი თა რე-
ბუ ლი და პრო ექ ტე ბის ვიწ რო წრეს მო ი ცავს, ამას თან, არც ვენ ჩუ რუ ლი კა პი-
ტა ლი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი ფლო ბენ სე რი ო ზულ ფი ნან-
სურ რე სურ სებს. რაც შე ე ხე ბა კვა ლი ფი ცი ურ სპე ცი ა ლის ტებს, სა ქარ თვე ლო ში 
ბევ რი მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტი, სე რი ო ზუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პრო-
ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი გვყავს, მაგ რამ ქვე ყა ნა ში ძალ ზე ცო ტაა ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც ერ კვე ვი ან ვენ ჩუ რულ და ბიზ ნეს -ან გე ლურ ინ ვეს ტი რე ბის რთულ 
მე ქა ნიზ მებ ში.

ინო ვა ცი უ რი დაპ რო ექ ტე ბი სა და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სე ბის მო ნა წი ლე-
თა შო რის ხში რად ძნელ დე ბა სა ერ თო ენის გა მო ნახ ვა, ზოგ ჯერ მხა რე ებს 
ერ თმა ნე თის არ ეს მით, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ძი ე ბის პრო ცეს ში ზოგ ჯერ წარ მო ი-
შო ბა ბიზ ნეს -წი ნა და დე ბე ბის მომ ზა დე ბის სირ თუ ლე ე ბი და ა.შ. ამი ტომ, ბევ რი 
პო ტენ ცი უ რად სა ინ ტე რე სო გა რი გე ბა მო ლა პა რა კე ბე ბის ეტა პებ ზე ვე იშ ლე ბა 
ხოლ მე.

აშ შ-ში, შე და რე ბით ნაკ ლე ბად- ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში,- ვენ ჩუ რუ ლი 
და ბიზ ნეს -ან გე ლუ რი სფე რო ე ბი ცალ კე სპე ცი ა ლი ზა ცი ა დაა გა მო ყო ფი ლი. მა-
თი მუ შა კე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის, სტან დარ ტე ბის და კრი ტე რი-
უ მე ბის მცოდ ნე პრაქ ტი კო სე ბის სა უ კე თე სო თვი სე ბე ბით. ეს კი ზე მოთ აღ ნიშ-
ნულ რის კებს მი ნი მუ მამ დე დაბ ლა სწევს.

ჩვე ნი აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ორი კუთხ ი თაა შე საძ-
ლე ბე ლი: პრაქ ტი კულ სიბ რტყე ში სა ხელ მწი ფო-კერ ძო პარ ტნი ო რო ბის პროგ-
რა მებ მა უნ და და აჩ ქა როს ვენ ჩუ რუ ლი და ბიზ ნეს -ან გე ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა. არ სე ბულ თან ერ თად სა ჭი როა საწყ ი სი, თავ და პირ-
ვე ლი და „,სტარ ტაპ“ - სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის, აგ რეთ ვე ბიზ ნეს -ან გე ლებ თან 
ერ თობ ლი ვი თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბა.
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კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მი ფი ნან სე ბის ფუნ ქცი ა თა სის ტე მა ში და                                   

მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის წი ნა პი რო ბე ბი

ცი უ რი ოქ რუ აშ ვი ლი,

ეკო ნო მი კის აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი

ქე თე ვან ღუ დუ შა უ რი,

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
თსუ-ის დოქ ტო რან ტი

სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ფი ნან სე ბის კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის 
კავ ში რი სხვა ძი რი თად ფუნ ქცი ებ თან თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში 
საზღ ვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. წარ მო-
ჩე ნი ლია ფი ნან სე ბის კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე-
ლო ბა. ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ა, აგ რეთ ვე, ფი ნან სე ბის გან მა ნა წი-
ლე ბელ და მა რე გუ ლი რე ბელ ფუნ ქცი ებ ზე. და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ ფი-
ნან სე ბის ფუნ ქცი ებს შო რის არ სე ბობს მჭიდ რო ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რი. 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მო საზ რე ბა, რომ სა ქარ თვე ლოს პრაქ ტი კა ში ფი ნან-
სე ბის ფუნ ქცი ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი-
რო ბაა მთა ვა რი ბან კის მი ერ ქვე ყა ნა ში ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის და 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მტკი ცე კურ სის უზ რუნ ველ ყო ფა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ნან სე ბის კონ ტრო ლის, გან მა ნა წი ლე ბე ლი და 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქცი ე ბი. ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სი. „ი ა ფი” და 
„ძვი რი“ ფუ ლის პო ლი ტი კა.

კონტროლის მექანიზმი ფინანსების ფუნქციათა სისტემაში

ფი ნან სე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი არ სი მის ფუნ ქცი ებ ში ვლინ დე ბა. 
ფი ნან სე ბი სამ ძი რი თად ფუნ ქცი ას ას რუ ლებს: გან მა ნა წი ლე ბელ, სა კონ ტრო-
ლო და მა რე გუ ლი რე ბელ ფუნ ქცი ებს, რო მელ საც ერ თდრო უ ლად ახორ ცი ე-
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ლებს. თი თო ე უ ლი ფი ნან სუ რი ოპე რა ცია ნიშ ნავს მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტი სა 
და ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბა სა და ამ გა ნა წი ლე ბა ზე კონ ტროლს 
და რე გუ ლი რე ბას. 

გან მა ნა წი ლე ბე ლი ფუნ ქცი ის მეშ ვე ო ბით, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ვლინ-
დე ბა ფი ნან სე ბის სა ხელ მწი ფო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბა: ერ თის მხრივ, თი-
თო ე უ ლი მე ურ ნე სუ ბი ექ ტი, მე ო რე მხრივ, ხე ლი სუფ ლე ბა სა ხელ მწი ფოს უზ-
რუნ ველ ყოფს მის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბით. ფი ნან სე ბის 
გან მა ნა წი ლე ბე ლი ფუნ ქცი ის მოქ მე დე ბის ობი ექ ტად გა მო დის მშპ-ის ღი რე-
ბუ ლე ბა, ეროვ ნუ ლი შე მო სა ვა ლი, აგ რეთ ვე, ფუ ლადი ფორ მით გა მო ხა ტუ ლი 
ეროვ ნუ ლი სიმ დიდ რე. ფი ნან სე ბის გან მა ნა წი ლე ბე ლი ფუნ ქცია ვლინ დე ბა, 
პირ ველ რიგ ში, ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბი სას, რო დე საც წარ მო-
ებს ძი რი თა დი ( პირ ვე ლა დი) შე მო სავ ლე ბის ფორ მი რე ბა. ეროვ ნუ ლი შე მო სავ-
ლის გა ნა წი ლე ბა და პირ ვე ლა დი შე მო სავ ლე ბის თავ მოყ რა ხდე ბა წარ მო ე ბის 
ფაქ ტორ თა მფლო ბე ლებს შო რის. პირ ველა დი შე მო სა ვა ლი ჯერ კი დევ ვერ 
ქმნის იმ მო ცუ ლო ბის სა ზო გა დო ებ რივ ფუ ლად ფონ დებს, რო მელ საც შე ეძ-
ლე ბა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის პრი ო რი ტე ტუ ლი დარ გე ბის ფი ნან სუ რი რე სურ-
სე ბით სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბა. დღის წეს რიგ ში დგე ბა ეროვ ნუ ლი შე მო სა-
ვლის მე ო რა დი გნა წი ლე ბის, ანუ გა და ნა წი ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. ეს პრო ცე სი 
და კავ ში რე ბუ ლია სახ სრე ბის დარ გთა შო რის და ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლებს 
შო რის გა და ნა წი ლე ბას თან, რომ ლის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე უკ ვე სა ხელ მწი ფო 
ხდე ბა. ფი ნან სე ბის გან მა ნა წი ლე ბე ლი ფუნ ქცია ხა სი ათ დე ბა სირ თუ ლე ე ბით და 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბით. ფი ნან სე ბი ემ სა ხუ რე ბა გა ნა წი ლე ბის სხვა დას ხვა ეტა პს, 
მო ნა წი ლე ობს რა მშპ-ის რო გორც პირ ვე ლად, ისე მე ო რად გა ნა წი ლე ბა ში, 
ანუ გა და ნა წი ლე ბა ში. ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის პი რო ბებ ში ფი ნან სე-
ბის გან მა ნა წი ლე ბე ლი ფუნ ქცია ქმნის სა მი სა ხის ფონ დის ფორ მი რე ბის პი რო-
ბებს: სა ბი უ ჯე ტო, დაგ რო ვე ბის ანუ წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის და მოხ მა რე ბის 
ფონ დის [4].

ფი ნან სე ბის კონ ტრო ლის ფუნ ქცია უშუ ა ლო კავ შირ შია მის გან მა ნა წი-
ლე ბელ ფუნ ქცი ას თან. ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო ლო ფუნ ქცია ვლინ დე ბა მშპ-ის 
შე სა ბა მის ფონ დებ ში მოქ ცე ვი სა და შემ დგომ ში მი სი მიზ ნობ რი ვი გა ნა წი ლე-
ბის კონ ტროლ ში. სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის მოძ რა ო ბა და მთლი ა ნად სა ბი უ ჯე ტო 
პრო ცე სი - ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა, გან ხილ ვა, დამ ტკი ცე ბა, შეს რუ ლე ბა და შეს რუ-
ლე ბის ან გა რიშ გე ბის დამ ტკი ცე ბა - და კავ ში რე ბუ ლია ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო-
ლო ფუნ ქცი ას თან. სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის 
თა ვი სე ბუ რე ბა ვლინ დე ბა მის უნარ ში, მუდ მი ვად იძ ლე ო დეს სიგ ნა ლებს იმის 
შე სა ხებ, თუ რო გო რი პრო პორ ცი ე ბი მყარ დე ბა მშპ-ის გა ნა წი ლე ბა ში, უზ რუნ-
ველ ყოფს თუ არა ეს პრო პორ ცი ე ბი კვლავ წარ მო ე ბი თი პრო ცე სის უწყ ვე ტო-
ბას, ხომ არა აქვს ად გი ლი კვლავ წარ მო ე ბის სხვა დას ხვა ფა ზა ში შე ფერ ხე ბას, 
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დრო უ ლად იქ მნე ბა თუა არა მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბის ფონ დე ბი ეროვ ნუ ლი 
მე ურ ნე ო ბის სხვა დას ხვა დარ გებ სა და სფე რო ებ ში. ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო ლო 
ფუნ ქცი ის ამო ცა ნე ბი ა: ქვე ყა ნა ში სა ფი ნან სო კა ნონ მდებ ლო ბის ზუს ტი დაც ვის 
შე მოწ მე ბა, სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო სამ სა ხუ რე ბის, ბან კე ბის, სა ბი უ ჯე ტო სის-
ტე მის წი ნა შე ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბა თა დრო უ ლად და სრუ ლად შეს რუ ლე-
ბის კონ ტრო ლი, სა წარ მო ებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ან გა რიშ სწო რე ბა თა 
და გა და სახ დე ლე ბის ურ თი ერ თვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლი. 
ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო ლო ფუნ ქცი ის სა ფუძ ვე ლია ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
მოძ რა ო ბა, ხო ლო რე ა ლი ზა ცი ის ინ სტრუ მენ ტია სა ფი ნან სო ინ ფორ მა ცი ა, რო-
მე ლიც მო ი ცავს სა ბუ ღალ ტრო, სტა ტის ტი კუ რი და ოპე რა ტი უ ლი აღ რიცხ ვის 
მო ნა ცე მებს. სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში, ზო გი ერ თი სპე ცი ა ლის ტის სავ-
სე ბით სა მარ თლი ა ნი შე ფა სე ბით, გან მა ნა წი ლე ბელ და სა კონ ტრო ლო ფუნ-
ქცი ებ თან ერ თად, ფი ნან სე ბი ას რუ ლებს მა რე გუ ლი რე ბელ ფუნ ქცი ა საც, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ ფი ნან სე ბის სა შუ ა ლე ბით (სა ხელ მწი ფო 
ხარ ჯე ბი, გა და სა ხა დე ბი, სა ხელ მწი ფო კრე დი ტი) წარ მო ე ბის პრო ცე სე ბის რე-
გუ ლი რე ბას თან. [5; 6; 7]. 

ამ რი გად, შე იძ ლე ბა დავასკვნათ, რომ ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო ლო ფუნ-
ქცი ას მჭიდ რო მჭიდ რო კავ ში რი აქვს გან მა ნა წი ლე ბელ და მა რე გუ ლი რე ბელ 
ფუნ ქცი ებ თან.

აქ ვე უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო ლო ფუნ ქცი ის ეფექ-
ტი ა ნო ბა დი დად არის და მო კი დე ბუ ლი ეროვ ნულ მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბულ სა-
ფი ნან სო დის ციპ ლი ნა ზე.

კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ას ორი მხა რე აქვს: ერ თი მხრივ, მას შე უძ ლია ორ-
გა ნი ზა ცია ეფექ ტი ა ნო ბა ზე მი მარ თუ ლი გა ხა დოს და, მე ო რე მხრივ კი, ში შის 
მან ქა ნად იქ ცეს, რო მე ლიც თა ნამ შრო მელ თა გა მო ჭე რა სა და შეც დო მე ბის აღ-
მო ჩე ნა ზე იქ ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. კონ ტრო ლის ეს ორი ტი პი ერ თმა ნე თის-
გან, ყვე ლა ზე მე ტად, რი თაც გან სხვავ დე ბა ‒ სა ბო ლოო შე დე გი ა. იქ, სა დაც 
კონ ტრო ლი არა დას ჯის, არა მედ დამ ხმა რე სა შუ ა ლე ბაა, თა ნამ შრომ ლე ბი გა-
დაც დო მე ბის, ხარ ვე ზე ბის და მალ ვა ზე მო ტი ვი რე ბულ ნი მი ნი მა ლუ რად არი ან, 
პი რი ქით, აქ გახ სნი ლო ბა შე ნიშ ვნე ბი სად მი, გა მოს წო რე ბი სად მი და კარ გი შე-
დე გის მიღ წე ვი სად მი გა მორ ჩე უ ლი ა [2].

რაც უფ რო ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ა ში კონ ტრო ლის ფუნ ქცია ‒ 
ერ თი და იგი ვე სამ სა ხუ რი თუ დე პარ ტა მენ ტი ახ დენს გეგ მე ბის, სტან დარ ტე ბის, 
უსაფ რთხო ე ბის შე იძ ლე ბა ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის კონ ტროლ საც, მით უფ რო 
მე ტი შან სია, რომ ეს ორ გა ნი ზა ცია უფ რო არა ჯან სა ღი სტი მუ ლე ბის წა ხა ლი სე-
ბის კენ იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მი სი შე დე გი ა ნო ბაც გა მოც დი ლე ბი დან არა-
სა ხარ ბი ე ლო ა, მსგავ სი სის ტე მე ბი ად რე თუ გვი ან ნგრე ვის კენაა მი მარ თულ ი. 
ხო ლო რაც უფ რო დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ა ში კონ ტრო ლის ფუნ-
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ქცია - ამ ფუნ ქცი ას ახორ ცი ე ლე ბენ სხვა დას ხვა სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი 
და რო მელ თაც კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ი დან მხო ლოდ ნა წი ლი აქვთ დე ლე გი-
რე ბუ ლი და სტრუქ ტუ რაც ისეა აწყ ო ბი ლი, რომ მაქ სი მა ლუ რად მო ტი ვი რე ბუ-
ლია სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლებს შო რის ჯან სა ღი ბუ ნებ რი ვი კონ ფლიქ ტე ბი, 
მით მე ტია შან სი, რომ ასეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში თა ნამ შრომ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა 
საგ რძნობ ლად გა ი ზარ დოს და გა მოც დი ლე ბით ‒ ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სხვა 
ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი თუ არაა, ძლი ერ ორ გა ნიზ მად ყა ლიბ დე ბა.

სი ნერ ჯი ჯგუ ფის გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ ში, რო მე ლიც ნა წი ლობ-
რივ თუ სრუ ლად კონ ტრო ლის სის ტე მის შექ მნა სა და გან ვი თა რე ბას ეხე ბა, ყო-
ველ თვის ერ თ-ერთი რე კო მენ და ციით კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის დე ცენ ტრა ლი-
ზა ცი ა მიიჩნეოდა. ამ რე კო მენ და ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით , ე ფექ ტიანი კონ ტრო-
ლის სის ტე მის შე საქ მნე ლად, რა მ დე ნი მე ღონისძიებას შე მოგ თა ვა ზებთ, რო-
მე ლიც დღეს სა ქარ თვე ლოს წამ ყვან ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წარ მა ტე ბით მუ შა ობს.

კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის დაშ ლა და სტრუქ ტუ რა ში გა ნა წი ლე ბა 

ორ გა ნი ზა ცი ის სპე ცი ფი კის მიხედვით, შიგაორ გა ნი ზა ცი უ ლი კონ ტრო ლი 
ძი რი თა დად გუ ლის ხმობს გეგ მე ბის შეს რუ ლე ბის, სტან დარ ტე ბის დაც ვის (ხა-
რის ხის), ფი ნან სე ბის მარ თვის, მიმ დი ნა რე მუ შა ო ბის კონ ტროლს. თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნი გან სხვა ვე ბუ ლი ბუ ნე ბი საა და რაც არ უნ და ძლი ე რი კომ პე ტენ ტე ბით 
იყოს და კომ პლექ ტე ბუ ლი კონ ტრო ლის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი, შე უძ ლე-
ბე ლია რომ ყვე ლაფ რის კონ ტრო ლი ერ თმა რგოლ მა ეფექ ტიანად შეძ ლოს. 
ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ის მა გა ლითს მო ვიყ ვანთ, სა დაც კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის 
დაშ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და.

ეს ორ გა ნი ზა ცია სერ ვი სის მწარ მო ე ბე ლი ა, შე სა ბა მი სად მის თვის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია მომ ხმა რებ ლებს მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბა შეს თა ვა ზოს და 
პრო დუქ ტი თა ვის მხრივ მა ღა ლი ხა რის ხის იყოს. შე სა ბა მი სად, კონ ტრო ლის 
სის ტე მა აქ სწო რედ მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის დაც ვის კონ ტროლს და მა ღა ლი 
ხა რის ხის საქ მის წარ მო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის კონ ტროლს გუ ლის ხმობ და. ტოპ -მე-
ნე ჯე რებს და თა ვად მთა ვარ „მაკონტროლებელსაც“ ჰქონ დათ იმის ცდუ ნე ბა, 
რომ მთლი ა ნად გა ე ერ თი ა ნე ბი ნათ კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ა, თუმ ცა, ლო გი კუ-
რი მსჯე ლო ბით მი ვიდ ნენ იმ დას კვნამ დე, რომ კონ ტრო ლის ცენ ტრა ლი ზა-
ცია მთა ვა რი მიზ ნის მიღ წე ვა ში ვერ და ეხ მა რე ბო და ხარ ვე ზე ბის, გა დაც დო-
მე ბის მი ზე ზე ბის მი ნი მი ზა ცია მო ეხ დი ნათ და არა თა ვად ხარ ვე ზე ბის, რად გან 
არც ასე თი კად რე ბი ჰყავ და, რომ ლე ბიც კომ პლექ სუ რად ყვე ლა თე მას ერ-
თნა ი რი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით მი უდ გე ბოდ ნენ და ერ თი სამ სა ხუ რი შეძ ლებ-
და იმ რე სურ სე ბით ორი ვე თე მის თვის ერ თნა ი რი პრი ო რი ტე ტის მი ე ნი ჭე ბას. 
ამი ტომ, სა ბო ლო ოდ ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღეს, რომ უკ ვე არ სე ბუ ლი 
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კონ ტრო ლის სამ სა ხუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბას აი ღებ და მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის ამო ცა ნა ზე, ხო ლო საქ მის წარ მო ე ბის /მა თი მთა ვა რი პრო დუქ ტის 
შექ მნის კონ ტროლს კი სხვა სამ სა ხუ რი შე ი თავ სებ და, რო მე ლიც რე გი ო ნებ ში 
სა ერ თო პრაქ ტი კის და ნერ გვა ზე იყო პა სუ ხის მგე ბე ლი. ამ უკა ნას კნელს მხარ-
და ჭე რი სა და ანა ლი ზის სამ სა ხუ რი და ერ ქვა, სა ბო ლოო ანგარიშით.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე ვე პა რა ლე ლუ რი კონ ტრო ლის სა კითხ ი. არის ფუნ-
ქცი ე ბი, რო მელ თა ერ თად დაჯ გუ ფე ბა არ არის სა სურ ვე ლი, რად გან თუ მათ 
შო რის ბუ ნებ რი ვი კონ ფლიქ ტის თე მა გაქ რა, მა შინ რო მე ლი მე ფუნ ქცია ნაკ-
ლებ პრი ო რი ტე ტუ ლი აღ მოჩ ნდე ბა და უხე შად რომ ვთქვათ, და ი ჩაგ რე ბა. ეს 
ფუნ ქცი ე ბი ერ თმა ნე თის თვის ყვე ლა ზე რე ა ლუ რი მა კონ ტრო ლებ ლე ბი არი ან 
და ისი ნი ყვე ლა ზე დიდ სამ სა ხურს უწე ვენ ორ გა ნი ზა ცი ას. მა გა ლი თად, მომ-
სა ხუ რე ბის და გა ყიდ ვე ბის ფუნ ქცი ე ბის ერ თად ყოფ ნა არ არის სა სურ ვე ლი და 
სა ჭი როა მათ შო რის მუდ მი ვი პა რა ლე ლუ რი კონ ტრო ლი. თუ მომ სა ხუ რე ბა 
და წევს ხა რისხს, გა ყიდ ვე ბი პირ და პირ მას მოს თხოვს პა სუხს, და პი რი ქით, 
რო გორც კი გა ყიდ ვე ბი შემ ცირ დე ბა, მომ სა ხუ რე ბა მას ბუ ნებ რი ვად აი ძუ ლებს, 
რომ მა თი მე ტი დატ ვირ თვე ბის თვის გა აქ ტი ურ დეს გა ყიდ ვე ბი.

კონ ტრო ლის  შე დე გე ბის გა საჯაროება და რეალიზება

კონ ტრო ლი მხო ლოდ კონ ტრო ლის თვის უსარ გებ ლო ა. კონ ტრო ლის 
შე დე გე ბი ყვე ლა ზე მე ტად სა დაც უნ და გა მოჩ ნდეს, გა დაც დო მე ბის და ხარ ვე-
ზე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბაა და არა გა მოვ ლე ნილ გა დაც დო მა თა ან საყ-
ვე დურგა მოცხ ა დე ბულ თა ნამ შრო მელ თა რა ო დე ნო ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ სე-
ბობ დეს ფორ მა, რო მე ლიც იძ ლე ვა კონ ტრო ლის შე დე გე ბის სწო რად ასახ ვის 
და რე ა გი რე ბის ორ გა ნი ზე ბის სა შუ ა ლე ბას. მოვიყვან ერ თ-ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მა გა ლითს, სა დაც 500-ზე მე ტი ადა მი ა ნი მუ შა ობს და კონ ტრო ლის ფუნ ქცია 
საკ მა ოდ მას შტა ბუ რი და კომ პლექ სუ რი ა. მა ნამ დე არა ფორ მა ლუ რად არ-
სე ბობ და ფორ მა ტი, სა დაც ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი და კონ ტრო ლის 
სამ სა ხუ რის უფ რო სი ინ ფორ მა ცი უ ლი ხა სი ა თის შეხ ვედ რებს ატა რებ დნენ და 
კონ ტრო ლის სამ სა ხურ ზე ხდე ბო და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის /რე ა გი რე ბის ღო ნის-
ძი ე ბე ბის დე ლე გი რე ბა

ორ გა ნი ზა ცი ა ში შე იქ მნა აუ დი ტი სა და კონ ტრო ლის კო მი ტე ტი, რო მელ-
საც საკ მა ოდ დი დი დატ ვირ თვა ენი ჭე ბო და. კო მი ტე ტი გახ და გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მიმ ღე ბი ორ გა ნო, რო მე ლიც გა ნი ხი ლავ და „კონტროლის სამ სა ხუ რის“ 
მი ერ წარ მოდ გე ნილ ოქ მებს, რე კო მენ და ცი ებს, სა ჭი რო რე ა გი რე ბის ღო ნის-
ძი ე ბებს და იღებ და გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მათ აღ სრუ ლე ბა ზე – პა სუ ხის მგე ბელ 
პი რებ ზე, ვა დებ ზე და და ა.შ. კო მი ტე ტის რეგ ლა მენ ტი მკაც რად გან საზღ ვრუ-
ლი იყო, უნ და შეკ რე ბი ლი ყო თვე ში ერ თხელ ყო ვე ლი თვის მე სა მე კვი რას 
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ხუთ შა ბათ დღეს. კო მი ტე ტის წევ რე ბი იყ ვნენ თა ვად „კონტროლის სამ სა ხუ რის“ 
უფ რო სი, ადა მი ა ნთა რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის უფ რო სი, ერ თ-ერ თი 
მი მარ თუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი, ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი და ასე ვე კო-
მი ტეტს ჰყავ და მდი ვა ნი. რო მელ საც კო მი ტე ტის ყო ვე ლი შეხ ვედ რის წინ უნ და 
შე ედ გი ნა გან სა ხილ ვე ლი დღის წეს რი გი, მა სა ლე ბი გა და ეგ ზავ ნა კო მი ტე ტის 
წევ რებ თან, და ე წე რა მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ოქ მე ბი და მო ემ ზა დე ბი-
ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე რე ა გი რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ მოკ ლე რე პორ ტი 
- რა გა კეთ და და რა ვერ გა კეთ და.

შესაბამისად, ცხადია, რომ მთავარია კონ ტრო ლის ხა რის ხის შე ფა სე ბა. 
რაც არ უნ და სტე რე ო ტი პე ბი არ სე ბობ დეს კონ ტრო ლის ხელ შე უ ხებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით, კონ ტრო ლის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბას აქვს თა ვი სი ხა რის ხობ რი-
ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ის უნ და პე რი ო დუ ლად ფას დე ბო დეს. წი ნა მა გა ლი თის შემ-
თხვე ვა ში კონ ტრო ლის სამ სა ხურს გა ნე საზღ ვრა შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი, რის 
მი ხედ ვი თაც ტოპ -მე ნეჯ მენ ტი წე ლი წად ში ერ თხელ და სა ჭი რო ე ბი სა მებრ აფა-
სებ და კონ ტრო ლის სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის ხა რისხს. ერ თ-ერ თი კრი ტე რი უ მი 
კონ ტრო ლის სამ სა ხუ რის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი აქ ტე ბის /ან გა რი შე ბის რა ო დე ნო-
ბა და კო მი ტე ტის მი ერ შე ფა სე ბუ ლი აქ ტე ბის ხა რის ხი იყო. ასე ვე, შე საძ ლოა 
წე ლი წად ში ერ თხელ თა ნამ შრომ ლე ბის გა მო კითხ ვაც ჩა ტარ დეს ‒ მა თი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა კონ ტრო ლის შე დე გად გა მოვ ლე ნილ სა კითხ ებ სა და რე ა გი რე-
ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის სა მარ თლი ა ნო ბა ზე. იმის ალ ბა თო ბა, რომ სუ ბი ექ ტუ რო ბა 
მა ღა ლი იქ ნე ბა დი დი ა, თუმ ცა ამ გა მო კითხ ვით შე საძ ლოა ისე თი მი ნიშ ნე ბე ბის 
გა მოკ ვე თა, რო მე ლიც სა გუ ლის ხმოა ტოპ -მე ნეჯ მენ ტის თვის და შე საძ ლოა სხვა 
შემ თხვე ვებ ში იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ ტრო ლის ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე-
სებ ლად.[8]

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ფი ნან სე ბის სა კონ ტრო ლო ფუნ ქცი ის ეფექ-
ტი ა ნო ბა დი დად არის და მო კი დე ბუ ლი ეროვ ნულ მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბულ სა-
ფი ნან სო დის ციპ ლი ნა ზე. ამას თან, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს პრაქ ტი კა ში 
სა ფი ნან სო დის ციპ ლი ნის და ფი ნან სე ბის ფუნ ქცი ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი გან ხორ ცი-
ე ლე ბის აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბაა მთა ვა რი ბან კის მი ერ ქვე ყა ნა ში ფი ნან სუ-
რი სტა ბი ლუ რო ბის და ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მტკი ცე კურ სის უზ რუნ ველ ყო ფა.

თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სის მკვეთ რი ცვლი-
ლე ბა უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს ეკო ნო მი კის ყვე ლა სეგ მენ ტზე, მათ შო-
რის ფი ნან სე ბის ფუნ ქცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სფე რო ზე. მისაღებია მო საზ რე-
ბა, რომ ლა რის ოპ ტი მა ლუ რი კურ სის გან საზღ ვრა საკ მა ოდ რთუ ლი ა, რად-
გან იგი და მო კი დე ბუ ლია უამ რავ ფსი ქო ლო გი ურ ფაქ ტორ ზე და ცვა ლე ბად 
ეკო ნო მი კურ პა რა მეტ რებ ზე – თე ო რი უ ლი ციფ რის მკაც რად გან საზღ ვრას 
და მიღ წე ვას არც ერთ ქვე ყა ნა ში არ ის წრაფ ვი ან (კრი ზი სუ ლი პე რი ო დე ბის 
გა მოკ ლე ბით), არა მედ ცდი ლო ბენ, რომ ვა ლუ ტის კურ სის გან მსაზღ ვრე ლი 
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ფაქ ტო რე ბი დი ნა მი კუ რად ვი თარ დე ბოდეს და ურ თი ერ თქმე დებ დეს, რად გა-
ნაც ვა ლუ ტა, გან სა კუთ რე ბით სხვა ქვეყ ნის ფუ ლის ერ თე ულ თან მი მარ თე ბით, 
საკ მა ოდ რთუ ლი ფე ნო მე ნი და არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნი ტე ტის 
ატ რი ბუ ტი ა.[8]

შე და რე ბის მიზ ნით, გან ვი ხი ლოთ ლა რის კურ სის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კა 
რეტ როს პექ ტი ვა ში. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ლა რის კურ სის მკვეთ რი და ცე მა 
ძა ლი ან ჰგავს 1998 წლის ნო ემ ბერ -დე კემ ბერ ში ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის ტემპს. 
1995 წლის 2 ოქ ტომ ბრი დან მი მოქ ცე ვა ში ლა რის გაშ ვე ბას თან ახ ლდა სა ერ-
თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე მსოფ ლიო ბან-
კის მი ერ სა ქარ თვე ლოს თვის სამ ტრან ში ა ნი, სამ წლი ა ნი „სტენდ ბა ინ-ს კრე-
დი ტის გა ცე მა, რო მე ლიც მო ი აზ რე ბო და რო გორც სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის უზ რუნ ველ ყო ფა. 1998 წლის 2 ოქ ტომ ბერს კრე დი ტის ვა დის ამო-
წურ ვის თა ნა ვე, და იწყო ლა რის კურ სის და ცე მა დო ლარ თან მი მარ თე ბით და 
1, 35-დან და ე ცა 2,56-მდე დე კემ ბრის თვე ში. გა უ ფა სუ რე ბის ტემ პმა შე ად გი ნა 
87 %. იმ პე რი ოდ ში, სა ქარ თვე ლო ში მყო ფი სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო მი სი-
ის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, თუ ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბის 
ტემ პი აღე მა ტე ბა 34%-ს, ეს ღრმა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 87 % 
34 %-ს აღე მა ტე ბა 2,5 -ჯერ და მე ტად. თუ შე ვა და რებთ აღ ნიშ ნულ პე რი ოდს 
თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბას თან, ვნა ხავთ, რომ ამ ჟა მად ანა ლო გი უ რი სი ტუ-
ა ცი ა ა: ლა რი დო ლარ თან მი მარ თე ბით 1,70-დან გა უ ფა სურ და 2,52-მდე, გა უ-
ფა სუ რე ბა შე ად გენს 67%-ს, რაც თით ქმის 2-ჯერ აღე მა ტე ბა საწყ ის პე რი ოდს.

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ამო ცა ნას 
წარ მო ად გენს ქვე ყა ნა ში ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა [9]. სა-
ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კმა უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ფი ნან სო სის ტე მის 
სტა ბი ლუ რო ბა და გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ხე ლი შე უწყ ოს ქვე ყა ნა ში მდგრად ეკო-
ნო მი კურ ზრდას, თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია ისე, რომ საფ რთხე არ შე ექ მნას მი-
სი ძი რი თა დი ამო ცა ნის ‒ ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის შეს რუ ლე ბას. ფი ნან სუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გუ ლის ხმობს მთლი ა ნად სა ფი ნან სო სის ტე-
მის წი ნა შე არ სე ბუ ლი და მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზღ ვრას და მის შემ-
ცი რე ბას. 

თუ შე ვა და რებთ ბან კე ბის მი ერ მო ზი დულ დე პო ზი ტებ თან და კავ ში რე-
ბულ ორ ტენ დენ ცი ას ‒ ვა დი ა ნი დე პო ზი ტე ბის სა შუ ა ლო ვა დი ა ნო ბის შემ ცი-
რე ბა სა და დე პო ზი ტე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდას, ცხა დი ა, რომ ეს, 
ერ თი მხრივ, რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა სა და ლიკ ვი დო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
პრობ ლე მებ ზე და, მე ო რე მხრივ, რე სურ სე ბის გაძ ვი რე ბა სა და ფი ნან სუ რი მაჩ-
ვე ნებ ლე ბის გა უ ა რე სე ბა ზე მი უ თი თებს. 

ცნო ბილ მა ამე რი კელ მა პრო ფე სორ მა გრე გო რი მენ ქი უმ შე ი მუ შა ვა ფუ-
ლის მულ ტიპ ლი კა ტო რის ფორ მუ ლა: m=1/R*100%, სადაც m არის ფულის 
მულტიპლიკატორი, ხოლო, R არის ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული 
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ბანკებისათვის დაწესებული მინიმალური რეზერვების ნორმატივი, რომელიც 
გაიანგარიშება კომერციული ბანკების მოზიდული ანაბრების საშუალო- 
დეკადური ნაშთის მიხედვით [1]. 

როგორც ფორმულიდან ჩანს, ფულის მულტიპლიკატორსა და 
მინიმალური რეზერვების ნორმატივს შორის უკუპროპორციული დამო კი-
დებულებაა, ანუ რაც მეტია ნორმატივი, მით უფრო ნაკლებია ფულის მულ-
ტიპლიკატორი. ამ შემთხვევაში ფულის მულტიპლიკატორი გვიჩვენებს, 
კომერ ციულ ბანკში ანაბრებზე განთავსებული ფულადი რესურსების სხვა ბან-
კებში განთავსება რამდენჯერ შეიძლება განხორციელდეს.

ამასთან, მინიმალური რეზერვების ნორმატივი არის ერთგვარი ინ-
დიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს ეროვნული ბანკის ფულად-საკრედიტო პო-
ლიტიკას, თუ რომელ პოლიტიკას ანიჭებს უპირატესობას ეროვნული ბან კი 
– იაფი ფულის თუ ძვირი ფულის პოლიტიკას.

ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა საერთოდ გააუქმა მინიმალური 
რეზერვების ნორმატივი, იაპონიაში აღნიშნული ნორმატივი კომერციული 
ბანკის საშუალოდეკადური ნაშთის მხოლოდ 0,01%-ს შეადგენს, საერ-
თაშორისო საბანკო სექტორში კი ‒ 8%-ს არ აღემატება. საქართველოში 
მინი მალური რეზერვების ნორმატივი 1996 წლის თებერვლამდე შეადგენდა 
20%-ს, თებერვლიდან აგვისტომდე – 18%-ს, აგვისტოდან 1997 წლის 
სექტემბრამდე – 15%-ს, 1997 წლის სექტემბრიდან 1998 წლის ნოემბრამდე 
– 12%-ს, 1998 წლის ნოემბრიდან 2004 წლის ივლისამდე – 16%-ს. 2004 
წლის ივლისში მინიმალური რეზერვების ნორმატივი შემცირდა 13%-მდე. 
ამასთან, თუ მანამადე ხდებოდა უცხო ვალუტაში განთავსებული ანაბრების 
თანხის ეროვნულ ვალუტაში გადაყვანა შესაბამისი კურსით და მინიმალური 
რეზერვების ფონდში არსებული ნორმატივის მიხედვით განთავსება, 2004 
წლის 1 ივლისს განხორციელდა ნორმატივის დივერსიფიკაცია, ეროვნულ 
ვალუტაში განთავსებულ ანაბრებზე ნორმატივი განისაზღვრა 9%-ით, ხოლო 
უცხო ვალუტაში განთავსებულ ანაბრებზე ‒ 4%-ით. 2012 წლის 6 იანვარს 
საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობამ მიიღო გა დაწყვეტილება 
ეროვნულ ვალუტაში განთავსებულ ანაბრებზე ნორმატივი გაეზარდა 10%-დე, 
ხოლო უცხო ვალუტაში განთავსებულ ანაბრებზე ჯერ 10%-მდე, შემდეგ კი – 
15%-მდე [10],

თუ ჩვენ მი ერ შეს წავ ლილ მაჩ ვე ნებ ლებს შე ვუ და რებთ, სა ერ თა შო რი სო 
სა ბან კო სის ტე მა ში მოქ მედ ნორ მა ტი ვებს, დავ რწმუნ დე ბით, რომ სა ქარ თვე-
ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის გან-
მავ ლო ბა ში ატა რებს ძვი რი ფუ ლის პო ლი ტი კას.

გან ვი ხი ლოთ რა გავ ლე ნას ახ დენს ეროვ ნუ ლი ბან კის ძვი რი ფუ ლის პო-
ლი ტი კა ფი ნან სურ და ეკო ნო მი კურ სექ ტორ ზე. თუ ინ გლი სის კო მერ ცი უ ლი 
ბან კე ბი სა ერ თოდ არ გა ნა თავ სე ბენ არც ერთ გირ ვან ქა სტერ ლინგს ანაბ რებ-
ზე და ბან დე ბუ ლი თან ხი დან ცენ ტრა ლუ რი ბან კის მი ნი მა ლუ რი რე ზერ ვე ბის 
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ფონ დში, ია პო ნი ის კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი ყო ველ 100 ა თას იენ ზე მხო ლოდ 
10 იენს გა ნა თავ სე ბენ, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი ვალ დე ბუ-
ლია 100 ათას ლარ ზე გა ნა თავ სონ 10 ათა სი ლა რი და 100 ათას დო ლარ ზე 
‒ 15 ა თა სი დო ლა რი. ასე თი მა ღა ლი ნორ მა ტი ვი კო მერ ცი უ ლი ბან კის ხელ-
მძღვა ნე ლო ბას აი ძუ ლებს მის გან კარ გუ ლე ბა ში დარ ჩე ნი ლი საკ რე დი ტო რე-
სურ სე ბი უფ რო მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით გას ცეს, რაც თა ვის მხრივ, 
იწ ვევს კრე დი ტის გამოყენებით დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე-
ბის გაზ რდას.

***

დასასრულ, ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი-
ლად მიგ ვაჩ ნი ა, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კმა შე ი მუ შა ვოს ისე თი ფუ ლად 
-საკ რე დი ტო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მი ნი მა ლუ რი რე ზერ ვე ბის 
ნორ მა ტი ვის სა ერ თა შო რი სო სა ბან კო პრაქ ტი კა ში მოქ მედ ნორ მა ტი ვებ თან 
მი ახ ლო ვე ბას და „ძვი რი" ფუ ლის პო ლი ტი კის "„ ა ფი" ფუ ლის პო ლი ტი კით 
შეც ვლას; თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის სა ბან კო სის ტე მის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სფე რო სა ფი ნან სო ბაზ რე ბის გან ვი თა რე ბა ა; აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნას ანაბ რე ბის დაზღ ვე ვის კორ პო რა ცი ა, რო მე ლიც და-
აზღ ვევს რო გორც ფი ზი კუ რი, ასე ვე იუ რი დი უ ლი პი რე ბის და ნა ზო გებს [3].
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The article analyzes the connection of fi nancial control function with other main 
functions in modern Georgia considering the experience of foreign countries. There is 
highlighted the importance of the implementation of fi nances control function. In addition, 
the focus is shifted to the fi nances distribution and regulatory functions. It is proved that 
there are strong economic ties between fi nances functions. There is offered the opinion 
that in Georgia’s practice the necessary prerequisite for successful implementation of 
fi nances functions is the provision of fi nancial stability and hard national currency by the 
main bank of the country. 

The function of fi nancial control is directly connected to its distribution function. 
The function of fi nancial control is manifested in the conversion of the gross domestic 
product in relevant funds and then in the control of its targeted distribution. The movement 
of budgetary funds and the overall budgetary process - budgeting, review, approval, 
implementation and approval of accounting - is related to the fi nancial control function.

The objectives of the function of fi nances control are: the protection status of 
the country's fi nancial legislation, control over the tax and customs services, banks, 
fi nancial obligations and full control over the implementation of the budget system, 
the performance of mutual payments between enterprises and organizations. In the 
conditions of market economy, some experts estimate is fair, along with distribution 
and control functions, fi nances perform also regulatory functions; through the fi nances 
of the state (state spending, taxes, the state credit) it is connected to the regulation of 
production processes. It can be made the conclusion that the fi nances control function 
is closely connected with distribution and regulatory functions. It should be noted 
that effectiveness of the fi nancial control function is highly dependent on the fi nances 
discipline existing in the national economy.

On the basis of presenting the noted issues in a new way in the article there is made 
a conclusion that the National Bank should formulate such monetary policy which will 
provide the approximation of the standard of minimal reserves to the standard existing 
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in the international banking practice and change the “expensive” money policy with 
“cheap” money policy. At the present stage the important sphere of the banking system 
of developing countries is the development of fi nancial markets. It is necessary to create 
in Georgia the Deposit Insurance Corporation, which will insure both individuals and 
legal entities savings.

Keywords: Control of fi nances, distributive and regulations functions, national rate of 
exchange of currency, ,,cheap” and ,,expensive” money’s policy. 
JEL Codes: E 42, E 52, G 32, G 38 
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მიზ ნობ რი ვი სა მეც ნი ე რო - კვლე ვი თი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გე ბის შესახებ

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტის ფა კულ ტე ტებ ზე მიზ ნობ რი ვი სა მეც ნი ე რო-კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყ ო ბის შე სა ხებ რექ ტო რი სა და ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ-
მძღვა ნე ლის მი ერ გა მო ცე მუ ლი ბრძა ნე ბის (N:22/04; 30.12.2014) სა ფუძ ველ ზე, 
ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე 2015 წელს გნხორ ცი ელ და ექ ვსი მიზ-
ნობ რი ვი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტი. კვლე ვის პრო ცეს ში, აკა დე მი ურ 
პერ სო ნალ თან ერ თად, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს მო წი ნა ვე სტუ დენ ტებ მა, რა მაც 
გა მო იწ ვია მა თი ინ ტეგ რი რე ბა და შე სა ბა მი სად, სტუ დენ ტთა კვლე ვი თი უნარ- 
-ჩვე ვე ბის გა ფარ თო ვე ბა, პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაზ რდა და და ინ ტე რე სე ბა მეც-
ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბით. გთა ვა ზობთ თი თო ე უ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მოკ ლე მი მო ხილ ვას .

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 
‒ ევ რო კავ ში რის მო დე ლე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში (მიკ რო ე-
კო ნო მი კის კა თედ რა, პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი პრო ფე სო რი 
ეთერ ხა რა იშ ვი ლი). პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი იყო აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და 
სტუ დენ ტე ბი, კერ ძოდ, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რე ბი: მა რი ნა ჩავ ლე იშ ვი ლი, 
მა რი ნა ნაც ვა ლა ძე, ია ნაც ვლიშ ვი ლი, ინე ზა გაგ ნი ძე, ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი 
თა მარ ლა ზა რი აშ ვი ლი; სტუ დენ ტე ბი: ანა ლო მო უ რი, სა ლო მე ექი ზაშ ვი ლი, 
რუ სუ დან გუ რაშ ვი ლი.

კვლე ვის ძი რი თად მიზ ნად გა ნი საზღ ვრა სა ქარ თვე ლო ში ფერ მე რუ ლი 
მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მოვ ლე ნა და პერ სპექ ტი ვე-
ბის და სა ბუ თე ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მო დე ლე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით. შე სა ბა მი სად და ი სა ხა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი: ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე-
ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე სა ხებ ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი კვლე ვის ჩა ტა რე ბა; კვლე-
ვის ობი ექ ტის შერ ჩე ვა; კვლე ვი სათ ვის კითხ ვა რი სა და ინ ტერ ვი უ ე ბის ჩა ტა რე-
ბის სა ხელ მძღვა ნე ლოს მომ ზა დე ბა; ინ ტერ ვი უ ე ბის ჩა ტა რე ბა; ტრან სკრიპ ტე ბის 
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მომ ზა დე ბა; ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ხელ შეწყ ო-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა და არ სე ბუ ლი მო დე ლე ბის შეს წავ-
ლა; ღვი ნის ბაზ რის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მო დე ლე ბის შე ფა სე ბა; მო დე ლე ბის და 
რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა მიკ რო და მაკ რო დო ნე ზე სა ქარ თვე ლო ში ფერ-
მე რუ ლი მე ურ ნო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად და სხვა. 

სა ქარ თვე ლო ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში რე ბე ლი ქვე ყა ნაა და ამ 
მხრივ მი ზან შე წო ნი ლია ისე თი დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ფორ მი-
რე ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს: ქვეყ ნის თვით მყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, 
ძი რი თა დი ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტე ბით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მიღ წე ვას, სატ-
რან სპორ ტო და ენერ გო დე რეფ ნის ფუნ ქცი ის ეფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბას, მო-
სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ზრდას. ამ დე ნად, ნა თე ლი გახ და, რომ სა ქარ-
თვე ლო ში დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრობ ლე მე ბის კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვან როლს 
შე ას რუ ლებ და ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში რე ბე ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის 
ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში.

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს ას რუ ლებს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ სტრუქ ტუ რა ში. ევ-
რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის კუთხ ით კი აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო სათ ვის 
შე მუ შავ დეს დი ვერ სი ფი კა ცი ის ისე თი მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, 
შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა ევ რო პულ მოთხ ოვ ნებ თან, მე ო რე მხრივ, ასა ხავს იმ 
სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბას, რო მე ლიც არ სე ბობს სხვა დას ხვა 
გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში. 

სა ქარ თვე ლოს თვის მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა ტრა დი ცი უ ლი და სტრა-
ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბის დარ გი ა. მას ში ჩარ თუ ლია სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მე ვე-
ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცია მნიშ ვნე ლო ვან როლს შე ას რუ ლებს 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის კუთხ ით და იმავ დრო უ ლად უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა ზე 
მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას. დი ვერ სი ფი-
კა ცი ის ეფექ ტი ა ნი მო დე ლე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლი იყოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი და კომ პე ტენ ტუ რი მხა რე, კერ ძოდ, 
შე სა ბა მი სი სა მი ნის ტრო ე ბი, ექ სპერ ტე ბი, მეც ნი ერ -მუ შა კე ბი და უშუ ა ლოდ მე ვე-
ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის დარ გის წარ მო მად გნე ლე ბი. 

აღნიშნული პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებ და ისე თი კვლე ვის ჩა ტა რე ბას, რო-
მე ლიც მო ი ცავ და ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი მხა რე ე ბის პო ზი ცი ე ბი სა და 
ხედ ვე ბის შეს წავ ლა -ა ნა ლიზს. და მა ტე ბით გა მოკ ვლე უ ლი იქ ნა ისე თი სა უ კე-
თე სო ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც ადეკ ვა ტუ რია სა ქარ თვე ლოს რე-
ა ლო ბი სათ ვის და შე მუ შავ და ამ მო დე ლე ბის ადაპ ტი რე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი. 

კვლე ვის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გა მო ყე ნე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე-
ბი სა და ანა ლი ზის კომ პლექ სუ რი მე თო დე ბი: (1) სა მა გი დე კვლე ვა; (2) თვი-
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სებ რი ვი კვლე ვა. „სამაგიდე კვლევის“ მე თო დის გა მო ყე ნე ბით გან ხორ ცი ელ და 
მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა გა მო ყე ნე ბუ ლია ისე თი 
სა კითხ ე ბის და მუ შა ვე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც მო ი ცავს ფე რე მე რუ ლი მე ურ ნე ო-
ბე ბის გან ვი თა რე ბის ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა და მო დე ლე ბის შეს წავ ლას, 
ასე ვე, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
მო პო ვე ბა სა და ექ სტრა პო ლა ცი ას, აგ რა რულ პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი დო კუ მენ ტე ბის მო პო ვე ბა სა და ანა ლიზს. 

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბის ობი ექ ტუ რად 
შე ფა სე ბი სათ ვის თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დია გა მო ყე ნე ბუ ლი, კერ ძოდ 
ჩაღრ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დი. 

კვლე ვა სამ ეტა პად გან ხორ ცი ელ და: კვლე ვის პირ ველ ეტაპ ზე მოხ და 
მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა, და ხა რის ხე ბა და და მუ შა ვე ბა, კერ ძოდ, შეგ-
როვ და ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბე ბის შე სა ხებ სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, პო ლი-
ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბი, ანა ლი ტი კუ რი ან გა რი შე ბი და 
ა.შ. კვლე ვის მე ო რე ეტაპ ზე უშუ ა ლოდ პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბი შეგ როვ და 
და ჩა ტარ და შერ ჩე ულ ფერ მე რებ თან ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი, შე ფას და 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სა და დი ვერ სი ფი კა ცი ის ფაქ ტობ რი-
ვი მდგო მა რე ო ბა, გა მოვ ლინ და გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ძი რი თა დი ამო-
ცა ნე ბი და ხელ შემ შლე ლი ბა რი ე რე ბი, მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი გან ზო გად და და 
სა ფუძ ვლად და ე დო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ-
ლო ბებ ზე რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბას. კვლე ვის დას კვნი თი ეტა პი და ეთ მო 
ანა ლი ტი კუ რი ან გა რი შის შე მუ შა ვე ბა სა და სტა ტი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის ჩა სა ტა რებ ლად გა ნი საზღ ვრა დარ გობ რი ვი ფო კუ-
სი: მე ვე ნა ხე ო ბა -მეღ ვი ნე ო ბის დარ გი, ხო ლო გე ოგ რა ფი ულ არე ა ლად შე ირ-
ჩა კა ხე თის რე გი ო ნი.

სტრა ტი ფი ცი რე ბუ ლი შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვით გა მო ი ყო სა მი სტრა ტა 
ჯგუ ფი: 

ა. ფერ მე რე ბი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ მე ვე ნა ხე ო ბას მის დე ვენ;
ბ. მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბით და კა ვე ბუ ლი მე წარ მე ე ბი; 
გ. მხო ლოდ მეღ ვი ნე ე ბი.
კვლე ვის პრო ცეს ში შე იქ მნა მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მე ლიც მო ი ცავ და 1952 

ფერ მერს, 214 მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე სა და მეღ ვი ნეს, სულ 2166 ეკო ნო მი კურ ერ-
თე ულს. 

გა მო კითხ ვი სათ ვის ძი რი თა დი და და მა ტე ბი თი სი ის შერ ჩე ვას სა ფუძ-
ვლად და ე დო შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბი: საქ მი ა ნო ბის სფე რო, პრო დუქ ცი ის სა-
ხე ო ბა, პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა, მი წის ფარ თო ბი. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ბა ზი დან შე ირ ჩა 25 ერ თე უ ლი, მათ 
შო რის: 10 - მხო ლოდ მე ვე ნა ხე, 8 - მხო ლოდ მეღ ვი ნე, 7 - მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ-
ვი ნე ო ბა ში ჩარ თუ ლი მე წარ მე. მათ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მი ზა ნი იყო 
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ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა, ძი რი თა-
დი გა მოწ ვე ვე ბის და დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მოვ ლე ნა.

კვლე ვის საფუძ ველ ზე შემ დე გი ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი გა მოვ ლინ და: 
 ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სი კა ხე თის 

რე გი ონ ში, მი უ ხე და ვად დარ გის მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ტრა დი ცი ე ბი სა, საწყ ის 
ეტაპ ზე ა;

 მე ვე ნა ხე ო ბა ში ჩარ თუ ლია ძი რი თა დად მცი რე ზო მის ფერ მე ბი და 
ისი ნი და მო კი დე ბუ ლია მსხვი ლი და სა შუ ა ლო ღვი ნის ქარ ხნე ბის მი ერ და წე სე-
ბულ ფას ზე. და ბა ლი ფა სე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის სიმ ცი რის გა მო, ფერ მე რე ბი 
ვერ ახ დე ნენ წარ მო ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას. მსხვი ლი და ნა წი ლობ რივ სა შუ ა-
ლო ზო მის ღვი ნის ქარ ხნე ბი ფლო ბენ სა კუ თა რი ვე ნა ხის ფარ თო ბებს და ფერ-
მე რი სა გან ყურ ძენს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში იძე ნენ, თუ ნედ ლე ულ ზე გაჩ-
ნდე ბა დე ფი ცი ტი (ამ სა წარ მო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა ინ ტერ ვი უს პრო ცეს ში 
გა ნაცხ ა დეს, რომ მათ წი ნა წლის ღვი ნის სა შუ ა ლოდ 40% არ აქვთ გა ყი დუ ლი, 
შე დე გად, მიმ დი ნა რე წელს და ბა ლი იყო მოთხ ოვ ნა ყურ ძენ ზე);

 მსხვილ ქარ ხნებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა დი ვერ სი ფი კა ცი ის არა სა ხარ-
ბი ე ლო პერ სპექ ტი ვა ა; 

 მცი რე ფერ მებს, რომ ლე ბიც იყე ნებ დნენ გა ფარ თო ე ბის სტრა ტე გი-
ას, აქვთ ბევ რად უკე თე სი ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი, ვიდ რე ფერ მებს, რომ ლე-
ბიც ჩარ თუ ლი არ არი ან დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცეს ში. ფერ მე ბი გა ფარ თო ე ბის 
სტრა ტე გი ის გა მო ყე ნე ბით ლი დე რო ბენ წმინ და შე მო სავ ლით ერ თე ულ ოჯახ-
ზე;

 მოქ მე დი სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მე ბი არ არის დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა. ასე ვე, დაზღ ვე ვა ვერ ას რუ ლებს დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
ხელ შემ წყობ როლს;

 დი ვერ სი ფი კა ცი ა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შე რუ ლე ბა შე უძ ლია კო-
ო პე რი რე ბას, რაც თით ქმის არ ხდე ბა;

 მცი რე ფერ მერ თა ნა წი ლი მი ვი და იმ დას კვნამ დე, რომ ნაკ ვე თე ბის 
გამ სხვი ლე ბა საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბის აუ ცი ლებ ლი წი ნა პი რო ბა ა. მი უ ხე-
და ვად ამი სა, ფაქ ტობ რი ვად, მა ინც ვერ ახ დე ნენ გა ერ თი ა ნე ბას, ძი რი თა დად 
ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბი სა და კო ო პე რა ცი ი სად მი სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
გა მო;

 რუ სე თის ბა ზა რი ად ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მია მცი რე მას შტა ბის ღვი-
ნის ქარ ხნე ბის თვის, ასე ვე, ზო გი ერ თი სხვა დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე-
ბის თვის. შე სა ბა მი სად, პრი ო რი ტე ტუ ლად მათ თვის ამ ბაზ რის დი ვერ სი ფი კა-
ცია გა ნი ხი ლე ბა; მე ვე ნე ხე ე ბიც და მეღ ვი ნე ე ბიც თან ხმდე ბი ან, რომ უმ თავ რე სი 
გა მოწ ვე ვა არის ღვი ნის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის გა ფარ თო ე ბა/ დი ვერ სი ფი-
კა ცი ა. თუმ ცა, ამ პრო ცეს ში თით ქმის არ არი ან ჩარ თულ ნი სა შუ ა ლო და მცი რე 
ზო მის მწარ მო ებ ლე ბი;
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 გა მო უ ყე ნე ბე ლია პრო დუქ ტე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი (ა რა ყის წარ მო ე ბა, სუფ რის ყურ ძე ნი, ყურ ძნის წვე ნი, წიპ წის 
ზე თი, ღვი ნის ტუ რიზ მი და სხვ.);

 მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის შე სა ხებ მნიშ ვნე ლოვ ნად შეზღ უ-
დუ ლია სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი და ანა ლი ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რაც ასე თი 
ტი პის მე ურ ნე ო ბე ბის მი მართ არ თუ ლებს რო გორც კვლე ვებს, ასე ვე სხვა დას-
ხვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს;

 არ არ სე ბობს სრუ ყო ფი ლი სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა წარ მო ე ბის სტრა-
ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბი სა და გა ფარ თო ე ბი სათ ვის.

მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა მო ამ ზა და ორი ტი პის რე კო მენ და ცი ა: 1. სამ თავ-
რო ბო სტრუქ ტუ რე ბი სათ ვის; 2. უშუ ა ლოდ ფერ მე რე ბი სათ ვის, მათ გან მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ა: 

 დი ვერ სი ფი კა ცი ის სტრა ტე გია უნ და გახ დეს მცი რე ღვი ნის ქარ ხნე ბის 
ამუ შა ვე ბა;

 სა ჭი როა პრო დუქ ტე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სის ხელ შეწყ ო ბა სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ და სა ბუ თე ბუ ლი პროგ რა მე ბი თა და შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბით;

 და სახ ლე ბუ ლი ლო კა ცი ე ბის შე სა ბა მი სად აუ ცი ლე ბე ლია მცი რე ფერ-
მე რის მი ერ ყურ ძნის, ღვი ნი სა და დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის პირ და-
პი რი გა ყიდ ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

 შე სა მუ შა ვე ბე ლია დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის  შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის სქე მა: არა ყის წარ მო ე ბა; სუფ რის ყურ ძნის ჯი შე ბის გა ფარ თო ე ბა; 
ყურ ძნის წვე ნი; წიპ წის ზე თი; ღვი ნის ტუ რიზ მი;

 მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა-
ცი ის პრო ცე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია კა ნო ნის მი ღე ბა „ფერ მე რუ-
ლი მე ურ ნე ო ბე ბის შე სა ხებ“;

 აუ ცი ლე ბე ლია ღვი ნის ტრა დი ცი უ ლი ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა: რუ-
სე თი, უკ რა ი ნა, ყა ზა ხე თი, ბე ლა რუ სი; ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პერ სპექ ტი უ ლი 
ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია შემ დეგ ქვეყ ნებ ში: აშშ, ჩი ნე თი, დი დი ბრი ტა ნე თი, 
გერ მა ნი ა, პო ლო ნე თი, უკ რა ი ნა;

 სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მი მარ თუ ლე ბით აუ ცი ლე ბე ლი ა: ა. პროგ-
რა მებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ა; ბ. პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის დროს მცი რე ფერ-
მე რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და შე სა ბა მი სი ფო კუ სი რე ბა; გ. პროგ რა მე ბის 
შე სა ხებ მე ტი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის ჩა ტა რე ბა და ფერ მე რე ბის ინ ფორ მი-
რე ბა; დ. სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა კვლე ვე ბის სა-
ფუძ ველ ზე;

 აუ ცი ლე ბე ლია ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ-
რდა იაფ აგ რო- კრე დი ტებ ზე. კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა შე ღა ვა თო პე-
რი ო დის არ სე ბო ბას; სა ჭი როა კო ო პე რი რე ბის იდე ის სწო რი არ გუ მე ნე ტა ცი ა, 
პრო პა გან და და კო ო პე რა ტი ვე ბის შექ მნის ეფექ ტი ა ნი მხარ და ჭე რის სის ტე მის 
ამოქ მე დე ბა და სხვა.
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სა მეც ნი ე რო კვლე ვის შე დე გე ბის ნა წი ლი უკ ვე მოხ სენ და და გა მოქ ვეყ-
ნდა, კერ ძოდ: სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ა ზე (World Academy 
of Science, Engineering and Technology - ICEMBIT 2015 : International Conference 
on Economics, Management of Business, Innovation and Technology - Economics and 
Business Sciences Conferences in Italy, 5-6 May, 2015), რო მე ლიც ჩა ტარ და იტა-
ლი ა ში, რომ ში. მოხ სე ნე ბის თე მა იყო: ,,Farm Diversifi cation and the Corresponding 
Policy for its Implementation in Georgia“ (E. Kharaishvili). იგივე სტატია მათივე 
მოთხოვნით დაიბეჭდა საერთაშორისო ელექტრონულ ჟურნალში: World 
Academy of Science, Engineering and Technology, International Science index 101, 
International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering 
9(5), 2015.

კვლევის ფარგლებში ასევე, მომზადდა მოხსენება - ,,Small Farm Diver-
sifi cation Opportunities in Viticulture-Winemaking Sector of Georgia“ (E. Kharaishvili) 
- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისათვის 18th International Conference 
on Economics, Business and Marketing Management to be held in Paris, France on 
May, 16-17, 2016. იგივე სტატია სარედაქციო ჯგუფის მოთხოვნით დაიბეჭდა 
საერთაშორისო ჟურნალში International Journal of Social, Behavioral, Educational, 
Economic, Business and Industrial Engineering Vol:10, No:5, 2016.

აზიის უნივერსიტეტის სამეცნიერო - კვლევითი ჯგუფის მიერ შემოთა-
ვაზებულია სტატიის მომზადება ,,Wine Brand and Wine Tourism Development 
Prospective in Georgia“, რომელიც გამოქვეყნდება ადეკვატურ საერთაშორისო 
ჟურნალში. 

მი ღე ბუ ლია სტა ტია სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ა ზე              
ქ. ბარ  სე ლო ნა ში (ეს პა ნე თი), 2016 წე ლი, 23-26 მა ი სი, თე მით – „ფერმერულ 
მე ურ  ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის ევ რო პუ ლი მო დე ლე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი სა-
ქართველოში“, რომ ლის ავ ტო რია ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ია ნაც ვლიშ ვი-
ლი; ასე ვე, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რის მა რი ნა ჩავ ლე იშ ვი ლის მი ერ მზადდება 
სტატია „კოოპერატივები და ფერმერულ მეურნეობათა დივერსიფიკაცია“, 
რომელიც წარდგენილი იქნება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე.

კვლე ვის შე დე გებს ექ ნე ბა რო გორც სა მეც ნი ე რო, ასე ვე, პრაქ ტი კუ ლი 
გა მო ყე ნე ბა. სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვე ბე ლი და გან მა ხორ ცი ე ლე ბე-
ლი სტრუქ ტუ რე ბი მი ი ღე ბენ მეც ნი ე რუ ლად არ გუ მენ ტი რე ბულ რე კო მენ და ცი-
ებს ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ. 
დარ გის ექ სპერ ტებ სა და მეც ნი ე რებს მი ე წო დე ბათ და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია 
და თე ო რი ე ბი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ფორ მა ცი ი სა და დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის კუთხ ით. 

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
კვლე ვის შე დე გე ბი და ეხ მა რე ბა ად გი ლობ რი ვი, რე გი ო ნუ ლი და ცენ ტრა ლუ რი 
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მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ერ თობ-
ლი ვი პრო ექ ტე ბის და გეგ მვა ში. სტუ დენ ტე ბი კვლე ვის მა სა ლებს გა მო ი ყე ნე ბენ 
სას წავ ლო კურ სებ ში, ასე ვე, სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ე ბი სა და სა მა გის ტრო 
კვლე ვი თი თე მე ბის და მუ შა ვე ბისას. 

* * *

ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მო სა ქარ თვე ლო ში და მი სი გავ-
ლე ნა ექ სპორ ტის გლო ბა ლურ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე ‒ (სა ერ თა შო რი-
სო ბიზ ნე სის კა თედ რა, პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი პრო ფე სო რი ია შა მეს ხი ა. 
პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ობ დნენ: ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რე ბი: ლა რი სა ყორ-
ღა ნაშ ვი ლი; შო თა შა ბუ რიშ ვი ლი; და ვით სი ხა რუ ლი ძე; ასის ტენტ პრო ფე სო რი: 
ლე ი ლა ქა და გიშ ვი ლი; ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი ვახ ტანგ ჭა რა ი ა; დოქ ტო რან ტი 
ოთარ ან გუ რი ძე; ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენ ტი ეკა მაღ ლა ფე რი ძე)

პრო ექ ტის თე მა ტი კის აქ ტუ ა ლუ რო ბა გა ნა პი რო ბა მსოფ ლიო და ეროვ-
ნულ ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე ტრან სფორ მა ცი ულ მა პრო ცე სებ მა, სა ერ თა შო-
რი სო ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი და ინო ვა ცი უ რი გა რე მოს სე რი ო ზულ მა ცვლი-
ლე ბებ მა, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ინო ვა ცი ურ მო დელ ზე გა-
დაყ ვა ნის აუ ცი ლებ ლო ბამ.

ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კი დან სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის 
პრო ცეს ში არ სე ბი თად შე იც ვა ლა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის დარ გობ რი ვი 
სტრუქ ტუ რა, მო ი შა ლა ტექ ნი კა სა და ტექ ნო ლო გი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რე-
ა ლუ რი სექ ტო რი, სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა არ ეთ მო ბო და ბიზ ნე სის მას ტი მუ-
ლი რე ბე ლი ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს ფორ მი რე ბას, ტექ ნო ლო გი ურ მიღ წე-
ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას. ამან გა ნა პი რო ბა 
ექ სპორ ტის და ბა ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, ახალ სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე 
დამ კვიდ რე ბის სირ თუ ლე და, შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის და ბა ლი დო ნე.

პრო ექ ტის ავ ტო რებ მა მიზ ნად და ი სა ხეს სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სის ტექ ნო-
ლო გი უ რი გა რე მოს კომ პლექ სუ რი ანა ლი ზი და შე ფა სე ბა, ინო ვა ცი უ რი ტექ-
ნო ლო გი ე ბი სა და პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით ქვეყ ნის 
სა ექ პორ ტო კუნ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდის პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა მოვ ლე ნა და ამ მი მარ თუ ლე ბით მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კონ კრე ტუ-
ლი წი ნა და დე ბე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. მიზ ნის მი საღ წე ვად გა-
ნი საზღ ვრა ამო ცა ნა თა ფარ თო წრე, რო მელ თა შო რის უნ და აღი ნიშ ნოს შემ-
დე გი: ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს არ სის, სტრუქ ტუ რის და ძი რი თა დი 
კომ პო ნენ ტე ბის გა მოკ ვლე ვა; ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს ძი რი თა დი 
იდი კა ტო რე ბის ანა ლი ზი და შე ფა სე ბა; ბიზ ნე სის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე ინო-
ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი უ რი სი ახ ლე ე ბის გავ ლე ნის გა მოკ ვლე ვა; ბიზ ნე სის 
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ტექ ნო ლო გი ური გა რე მოს ფორ მი რე ბა ში პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
რო ლის გან საზღ ვრა; სა გა რეო ვაჭ რო ბის ზრდა ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ამაღ ლე ბის გავ ლე ნის გა მოკ ვლე ვა; ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის და გე ო პო ლი-
ტი კუ რი გა რე მოს რო გორც ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს ფორ მი რე ბის 
ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზი; „მწვა ნე ეკო ნო მი კის“ ად გი ლის გან საზღ-
ვრა ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი ურ გა რე მო ში; ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს 
გან ვი თა რე ბის, ექ სპორ ტის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით კონ კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა-
ვე ბა.

კვლევაში ტრადიციული სტატისტიკური ანალიზის, ინდუქციის და 
დედუქციის, ანალიზისა და სინთეზის, ანალოგიის მეთოდებთან ერთად, 
გამოყენებულია SWOT – ა ნა ლი ზის მე თო დი. ტექ ნო ლო გი უ რი ფა რე მოს ძი-
რი თა დი ინ დი კა ტო რე ბის შე ფა სე ბა ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სხვა დას ხვა სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ფო რუ მე ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ 
ინ დექ სე ბი და რე ი ტინ გე ბი (გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ დექ სი, 
ცოდ ნის ეკო ნო მი კის ინ დექ სი, გლო ბა ლუ რი ინო ვა ცი უ რი ინ დექ სი და ა. შ.), 
აგ რეთ ვე, სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტა-
ტის ტი კუ რი და სხვა მა სა ლე ბი. 

  კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მო, ბიზ ნეს გა რე-
მოს სხვა კომ პო ნენ ტებ თან (ე კო ნო მი კუ რი, სა მარ თლებ რი ვი, სო ცი ა ლუ რი და 
სხვა) შე და რე ბით, ნაკ ლე ბად გა მოკ ვლე უ ლი სფე როა რო გორც გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე, ისე ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის ჭრი ლით. გან სა კუთ რე ბით ნაკ ლე ბა დაა ეს 
სფე რო შეს წავ ლი ლი პოს ტსაბ ჭო ურ ქვეყ ნებ ში და მათ შო რის სა ქარ თვე ლო-
ში. ნაშ რომ ში დაჯ გუ ფე ბუ ლია ის ძი რი თა დი ცვლა დი კომ პო ნენ ტე ბი, რო მელ-
თა ანა ლი ზით შე საძ ლე ბე ლია ქვეყ ნის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს ძლი ე რი და 
სუს ტი მხა რე ე ბის შე ფა სე ბა და მა თი გა უმ ჯო ბე სე ბის გზე ბის და სახ ვა და სხვა. 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის და გლო ბა ლუ რი ინო ვა ცი უ რი ინ დექ-
სე ბის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლო თან და თა ნო ბით იუმ ჯო ბე სებს მდგო მა რე ო ბას. 
გარ კვე უ ლი პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი შე ი ნიშ ნე ბა ასე ვე ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი 
გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხ ით. კერ ძოდ, გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო დახ-
მა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ (GIZ) და ა ფუძ ნა სა ქარ თვე ლოს ტექ ნო ლო გი ე ბის გა-
და ცე მის ცენ ტრი, შე იქ მნა სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა-
ა გენ ტო, ევ რო კავ ში რის ინი ცი ა ტი ვით შე იქ მნა სამ თავ რო ბო პა ნე ლი „კვლევა 
და ინოვაცია“, უკა ნას კნელ წლებ ში სა ქარ თვე ლომ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 63 
ევ რო პულ პრო ექ ტში, და არ სდა სამ რეწ ვე ლო ინო ვა ცი ე ბის ლა ბო რა ტო რი ე ბი 
- ე.წ. ფაბ ლა ბე ბი და სხვ.

სა ქარ თვე ლო გა აჩ ნია ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბი სა და სწრა ფად ზრდის 
დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი (გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბა, ბუ ნებ რი ვი რე სურ-



134

ნინო ფარესაშვილი

სე ბი, ინო ვა ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლი და სხვ.), რო მელ თა გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე-
ბით მას შე უძ ლია გან ვი თა რე ბის ინო ვა ცი ურ მო დელ ზე გა დას ვლა და ქვეყ ნის 
გლო ბა ლუ რი (მათ შო რის ექ სპორ ტის) კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ამაღ ლე ბა. კვლე ვის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი და წი ნა-
და დე ბე ბი ხელს შე უწყ ობს ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბის ტრან სფე რის გაზ რდას და პრაქ ტი კა ში მათ და ნერ-
გვას, სა მეც ნი ე რო წრე ებს და ბიზ ნესს შო რის კავ ში რე ბის გამ ყა რე ბას, ბიზ ნე სის 
კრე ა ტი უ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბას, სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ტის დი ვერ სი ფი კა-
ცი ას, ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის ახალ ბაზ რებ ზე შეღ წე ვა- დამ კვიდ რე ბას და ა. შ.

 კვლე ვის შე დე გე ბი ნა წი ლობ რივ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 3 სტა ტი ა ში, 2 სტა-
ტია გა და ცე ბუ ლია გა მო საქ ვეყ ნებ ლად. გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კვლე ვის შე დე-
გე ბის მო ნოგ რა ფი ი სა (უნ და ითარ გმნოს და გა მო ი ცეს ინ გლი სურ ენა ზეც) და 
ლექ ცი ე ბის კურ სის ფორ მით გა მო ცე მა, რაც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა თსუ -ის ეკო-
ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის მა გის ტრა ტუ რის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის დამ-
ხმა რე ლი ტე რა ტუ რის სა ხით. 

* * *

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფი ნან სუ რი მდგო მა რე-
ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის რე ზერ ვე ბი (ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუ დი ტის 
კა თედ რა, პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი პრო ფე სო რი ელე ნე ხა რა-
ბა ძე, პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ნა წი ლე ობ და კა თედ რის ხუ თი ასო ცი-
რე ბუ ლი პრო ფე სო რი: ლე ვან სა ბა უ რი, ნა დეჟ და კვა ტა ში ძე, ნა ნა სრე სე ლი 
და მე რაბ ჯი ქი ა. პრო ექ ტში ასე ვე აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლე ბი იყ ვნენ კა თედ რის 
დოქ ტო რან ტე ბი: რუ სუ დან სრე სე ლი, ნი ნო ჩავ ლეშ ვი ლი, ნა ნა ხინ ჩა ლაშ ვი ლი 
და იო სებ მა მუ კე ლაშ ვი ლი).

ნე ბის მი ე რი სა წარ მო სა და ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია ფი ნან სუ რი მდგრა დო-
ბის, საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის და ზო გა დად, ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც სა ბო ლო ოდ გა მო ი ხა ტე ბა შე მო სავ ლე ბი სა და მო გე ბის მაჩ-
ვე ნებ ლის ზრდა ში. 

ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა სა წარ მოს ეფექ ტი ა ნი საქ მი ა ნო ბი სა და სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პი რო ბა ა. ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის პი რო ბებ ში, სა წარ მოს შე უძ ლია შექ მნას და 
და ნერ გოს თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი, აა მაღ ლოს პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი, 
გა ა უმ ჯო ბე სოს ფას წარ მოქ მნის პო ლი ტი კა, უზ რუნ ველ ყოს თვით ღი რე ბუ ლე ბის 
შემ ცი რე ბა, გა ზარ დოს შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა. სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგრა დო-
ბის ანა ლი ზი იძ ლე ვა მი სი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის ნა თელ სუ რათს. სა წარ მოს 
ხარ ჯე ბის მარ თვა ში თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა წარ მო ად გენს მი სი 
ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდის წი ნა პი რო ბას. არა ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა და-
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გეგ მვის, კო ორ დი ნა ცი ის, ორ გა ნი ზა ცი ი სა და მო ტი ვა ცი ის სწორ რე ა ლი ზე ბას. 
სა წარ მოს გა მარ თუ ლი და შე უ ფერ ხე ბე ლი მუ შა ო ბა მო ითხ ოვს პრობ ლე მებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და გეგ მვის, აღ რიცხ ვის, კონ ტრო ლი სა და ანა ლი ზის სის ტე-
მე ბის შექ მნა სა და ფუნ ქცი ო ნი რე ბას. სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტე ბის მიმ დი ნა რე და 
მო სა ლოდ ნე ლი მოთხ ოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ზან შე წო ნი ლია ხარ ჯე ბის 
მარ თვის ახა ლი არატ რა დი ცი უ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გვა, რო მე ლიც და ფუძ ნე-
ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე. აღ ნიშ-
ნუ ლი სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტა მო ითხ ოვს მყარ მე თო დო ლო გი ურ უზ რუნ ველ-
ყო ფას, ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის მე თო დე ბი სა და მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და 
პრაქ ტი კულ რე ა ლი ზა ცი ას. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბით და ინ ტე რე სე ბამ 
და აქ ტუ ა ლუ რო ბამ გა ნა პი რო ბა სა მეც ნი ე რო-კვლე ვი თი პრო ექ ტის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მაგალითზე.

კვლე ვის შე დე გებ ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კით აპ-
რო ბი რე ბუ ლი პროგ რე სუ ლი მე თო დე ბი სა და მო დე ლე ბის სის ტე მე ბი ქა ლა ქის 
სატ რან სპორ ტო კომ პა ნი ი სათ ვის. წარ მო ე ბის ხარ ჯე ბის მარ თვის ეფექ ტი ა ნი 
სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა, ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის ანა ლი ზის თა ნა მედ რო ვე მე-
თო დე ბის და ნერ გვა, სა წარ მოს გან ვი თა რე ბის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე აქ ტუ ა ლურ 
სა კითხს წარ მო ად გენს, რაც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს შეს რუ ლე ბუ ლი სა-
მუ შა ოს აქ ტუ ა ლუ რო ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბას. ამას თან გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ქ. თბი ლი სის ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა წარ მო, რომ ლის 
ბა ზა ზეც მოხ და კვლე ვა, ქ. თბი ლი სის მე რი ის 100 %-ი წი ლით მფლო ბე ლო-
ბა ში ა. იგი შე რე უ ლი და ფი ნან სე ბის სის ტე მა ზე ა, რო მელ შიც გან მსაზღ ვრე ლია 
ქა ლა ქის ბი უ ჯე ტი დან სუბ სი დი ის სა ხით მი ღე ბუ ლი და ფი ნან სე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მო ნა ცე მე ბის ზო გა დი გაც ნო ბის შე-
დე გად გა მოვ ლინ და მი სი ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
რაც ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლა ქის ბი უ ჯეტ ზე. კვლე ვის დროს სწო რედ 
ამ კუთხ ით იქ ნა უპი რა ტე სი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი, რა თა, რაც შე იძ ლე ბა 
მი ნი მუ მამ დე იყოს დაყ ვა ნი ლი რის კე ბი სა და იმ ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნა, რომ-
ლე ბიც უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სა წარ მოს ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბა ზე.

სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი სა მუ შა ოს მი ზანს წარ მო ად გენ და სა წარ მოს ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ანა ლი ზი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც გან ხორ ცი ელ და სა-
წარ მოს ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის, მი სი დი ნა მი კის, ფი ნან სუ რი 
მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით გან-
ხორ ცი ელ და სა წარ მოს სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის მარ თვა ში არ-
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნა, კა პი ტა ლის ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბის 
შერ ჩე ვა. 

ანა ლი ზი, სა ერ თოდ, ცალ კე უ ლი მაჩ ვე ნებ ლის პროგ ნო ზი რე ბის მძლავ-
რი ინ სტრუ მენ ტი ა, ხო ლო კონ კრე ტუ ლად, სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე-
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ო ბის ან გა რიშ გე ბის (ბუ ღალ ტრუ ლი ბა ლან სის) ანა ლი ზი კი, იძ ლე ვა სა წარ-
მოს ლიკ ვი დო ბის, გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის, წმინ და საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლი სა და 
მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თა ნა ფარ დო ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას. იმის 
დად გე ნა, თუ რამ დე ნად აღე მა ტე ბა საბ რუ ნა ვი აქ ტი ვე ბი მიმ დი ნა რე ვალ დე-
ბუ ლე ბებს, ნიშ ნავს არა მხო ლოდ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ფარ ვის რე სურ სე ბის 
არ სე ბო ბას, არა მედ გუ ლის ხმობს, რომ სა წარ მოს აქვს საქ მი ა ნო ბის გა ფარ-
თო ვე ბის რე ა ლუ რი პერ სპექ ტი ვა, რად გან სწო რედ სა მუ შაო კა პი ტა ლი არის 
ის და დე ბი თი ინ დი კა ტო რი, რო მე ლიც კრე დი ტო რებს და ინ ვეს ტო რებს ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კენ უბიძ გებს. 

სატ რან სპორ ტო სა წარ მოს ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი რე ზერ ვია და ნა ხარ ჯე ბის მარ თვის კომ პლექ სუ რი მო დე ლე ბი სა და მე თო-
დე ბის და ნერ გვა, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სა წარ მოს მი ერ დას მუ-
ლი ამო ცა ნე ბის ანა ლი ზის, მო დე ლი რე ბის, ოპ ტი მი ზა ცი ი სა და მმარ თვე ლო-
ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ზე, რაც მთლი ა ნო ბა ში წარ მო ად გენს სა წარ-
მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
კვლე ვის ძი რი თად ამო ცა ნებს წარ მო ად გენ და:

 სატ რან სპორ ტო სა წარ მოს არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის 
და ხა სი ა თე ბა სის ტე მუ რი მიდ გო მით და და ნა ხარ ჯე ბის მარ თვის პრობ ლე მებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის შექ მნა, მე თო დო ლო გი უ რი პრინ ცი პე ბი სა და სა-
წარ მოს სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

 სატ რან სპორ ტო სა წარ მოს და ნა ხარ ჯე ბის მარ თვის მე ქა ნიზ მის შე მუ-
შა ვე ბა ერ თი ა ნი ბა ზე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის გა მო ყე ნე ბით;

 ფი ნან სუ რი მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბით ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და და-
მუ შა ვე ბის მარ თვა სატ რან სპორ ტო სა წარ მო ში;

 პო ტენ ცი უ რი რის კე ბის მა ტა რე ბე ლი გა დახ რე ბის გან საზღ ვრა;
 სა წარ მოს გან ვი თა რე ბის ფი ნან სუ რი გეგ მე ბის ფორ მი რე ბა;
 ფი ნან სუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო-

ბის ამაღ ლე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა;
 სა წარ მოს ლიკ ვი დო ბი სა და გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბა;
 კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რის მარ თვა.
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ჩარ-

თულ მა ჯგუფ მა შპს „თბილისის სატრანსპორტო საწარმოს“ მო ნა ცე მებ ზე დაყ-
რდნო ბით:

1. გან საზღ ვრა სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის მოკ ლე ვა დი ა ნი და 
გრძელ ვა დი ა ნი პერ სპექ ტი ვე ბი, ჩა ა ტა რა მა თი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ფაქ ტო რუ ლი 
ანა ლი ზი; 

2. შე ა ფა სა სა წარ მოს საქ მი ა ნი აქ ტი ვო ბა, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა-
მო ყე ნე ბის დო ნე, გან საზღ ვრა სა ბო ლოო მაჩ ვე ნე ბელ ზე ექ სტენ სი უ რი და ინ-
ტენ სი უ რი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნა; 
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3. და ად გი ნა სა წარ მოს სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი ვო ბის დო ნე და შე ა ფა სა მი-
სი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი;

4. გა ნა ხორ ცი ე ლა გა კოტ რე ბის რის კის დი აგ ნოს ტი კა და და ად გი ნა მი-
სი ცვლი ლე ბის ტენ დენ ცი ე ბი;

5. ჩა ა ტა რა ბიზ ნე სის სა ო პე რა ციო სეგ მენ ტე ბის ანა ლი ზი; 
6. ჩა მო ა ყა ლი ბა სა წარ მოს ფი ნან სუ რი გა ჯან სა ღე ბი სა და მდგრა დო-

ბის ძი რი თა დი ღო ნის ძი ე ბე ბი, შე ი მუ შა ვა შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი.
სა მეც ნი ე როდ კვლე ვი თი პრო ექ ტის სა განს წარ მო ად გენ და სატ რან სპორ-

ტო სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და მდგრა დო ბის ანა ლი ზი თა ნა-
მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც პრო ექ ტის შე დე გებ ში 
არის ნათ ლად ასა ხუ ლი;

პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო-კვლე ვი თი ნა წი ლის გა ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა თე ო რი უ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე იქ მნას და-
მა კავ ში რე ბე ლი რგო ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის ფუნ ქცი ებ სა და რე გუ ლი რე-
ბას შო რის, რო მე ლიც მმარ თვე ლო ბით რგოლს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მი ი ღოს 
ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი შე თა ვა ზე ბუ ლი მო დე ლე ბის გა მო ყე ნე ბით;

 სატ რან სპორ ტო სა წარ მოს წი ნა შე დას მუ ლი ამო ცა ნე ბის ეკო ნო მი-
კუ რი დი აგ ნოს ტი რე ბა/ შე ფა სე ბა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას;

 ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის შე დე გე ბის ადაპ ტა ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კუ რი დი აგ ნოს ტი რე ბის მე თო დის შე მუ შა ვე ბა და და სა ბუ თე ბუ ლი 
რწმუ ნე ბა მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად;

 მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სატ რან სპორ ტო სა წარ მოს ფი ნან სუ რი და ეკო-
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა ჯან სა ღე ბის კენ.

კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბით შე მუ შავ და მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი 
მე თო დი, რაც რე კო მენ და ცი ის სა ხით წა რედ გი ნა ქა ლა ქის სატ რან სპორ ტო 
კომ პა ნი ას. აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დო ლო გია უზ რუნ ველ ყოფს მარ თვის პრო ცე სე-
ბის ინ ტეგ რა ცი ას, ეკო ნო მი კუ რი ანა ლიზ სა და გა მარ თუ ლი მმარ თვე ლო ბი თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ფორ მი რე ბას;

კვლე ვის პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბაა ის, რომ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი მი-
მარ თუ ლი იქ ნე ბა არა მარ ტო სატ რან სპორ ტო კომ პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტის პრო-
ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ, არა მედ სა ინ ტე რე სო და მიმ ზიდ ვე ლი გახ დე ბა სხვა 
ანა ლო გი უ რი ტი პის სა წარ მო ე ბის თვი საც.

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვა სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით წარ მო ად გენს 
პირ ველ მცდე ლო ბას. რო მე ლიც მი მარ თუ ლია შე რე უ ლი და ფი ნან სე ბის ტი პის 
სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის და მდგრა დო ბის შე ფა სე ბის, კვლე ვის, 
ანა ლი ზი სა და მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბის კომ პლექ სუ რი ღო ნეს ძი ე ბე ბის პა კე ტის შე-
მუ შა ვე ბი სა კენ, რაც პრო ექ ტის პრაქ ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას კი დევ უფ რო ყუ-
რად სა ღებს ხდის.
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კვლე ვის შე დე გე ბის გა მო ყე ნე ბით ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუ დი-
ტის კა თედ რის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რის, ლე ვან სა ბა უ რის მი ერ მომ ზად-
და ორი სტა ტი ა:

„ქალაქის სამგზავრო ტრანსპორტის ლოგისტიკური სისტემის სატარიფო 
პოლიტიკა“, რომელიც მარტში გამოქვეყნდება საერთაშორისო რეფერირებად 
და ინდექსირებად ჟურნალში „Journal of Modern Accounting and Auditing”;

„ფინანსური კრიზისის პირობებში სატრანსპორტო საწარმოების ფი-
ნან სური მდგომარეობის გაუარესების მიზეზების ანალიზი“, რომელიც 
გამოქვეყნდება “World of Academy of Science, Engineering and Technology”- ის მი-
ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი მე - 18 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის კრე ბულ ში, რო მე-
ლიც გა ი მარ თე ბა ბერ ლინ ში მიმ დი ნა რე წლის 19-20 მა ისს.

* * *

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ-
ტე ტის ბა კა ლავ რი ა ტი სა და მა გის ტრა ტუ რის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ ზე 
მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბის სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვა (ე კო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ-
რი სტა ტის ტი კის კა თედ რა. პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი პრო ფე სო-
რი სი მონ გე ლაშ ვი ლი; კვლე ვი თი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ნა წი ლე-
ობ და სულ 11 პი რი, მათ შო რის 8 აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და 3 სტუ დენ ტი: 
2 დოქ ტო რან ტი და 1 მა გის ტრან ტი. აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი დან პრო ექ ტში 
მო ნა წი ლე ობ დნენ: პრო ფე სო რი ქე თე ვან მარ შა ვა, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო-
რე ბი: მა რი ნე მინ დო რაშ ვი ლი, ნი ნო აბე სა ძე, მე რაბ ხმა ლა ძე, მა რი ნა მუ ჩი აშ-
ვი ლი; ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რე ბი: ზა მი რა შო ნია და მაია გი ორ გო ბი ა ნი, დოქ-
ტო რან ტე ბი: შო რე ნა ფარ ჯი ა ნი და ნა თია გი გი ნე იშ ვი ლი, მა გის ტრან ტი ანა 
აბე სა ძე).

კვლე ვის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის 
ბა კა ლავ რი ა ტი სა და მა გის ტრა ტუ რის კურ სდამ თავ რე ბულ თა შრო მის ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გან საზღ ვრა.

ძი რი თა დი მიზ ნის მი საღ წე ვად და სა ხუ ლი იქ ნა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი:
• ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის და საქ მე ბულ კურ სდამ თავ რე-

ბულ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა; 
• ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის მი ერ სპე ცი ა ლის ტთა მომ ზა დე-

ბის სრულ ყო ფის მიზ ნით, სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რე ბი დან პო ტენ ცი უ რი დამ-
საქ მებ ლე ბის შე ფა სე ბე ბის, მოთხ ოვ ნე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის შეს წავ ლა; 

• კურ სდამ თავ რე ბულ თა მი ერ მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სხვა-
დას ხვა ას პექ დტის შე ფა სე ბა და საქ მე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და მათ შო რის შე სა ბა მი სო ბის გან საზღ ვრა; 
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• იმ ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბებს სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ში კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნის აუ ცი ლებ ლო ბას შემ დგომ-
ში. 

კვლე ვა მიმ დი ნა რე ობ და წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი 
კითხ ვა რე ბის შე სა ბა მი სად, რო მელ თა ელექ ტრო ნუ ლი ვერ სი ე ბი ჩატ ვირ თუ-
ლი იყო Google Drive-ის სის ტე მა ში. კვლე ვის პრო ცეს ში ფარ თოდ იქ ნა გა-
მო ყე ნე ბუ ლი შემ დე გი მე თო დე ბი: შერ ჩე ვი თი სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე ბა, მო-
ნა ცემ თა თავ მოყ რად-დაჯ გუ ფე ბა, შე ფარ დე ბი თი და სა შუ ა ლო ე ბის მე თო დი, 
ვა რი ა ცი უ ლი ანა ლი ზის, ასე ვე კო რე ლა ცი ურ -რეგ რე სი უ ლი ანა ლი ზი. კვლე ვის 
პრო ცეს ში მი ღე ბუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა და სა თა ნა-
დო მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა ან გა რი შე ბა გან ხორ ცი ელ და კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა 
SPSS–ის გა მო ყე ნე ბით.

ში ნა არ სობ რი ვად, კვლე ვი თი სა მუ შაო შედ გე ბა 2 ნა წი ლის გან: I. ეკო-
ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბულ თა და საქ მე ბი სა და 
მათ ზე მოთხ ოვ ნის სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვა; II. ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბულ თა მი წო დე ბის სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვა. 

პო ტენ ცი უ რი დამ საქ მებ ლე ბის – რეს პონ დენ ტი იუ რი დი უ ლი პი რე ბის-
გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა -ა ნა ლი ზის შე დე გად დად გინ და, რომ 
2010–2015 წლებ ში მათ სამ სა ხურ ში მი ი ღეს შემ დე გი უნი ვერ სი ტე ტე ბის ყვე-
ლა ზე მე ტი კურ სდამ თავ რე ბუ ლი: პირ ველ ად გილ ზეა ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. 
თსუ (38,5%); მე ო რე და მე სა მე ად გილ ზე, შე სა ბა მი სად, ილი ას უნი ვერ სი ტე ტი 
(17,4%) და თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტი (10,1%), ხო ლო მე ოთხე და მე ხუ თე 
ად გი ლებ ზე - სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი (9,2%) და კავ კა სი ის 
უნი ვერ სი ტე ტი (6,2%).

პო ტენ ცი უ რი დამ საქ მე ბე ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბის შე ფა სე ბე ბის თა ნახ მად, თსუ-
ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს, ყვე ლა 
და ნარ ჩე ნებ თან შე და რე ბით, დი დი უპი რა ტე სო ბა აქვთ გა ნათ ლე ბის დო ნე ში, 
შემ დეგ – პრო ფე სი ულ უნარ -ჩვე ვებ ში, აგ რეთ ვე ზო გად კულ ტუ რა ში, კომ პი-
უ ტე რის ცოდ ნა სა და კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბა ში. ამას თან, ხაზ გა სას მე ლია ის გა-
რე მო ე ბა, რომ ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე-
ბულ თა უპი რა ტე სო ბა უცხო ენე ბის ცოდ ნა ში არ ცერ თმა რეს პონ დენ ტმა 
არ და ა სა ხე ლა, რაც და მა ფიქ რე ბე ლი ფაქ ტია და ადეკ ვა ტურ რე ა გი რე-
ბას სა ჭი რო ებს.

ჩვე ნი კვლე ვის ერ თ-ერ თი ამო ცა ნა იყო რეს პონ დენ ტი ინ სტი ტუ ცი ე ბის 
აზ რის შეს წავ ლა იმის შე სა ხებ, თუ რა საგ ნებს აძ ლე ვენ ისი ნი პრი ო რი ტეტს 
სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბი სას, რა ზეც რეს პონ დენ ტებს შევ თა ვა ზეთ ადეკ ვა-
ტუ რი შე კითხ ვა. მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი და ვაჯ გუ ფეთ ერ თგვა რო ვან საგ ნე ბად და 
და ვა ლა გეთ რან ჟი რე ბუ ლი რი გით, კლე ბა დო ბის მი ხედ ვით. პირ ვე ლი შვი დე-
უ ლი ასე თი ა:
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1. ფი ნან სე ბი, სა გა და სა ხა დო და სა ბან კო საქ მე; 
2. სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხ ვის საგ ნე ბი;
3. მა თე მა ტი კუ რი საგ ნე ბი;
4. სტა ტის ტი კუ რი საგ ნე ბი;
5. კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბი Excel, SPSS, Power Point;
6. ინ გლი სუ რი ენა;
7. მიკ რო ე კო ნო მი კა, მაკ რო ე კო ნო მი კა და ეკო ნო მეტ რი კა.
ჩვე ნი კვლე ვის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამო ცა ნა იყო იმის დად გე ნა, 

თუ რო გორ შე ე სა ბა მე ბა მომ ზა დე ბუ ლი კად რე ბი მათ და მი წა ყე ნე ბულ მოთხ-
ოვ ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის შე სას წავ ლად რეს პონ დენ ტებს და ვუს ვით ადეკ-
ვა ტუ რი კითხ ვა, მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბის დაჯ გუ ფე ბი სა და რან ჟი რე ბის შე დე გად 
ყვე ლა ზე ხში რი პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და: 

1. მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის დე ფი ცი ტი რე გი ო ნებ ში;
2. კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მი ღე ბა და მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა არც თუ მა ღა-

ლი ანაზღ ა უ რე ბის პი რო ბებ ში;
3. სპე ცი ფი კუ რი გა მოც დი ლე ბის არ ქო ნა, კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბი-

სა და უცხო ენე ბის ცოდ ნის არა საკ მა რი სი დო ნე;
4. ახა ლი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბის ხში რად არა საკ მა რი სი სიღ რმი სე უ ლი 

თე ო რი უ ლი ცოდ ნა და პრაქ ტი კუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი. ასე ვე, მათ უჭირთ დო კუ-
მენ ტებ თან მუ შა ო ბა, მი მო წე რის წარ მო ე ბა და გუნ დუ რი მუ შა ო ბა.

კვლე ვის ფარ გლებ ში სა კუ თა რი წი ნა და დე ბე ბი წარ მო ად გი ნა სულ 257–
მა და საქ მე ბულ მა კურ სდამ თავ რე ბულ მა. მა თი კო მენ ტა რე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი 
გუ ლის ხმობს ცვლი ლე ბე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას ფა კულ ტეტ ზე, კონ კრე ტუ ლად კი: 
სწავ ლე ბის პრაქ ტი კუ ლი ნა წი ლის გაძ ლი ე რე ბას და მსოფ ლი ო ში აპ რო ბი რე-
ბულ თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მებს, ასე ვე იმ საგ ნე ბის შეს წავ ლის აუ ცი ლებ ლო ბას, 
რომ ლე ბიც ვიწ რო პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ზე იქ ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი (ბა კა-
ლავ რი ატ ში ბო ლო 2 წე ლი მხო ლოდ ასეთ საგ ნებს უნ და და ეთ მოს); უნ და გა-
ი ზარ დოს კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბის, გან სა კუთ რე ბით Excel და SPSS-ის 
სწავ ლე ბის ხა რის ხი და გაძ ლი ერ დეს უცხო ენე ბის სწავ ლე ბა; შეიქ მნას სა სი ა-
მოვ ნო სას წავ ლო გა რე მო, რაც თით ქმის არ არ სე ბობს ფა კულ ტეტ ზე, პირ ველ 
რიგ ში, მა ტე რი ა ლურ დტექ ნი კუ რი ბაზის თვალ საზ რი სით.

კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი სა სარ გებ-
ლო იქ ნე ბა სწავ ლე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ფა კულ ტე-
ტის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის სრულ ყო ფის, გა ფარ თო ე ბი სა და გან-
ვი თა რე ბის თვის. ყო ვე ლი ვე ეს კი მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მომ ზა დე-
ბის სა ფუძ ვე ლი ა.
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* * *
პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან სფორ მა ცია სა ქარ თვე ლო ში და ეკო ნო მი-

კის ინ სტი ტუ ცი უ რი ბა ზის ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი - (მაკ-
რო ე კო ნო მი კის კა თედ რა, პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე-
სო რი ნა ზი რა კა კუ ლი ა. პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ობ დნენ: ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე-
სო რი მალ ხაზ ჩი ქო ბა ვა, დოქ ტო რან ტე ბი - გი ორ გი თეთ რა უ ლი, ალექ სან დე 
ერ გე ში ძე, მა გის ტრან ტე ბი - ცოტ ნე ჟღენ ტი, ნი ნი ბი წა ძე, კა ხა და უშ ვი ლი).

კვლე ვის ძი რი თად მი ზანს წარ მო ად გენ და პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან-
სფორ მა ცი ის პი რო ბებ ში ინ სტი ტუ ცი ე ბის ფორ მი რე ბი სა და მი სი ჩა მორ ჩე ნის 
დაძ ლე ვის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბა თა ჩა მო ყა ლი ბე ბა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
რე ფორ მე ბის შემ დგო მი სრულ ყო ფის მიზ ნით. პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ქვეყ ნე ბის 
ტრან სფორ მა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბამ დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა იმ ობი ექ ტუ რი პი-
რო ბე ბის შეს წავ ლა, რო მე ლიც მემ კვიდ რე ო ბით მი ი ღო ტრან სფორ მა ცი ულ მა 
პე რი ოდ მა და რომ ლის გან სხვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თი შემ დგო მი რე ფორ მე ბის თა-
ვი სე ბუ რე ბა ში გა მო ი ხა ტა.

კვლე ვა ში ძი რი თა დად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ტრან სფორ მა ცი ულ პრო ცეს-
თა თე ო რი უ ლი კვლე ვის ისე თი ცნო ბი ლი თე ო რი ე ბი, რო გო რი ცა ა: „სა ზო გა-
დო ებ რი ვი არ ჩე ვა ნის თე ო რი ა“ (ჯე იმს ბი უ ქე ნე ნი), რო მე ლიც პრაქ ტი კუ ლად 
„ახალი პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის“ სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი, „ახალი ინ სტი ტუ-
ცი ო ნა ლუ რი თე ო რი ა“ და მი სი ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი ნა წი ლი „ევოლუციური 
თე ო რი ა“ (ნელ სო ნი და უინ ტე რი), „ევოლუციური და ინ სტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე-
ბე ბი“ (დუგ ლას ნორ ტი). 

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ურ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და ეკო ნო მი კუ რი 
აზ რის კლა სი კოს თა, უცხ ო ე ლი ავ ტო რე ბი სა და ქარ თველ მეც ნი ერ თა ნაშ-
რო მე ბი, თა ნა მედ რო ვე გა მოკ ვლე ვე ბი და პუბ ლი კა ცი ე ბი პოს ტკო მუ ნის ტუ რი 
ტრან სფორ მა ცი ის ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის შე სა ხებ.

გან ხი ლულ იქ ნა ტ. ვებ ლე ნის, რ. კო უ ზის, ო. უი ლი ამ სო ნის კ. ერო უს, 
გ. ტა ლო კის, მ. ოლ სო ნის, ა. ალ ჩი ა ნის, გ. დემ სე ცის, ო. ჯ. გელ ბრე ი ტის, რ. 
ნელ სო ნის, ს. უინ ტერ მი სა დ. ნორ ტმის, ე. დე სო ტო მის, ჯ. სტიგ ლი ცის, ი. კორ-
ნა ის, ლ. ბალ ცე რო ვი ჩის, ა. ოს ლუნ დის, ვ. ან დრე ფის და სხვა თა ნაშ რო მე ბი.

ტრან სფორ მა ცი ულ პრო ცეს ში ინ სტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მე ბის პრობ ლე მა-
ტი კა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კვლე ვე ბია ჩა ტა რე ბუ ლი ქარ თველ მეც ნი ერ -ე კო ნო-
მის ტთა მი ერ, რო მელ თა შო რის კვლე ვის პრო ცე ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ვლა-
დი მერ პა პა ვას, ნო დარ ხა დუ რის, ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლის, რე ზო გო გო ხი ას, 
ავ თან დილ სი ლა გა ძის, თე მურ ბე რი ძის, მი ხე ილ თოქ მა ზიშ ვი ლის, თე ი მუ რაზ 
შენ გე ლი ას, ნი ნო პა პა ჩაშ ვი ლის, ინ გა ბა ლარ ჯიშ ვი ლი სა და სხვა თა შრო მე ბი.

კვლე ვა და ეყ რდნო რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ევ რო პუ ლი 
ბან კის (EBRD), მსოფ ლიო ბან კის, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის, სტა-
ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტი სა და ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მებს.
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ნინო ფარესაშვილი

ნაშ რო მის პირ ველ ნა წილ ში გან ხი ლუ ლი ა: ტრან სფორ მა ცი ის პე რი ო დი 
ეტა პობ რი ვად: 1991-1993 წწ. - ტრან სფორ მა ცი ის და სა წი სი; 1994 - 2004 წლე-
ბი, 2004 - 2014 წლე ბი და 2014 დან დღემ დე მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბი.

მე ო რე ნა წილ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი, მო ი ცავს ტრან სფორ მა ცი ის 
პრო ცეს ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მი მო ხილ ვას სა-
მი ქვეყ ნის მა გა ლით ზე (სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი, რო გორც მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი 
და ეს ტო ნე თი, რო გორც ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ მა ტო რუ ლი ქვე ყა ნა).

ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში ძი რი თა დი ყუ რადღ ე ბა ინ სტი ტუ ცი ე ბის 
ცვლი ლე ბას ეთ მო ბა, რომ ლის გა სა ზო მად გა მო ვი ყე ნეთ თვი სებ რი ვი და რა-
ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. გან ხორ ცი ე ლე ბულ რე ფორ მებ სა და მათ ეფექ-
ტი ა ნო ბა ზე საკ მა ოდ კარგ სუ რათს გვაძ ლევს ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ის და 
გან ვი თა რე ბის ბან კის ინ დი კა ტო რე ბი, რაც ტრან სფორ მა ცი ის ინ დი კა ტო რე ბის 
სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი. ეს ინ დი კა ტო რე ბი მო ი ცავს ექვს ძი რი თად ჯგუფს: 
ინ დი კა ტო რის შე ფა სე ბის მი ნი მა ლუ რი, ანუ საწყ ი სი დო ნე არის 1.0, ხო ლო 
მაქ სი მა ლუ რი - 4.0 და 4+ (წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შემ თხვე ვა ში ინ დი კა-
ტო რი მა ღა ლია 4.0-ზე). 

ამ ნა წილ ში მიზ ნად და ვი სა ხეთ სა ქარ თვე ლო ში გა ტა რე ბუ ლი ინ სტი ტუ-
ცი უ რი რე ფორ მე ბის შე და რე ბა აზერ ბა ი ჯან ში, სომ ხეთ სა და ეს ტო ნეთ ში გა ტა-
რე ბულ რე ფორ მებ თან. 

ამ მიზ ნით შე ირ ჩა ექ ვსი ძირი თა დი ინ დი კა ტო რი:
1. მსხვილ სა წარ მო თა პრი ვა ტი ზა ცი ა, 
2. მცი რე სა წარ მო თა პრი ვა ტი ზა ცი ა, 
3. სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბა და კომ პა ნი ე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ა, 
4. ფა სე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, 
5. ვაჭ რო ბა/ სა ვა ლუ ტო ბაზ რის გან ვი თა რე ბა
6. კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა.
შემ დეგ ეტაპ ზე, ინ სტი ტუ ცი უ რი ცვლა დე ბის რა ო დე ნობ რივ ცვლა დებ-

ზე მჭიდ რო კავ ში რის არ სე ბო ბის გა მოვ ლე ნის მიზ ნით, მოხ და ინ სტი ტუ ტე ბის 
ცვლი ლე ბე ბის გა ზომ ვა (ძი რი თა დად ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ექ ვსი ინ დი კა ტო რის 
მი ხედ ვით). ამ გავ ლე ნის და სად გე ნად მო დე ლის სა ხით გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 
წრფი ვი მრავ ლო ბი თი რეგ რე სი ა. ტრან სფორ მა ცი ის სრულ ყო ფი ლი ანა ლი-
ზი სათ ვის სა ჭი როდ მი ვიჩ ნი ეთ არამ ხო ლოდ რა ო დე ნობ რი ვი ცვლა დე ბის ურ-
თი ერ თქმე დე ბის შე ფა სე ბა, არა მედ ინ სტი ტუ ცი უ რი ცვლა დე ბის ზე გავ ლე ნის 
გან საზღ ვრა რა ო დე ნობ რივ ცვლა დებ ზე. თვი სებ რივ და რა ო დე ნობ რივ მაჩ ვე-
ნებ ლებს შო რის კავ ში რის დად გე ნი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ რეგ რე სულ -კო რე ლა-
ცი უ რი ანა ლი ზი შე სა ბა მის ინ დი კა ტო რებს შო რის. 

თვი სებ რივ, ანუ ინ სტი ტუ ცი ურ ინ დი კა ტო რად გა მო ვი ყე ნეთ ქვეყ ნე ბის მი-
ერ გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის წარ მა ტე ბის ერ თ-ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლი - ევ რო პის 
რე კონ სტრუქ ცი ის და გან ვი თა რე ბის ბან კის ტრან სფორ მა ცი ის ინ დი კა ტო რე ბი. 
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რა ო დე ნობ რივ ცვლა დე ბად ავი ღეთ ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და სა მომ ხმა რებ ლო 
ფა სე ბის დო ნის ცვლი ლე ბა, რომ ლე ბიც მთა ვა რი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ინ დი კა-
ტო რე ბი ა, ასე ვე, გან სხვა ვე ბით სხვა მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა გან, არ სე ბობს მათ შე სა ხებ 
მეტ -ნაკ ლე ბად სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ა, ტრან სფორ მა ცი ის საწყ ის წლებ-
შიც. ეკო ნო მი კურ ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლად ავი ღეთ მშპ-ის რე ა ლუ რი წლი უ რი 
ზრდა, ხო ლო ფა სე ბის დო ნის ცვლი ლე ბის საჩ ვე ნებ ლად - სა მომ ხმა რებ ლო 
ფა სე ბის ინ დექ სით დათ ვლი ლი სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ინ ფლა ცი ა. შე დე გობ რი ვი 
ცვლა დის როლ ში წარ მო ვად გი ნეთ რე ა ლუ რი ინ დი კა ტო რე ბი, ხო ლო თვი-
სებ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი - ფაქ ტო რუ ლი ცვლა დის როლ ში. ასე ვე, ფაქ ტო რულ 
ცვლა დად მო დელ ში ჩავ რთეთ - დრო, ტრან სფორ მა ცი ის დაწყ ე ბი დან დღემ-
დე და სა შუ ა ლო ინ სტი ტუ ცი უ რი ინ დი კა ტო რი (ექ ვსი ვე ინ დი კა ტო რის სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნე ბე ლი). დრო ი თი ფაქ ტო რის მო დელ ში ჩარ თვის მი ზე ზი არის ის, რომ 
შე საძ ლე ბე ლია ტრან სფორ მა ცი ის საწყ ის და მომ დევ ნო წლებ ში სხვა დას ხვა 
დო ზით მოქ მე დებ დეს ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე. 

მე სა მე ნა წილ ში და ვად გი ნეთ სა ქარ თვე ლოს ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის 
მი ზე ზე ბი, აგ რეთ ვე, შე ვი მუ შა ვეთ კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი (რე კომ ენდა ცი ე-
ბის დო ნე ზე) არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის აღ მო საფ ხვრე ლად. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში ქვეყ ნის ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის დო ნის შე-
ფა სე ბა მოხ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ დი კა ტო რე ბის გა მო ყე ნე-
ბით. მიდ გო მის თა ნახ მად, თვი თ ინ დი კა ტო რე ბის მნიშ ვნე ლო ბე ბის ნაც ვლად 
მოხ და „ეტალონური ქვეყ ნის“ შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რის გან მა თი გა დახ რის (ა-
ნუ ჩა მორ ჩე ნის) შე ფა სე ბა. 

მო დე ლის სა ხით არ ჩე უ ლი იქ ნა წრფი ვი მრავ ლო ბი თი რეგ რე სი ა. მო-
დე ლის სპე ცი ფი კა ცი ის ეტაპ ზე მოხ და შემ დე გი ცვლა დე ბის არ ჩე ვა: 

შე დე გობ რი ვი ცვლა დის სა ხით არ ჩე ულ იქ ნა სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო-
ბის ინ დი კა ტო რე ბი – Worldwide Governance Indicators (WGI), რა საც სა ფუძ ვლად 
უდევს 1990-ი ან წლებ ში დაწყ ე ბუ ლი მსოფ ლიო ბან კის კვლე ვე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი 
ინ დი კა ტო რე ბი (ინ დექ სე ბი) გა ი ან გა რი შე ბა 1996 წლი დან და თავ და პირ ვე ლად 
ქვეყ ნდე ბო და ორ წე ლი წად ში ერ თხელ, ხო ლო 2002 წლი დან -ყო ველ წლი უ-
რად. ის მო ი ცავს მსოფ ლი ოს 212 ქვეყ ნა ში სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის 6 
ძი რი თად ას პექტს, რო მე ლიც შემ დეგ აგ რე გირ დე ბა 6 ინ დი კა ტო რის სა ხით1:

1. მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბი და სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის ან გა რიშ-
ვალ დე ბუ ლე ბა (voice and accountability) – ა სა ხავს მო სახ ლე ო ბის მი ერ არ ჩევ-
ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბას, მას მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბას და გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბას;

1 The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues. Daniel Kauf-
mann Aart Kraay Massimo Mastruzzi. The World Bank Development Research Group. Sep-
tember 2010. გვ. 3-5.



144

ნინო ფარესაშვილი

2. პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის მდგრა დო ბა და ძა ლა დო ბის არ არ სე ბო ბა 
(political stability and absence of violence) – ა ფა სებს რეს პონ დენ ტე ბის მო ლო დი-
ნებს პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ის სტა ბი ლუ რო ბის შე სა ხებ;

3. სა ხელ მწი ფო მარ თვის ორ გა ნო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა (government 
effectiveness) – ზო მავს სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს, 
სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რის და მო უ კი დებ ლო ბას პო ლი ტი კუ რი ზე წო ლის გან, 
მთავ რო ბის მი მართ ნდო ბას;

4. მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ხა რის ხი (regulatory quality) – გან-
საზღ ვრავს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის უნარს, შექ მნან და აღას რუ ლონ ძი რი-
თა დი ნორ მე ბი და დე ბუ ლე ბე ბი კერ ძო სექ ტორ თან ურ თი ერ თო ბის თვის;

5. სა მარ თლებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბის ხა რის ხი (rule of law) – ა სა ხავს რეს-
პონ დენ ტე ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი კა ნო ნე ბის დაც ვას და მათ მი-
მართ ნდო ბას;

6. ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კონ ტრო ლი (control of corruption).
ამ ინ დი კა ტო რე ბის შედ გე ნი სას გა მო ი ყე ნე ბა მო ნა ცემ თა 33 სხვა დას ხვა 

წყა რო, მათ შო რის: კერ ძო ფირ მე ბი, სხვა დას ხვა სა ა გენ ტო ე ბი, არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და კვლე ვი თი ცენ ტრე ბი. სხვა დას ხვა წყა რო დან მი ღე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის აგ რე გი რე ბის შე დე გად მი ი ღე ბა 6 ინ დი კა ტო რი1. 

WGI ინ დი კა ტო რე ბი იღებს მნიშ ვნე ლო ბას [-2,5; 2,5] შუ ა ლედ ში, ამას-
თან, უფ რო მა ღა ლი მნიშ ვნე ლო ბა ასა ხავს სა ხელ მწი ფო მარ თვის, ანუ ინ სტი-
ტუ ტის გან ვი თა რე ბის უფ რო მა ღალ დო ნეს. 

კვლე ვის მიზ ნით აგე ბუ ლი იყო წრფი ვი რეგ რე სი უ ლი მო დე ლი. შე დე-
გობ რი ვი ცვლა დი -ი მის გა მო, რომ WGI ინ დი კა ტო რე ბი რამ დე ნი მე კომ პო ნენ-
ტის გან შედ გე ბა, აღე ბულ იქ ნა არ ჩე უ ლი 4 ინ დექ სის სა შუ ა ლო არით მე ტი კუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა. ამ გზით შე საძ ლე ბე ლი გახ და სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ტის ერ თი 
ცვლა დის ფარ გლებ ში გან ხილ ვა. კვლე ვის მი ზა ნი იყო არა უშუ ა ლოდ რო მე-
ლი მე ინ დექ სის, არა მედ მა თი ჩა მორ ჩე ნის (გან სხვა ვე ბის) სი დი დის გან ხილ ვა. 
ამ მიზ ნით არ ჩე ულ იქ ნა ინ სტი ტუ ცი უ რად ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი 
და სტა ბი ლუ რი ქვე ყა ნა -ეს ტო ნე თი. შე სა ბა მი სად, WGI ინ დი კა ტო რე ბი დან არ-
ჩე უ ლი 4 მათ გა ნის სა შუ ა ლო მნიშ ვნე ლო ბე ბის სხვა ო ბა აღე ბულ იქ ნა და მო კი-
დე ბუ ლი ცვლა დის სა ხით. 

გან ხი ლუ ლი 6 ინ დი კა ტო რი დან პირ ვე ლი და მე ო რე წმინ და პო ლი ტი-
კუ რი ხა სი თი სა ა, და ნარ ჩე ნი 4 კი - ეკო ნო მი კუ რი. იმის გა მო რომ მო ცე მუ ლი 
კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის 
ეკო ნო მი კუ რი მი ზე ზე ბის გა მოვ ლე ნა, კვლე ვა ში ჩარ თულ იქ ნა 4 ეკო ნო მი კუ რი 

1 The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues. Daniel Kauf-
mann Aart Kraay Massimo Mastruzzi. The World Bank Development Research Group. Sep-
tember 2010. გვ. 5-8.
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ინ დი კა ტო რი- სა ხელ მწი ფო მარ თვის ორ გა ნო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ხა რის ხი, სა მარ თლებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბის ხა რის ხი და 
ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კონ ტრო ლი. 

ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლი გახ და თი თო ე უ ლი 
ცვლა დის ზე გავ ლე ნის სიძ ლი ე რის ურ თი ერთ შე და რე ბა. კო ე ფი ცი ენ ტე ბის აბ-
სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ზე ძლი ე რად ქვეყ ნის ინ-
სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის შემ ცი რე ბა ზე ვაჭ რო ბის თა ვი სუფ ლე ბა მოქ მე დებს. 
მე ო რე ად გილ ზე ფი ნან სუ რი თა ვი სუფ ლე ბა ა, მე სა მე ზე- ფის კა ლუ რი თა ვი სუფ-
ლე ბა, ხო ლო სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯე ბის ზე გავ ლე ნა შე და რე ბით მცი რეა და-
ნარ ჩენ ფაქ ტო რებ თან შე და რე ბით, თა ნაც, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, მი სი გავ-
ლე ნა ნე გა ტი უ რი ა. კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე-
ლოს ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის აღ მო საფ ხვრე ლად ძა ლის ხმე ვა მი მარ თულ 
უნ და იქ ნეს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის და 
შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ზე და ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი სის ტე მის 
სრულ ყო ფა ზე. პირ ველ რიგ ში, მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის გა მო, სა ქარ თვე ლო 
იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა სა კუ თა რი ინ სტი ტუ ტე ბის ხარ სი ხის ამაღ ლე ბა ზე იზ რუ ნოს, 
მე ო რე მხრივ, თავს იჩენს უცხ ო უ რი ინ სტი ტუ ტე ბის „ტრანსპლანტაციის“ ეფექ-
ტი, რომ ლის დრო საც უფ რო მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნას თან ურ თი ერ-
თო ბა შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლის თვის გან ვი თა რე ბის ბიძ გის 
როლ ში გა მო დის. 

კვლე ვის ძი რი თა დი შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა შემ დე გი სა ხით ჩა მო ვა ყა ლი-
ბოთ:

 ჩა ტა რე ბუ ლია შე და რე ბი თი ანა ლი ზი ინ სტი ტუ ცი უ რი კუთხ ით რიგ 
პოს ტკო მუ ნის ტურ ქვეყ ნებს შო რის;

 ემ პი რი ულ დას კვნებ ზე დაყ რდნო ბით და სა ბუ თე ბუ ლია ინ სტი ტუ ცი უ-
რი გან ვი თა რე ბის ძლი ე რი ზე გავ ლე ნა რე ა ლურ ეკო ნო მი კა ზე;

 გა მოვ ლე ნი ლია და დე ბი თი კავ ში რი ინ სტი ტუ ცი ურ გან ვი თა რე ბა სა და 
ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის;

 ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე ფა სე ბუ ლია რვა ინ სტი ტუ ცი-
უ რი ინ დი კა ტო რი, რო მელ თა შო რი საც გა მოვ ლინ და სა ქარ თე ლოს ეკო ნო მი-
კურ ჩა მორ ჩე ნა ზე მოქ მე დი ინ დი კა ტო რე ბი;

 და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ კო ე ფი ცი ენ ტე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო-
ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ზე ძლი ე რად ქვეყ ნის ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის 
შემ ცი რე ბა ზე ვაჭ რო ბის თა ვი სუფ ლე ბა მოქ მე დებს, მე ო რე ად გილ ზე ფი ნან სუ-
რი თა ვი სუფ ლე ბა ა, მე სა მე ზე - ფის კა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბა, ხო ლო სა ხელ მწი-
ფო და ნა ხარ ჯე ბი ზე გავ ლე ნა შე და რე ბით მცი რეა და ნარ ჩენ ფაქ ტო რებ თან შე-
და რე ბით;

 გა მოთ ვლის სა ფუძ ველ ზე ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა სა ქარ თვე ლოს თი თო ე უ ლი 
ინ დი კა ტო რის მნიშ ვნე ლო ბის გა დახ რა ეს ტო ნე თის შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რის-
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გან, რის შე დე გა დაც თი თო ე ულ მა და მო უ კი დე ბელ მა ცვლად მა აღ ნიშ ნა კონ-
კრე ტულ სფე რო ში (ა ნუ თი თო ე უ ლი ინ სტი ტუ ტის) სა ქარ თვე ლოს ჩარ მო ჩე ნის 
დო ნე;

 გა მოკ ვე თილ იქ ნა ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის მი ზე ზე ბი და მი სი აღ-
მოფ ხვრის შე საძ ლო გზე ბი.

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ა: პრო ექ ტის ფარ გლებ ში: ნაშ რო მის ცალ კე-
უ ლი კვლე ვე ბი წარ დგე ნი ლია ბერ ლი ნის კონ ფე რენ ცი ა ზე, ლუბ ლი ნის მე-13 
კონ ფერ ნცი ა ზე; ფლო რენ ცი ის კონ ფე რენ ცი ა სა და კა ნა და ში. კვლე ვა გა მო ი ცე-
მა ინ გლი სურ და რუ სულ ენა ზე.

* * *

კა თედ რის მარ თვი სა და ფა კულ ტეტ ზე კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის ავ-
ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა (ე კო ნო მი კა სა და ბიზ-
ნეს ში ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის კა თედ რა, პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი 
პრო ფე სო რი დე მურ სი ჭი ნა ვა მო ნა წი ლე ნი: ემე რი ტუს -პრო ფე სო რი მურ თაზ 
მაღ რა ძე; ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ენ ვერ ლაგ ვი ლა ვა; ასის ტენტ- პრო ფე-
სო რე ბი - რუ სუ დან სე თუ რი ძე, თი ნა მელ ქოშ ვი ლი; დოქ ტო რან ტი სო ფო გე-
ლაშ ვი ლი; მა გის ტრან ტი და ვით წიკ ლა უ რი).

თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი მარ თვის პრო ცე სე ბის მაქ სი მა ლუ რად ავ ტო მა-
ტი ზე ბის სა შუ ა ლე ბით, მი სი შემ დგო მი სრულ ყო ფი სა და გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.

სას წავ ლო პრო ცე სი სა და სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ხა რის ხი 
დი და დაა და მო კი დე ბუ ლი უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში პერ სო ნა ლის მარ თვის 
ოპ ტი მი ზა ცი ა ზე (სრულ ყო ფა ზე), გან სა კუთ რე ბით აკა დე მი ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე 
კად რე ბის შერ ჩე ვა ზე, გა ნა წი ლე ბა სა და გა მო ყე ნე ბა ზე. კად რე ბის მარ თვის ძი-
რი თად რგოლს, რო გორც სას წავ ლო, ასე ვე სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბის მი მარ თუ-
ლე ბით, წარ მო ად გენს კა თედ რა. დღე ის თვის კა თედ რის ში გა სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო და გა რე კავ ში რე ბი გა ი ზარ და. კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ გა და სა-
მუ შა ვე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ცუ ლო ბა იმ დე ნად დი დი ა, რომ მას აღარ რჩე ბა 
დრო შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. აუ ცი ლე ბე ლი ხდე-
ბა კა თედ რა ზე შე მო სუ ლი და გა სუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ოპე რა ტი უ ლი და მუ შა-
ვე ბა. ასე ვე, სას წავ ლო და სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბის სრულ ყო ფა, რო მე ლიც ინ-
ფორ მა ცი ის ხე ლით და მუ შა ვე ბის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა. გა დამ წყვე-
ტი მნიშ ვნე ლო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით ენი ჭე ბა კა თედ რის მარ თვის სრულ ყო ფას 
თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით.

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მარ თვის პრო ცე სის ერ თ-ერ თი 
ძი რი თა დი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია ცოდ ნის გა მოვ ლე ნი სა და შე ფა სე ბის სის ტე-
მა, რომ ლის სრულ ყო ფა ყო ველ თვის აქ ტუ ა ლუ რი იყო, არის და იქ ნე ბა. 
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ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის პრაქ ტი კუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, მიმ დი ნა რე წელს 
კა თედ რა ზე შე მუ შავ და კა თედ რის მარ თვის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მა და ფა-
კულ ტეტ ზე აკა დე მი ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე აპ ლი კან ტე ბი სა და კონ კურ სან ტე ბის 
შე ფა სე ბის არ სე ბუ ლი წე სის სრულ ყო ფა ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა-
მო ყე ნე ბით.

ზე მო თ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში ინ ფორ-
მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის კა თედ რა ზე 2015 წელს შეს რულ და სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვი თი პრო ექ ტი - „კა თედ რის მარ თვი სა და ფა კულ ტეტ ზე კონ კურ სე ბის 
ჩა ტა რე ბის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა“.

აღ ნიშ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტი მი ე კუთ ვნე ბა უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის სფე რო ში არ სე ბულ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში მარ თვის ავ ტო-
მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და და ნერ გვის ამო ცა ნა თა კომ პლექსს, 
რომ ლის მი ზა ნია სას წავ ლებ ლე ბის მარ თვის სრულ ყო ფა. სა მეც ნი ე რო- კვლე-
ვი თი თე მა შედ გე ბა სა მი და მო უ კი დე ბე ლი ნა წი ლი სა გან: კა თედ რის მარ თვის 
ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა; სტუ დენ ტთა აკა დე მი უ რი 
მოს წრე ბის ანა ლი ზი კა თედ რის სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბი სა და პე და გო გე ბის 
მი ხედ ვით; უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში აკა დე მი ურ თა ნამ დე ბო ბებ ზე აპ ლი კან-
ტე ბი სა და კონ კურ სან ტე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის სრულ ყო ფა ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

კვლე ვი თი პრო ექ ტის პირ ვე ლი ნა წი ლის რე ლი ზა ცი ამ უზ რუნ ველ ყო: ძი-
რი თა დი და მოწ ვე უ ლი პერ სო ნა ლის სას წავ ლო და სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზის შე მუ შა ვე ბა; კა თედ რის მო დუ ლის სტუ დენ ტე ბის (ბა კა ლავ რე-
ბი, მა გის ტრან ტე ბი, დოქ ტო რან ტე ბი) აქ ტი ვო ბი სა და პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ-
მა ცი ის მო ნა ცემ თა ბა ზის ფორ მი რე ბა; კა თედ რის მო დუ ლის სას წავ ლო გეგ მი-
სა და სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის სი ლა ბუ სე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზის შე მუ შა ვე ბა; 
კა თედ რა ზე შე მო სუ ლი კო რეს პონ დენ ცი ე ბის (ბრძა ნე ბე ბი, გან კარ გუ ლე ბე ბი 
და სხვ.) აღ რიცხ ვა და შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლის ბა ზის ფორ მი რე ბა; კა თედ-
რი დან გა სუ ლი კო რეს პონ დენ ცი ე ბის აღ რიცხ ვის მო ნა ცემ თა ბა ზის შე მუ შა ვე ბა; 
კა თედ რის აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის მი ნი მა ლუ რი სა მეც ნი ე რო მოთხ ოვ ნე ბის 
აღ რიცხ ვა და კონ ტრო ლი და სხვ.

კვლე ვი თი პრო ექ ტის მე ო რე ნა წილ ში გა დაწყ და შემ დე გი ამო ცა ნე ბი:
შუ ა ლე დუ რი და ფი ნა ლუ რი გა მოც დე ბის სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზის 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე მუ შა ვე ბა; სტუ დენ ტთა აკა დე მი უ რი მოს წრე-
ბის სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი სათ ვის სა ჭი რო სა შე დე გო ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
და სხვ.

კვლე ვი თი პრო ექ ტის მე სა მე ნა წი ლის ამო ცა ნე ბი ა: კონ კურ სან ტის აქ ტი-
ვო ბის გა მო სახ ვა ქუ ლე ბით; კო ლექ ტი უ რი წე სით შეს რუ ლე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო 
და სას წავ ლო- მე თო დურ პრო დუქ ტებ ში თი თო ე უ ლი ავ ტო რის წვლი ლის გან-
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საზღ ვრა; კომ პი უ ტე რუ ლი წე სით კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბულ თა გა მოვ ლე ნა და 
სხვ.

პირ ველ ნა წილ ში შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა კა თედ რის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი მარ-
თვი სათ ვის სა ჭი რო მო ნა ცემ თა ბა ზა მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის მარ თვის სის ტე მის 
Access-ის გა რე მო ში, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც კა თედ რის ხელ მძღვა ნელს შე უძ-
ლია მი ი ღოს: კა თედ რის ძი რი თა დი და მოწ ვე უ ლი პე და გო გე ბის სა მეც ნი ე რო 
და პე და გო გი უ რი საქ მი ა ნო ბის ან კე ტუ რი მო ნა ცე მე ბი. აგ რეთ ვე, ინ ფორ მა ცი ე-
ბი: კა თედ რის მო დუ ლის სტუ დენ ტე ბის შე სა ხებ (აქ ტი ვო ბა, სა ან კე ტო მო ნა ცე-
მე ბი, მო ნა ცე მე ბი კურ სდამ თავ რე ბულ თა შე სა ხებ, აკა დე მი უ რი მოს წრე ბა და 
სხვ.); კა თედ რა ზე უნი ვერ სი ტე ტის სტრუქ ტუ რუ ლი გან ყო ფი ლე ბე ბი დან შე მო-
სუ ლი გან კარ გუ ლე ბე ბის აღ რიცხ ვი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლის შე-
სა ხებ; აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის მი ნი მა ლუ რი სა მეც ნი ე რო მოთხ ოვ ნე ბის შეს-
რუ ლე ბის აღ რიცხ ვი სა და კონ ტრო ლის შე სა ხებ; კა თედ რის მო დუ ლის სას წავ-
ლო გეგ მე ბი სა და სი ლა ბუ სე ბის შე სა ხებ. 

ზე მოთ ხ სე ნე ბუ ლი კა თედ რის მარ თვის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მა ღი ა ა, 
რაც მი სი გა ფარ თო ე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

მე ო რე ნა წილ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია სტუ დენ ტთა აკა დე მი უ რი მოს წრე ბის 
სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზის მო დუ ლი, რო მე ლიც ჩა შე ნე ბუ ლია კომ პი უ ტე რუ ლი 
ტეს ტუ რი გა მოც დე ბის ჩა ტა რე ბის კლი ენ ტ-სერ ვე რულ სის ტე მა TEGAPRO-ში. 
მი სი გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა: პე და გო გე ბი სა და სა სა წავ ლო დის ციპ ლი-
ნე ბის ჭრი ლით გა მოც დე ბის სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი; ინ ფორ მა ცია პე და გო გე-
ბი სა და სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის მი ხედ ვით გა მოც და ზე არ გა მოცხ ა დე ბულ 
და ჩაჭ რილ სტუ დენ ტთა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ; ინ ფორ მა ცია პე და გო გე ბი სა და 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის მი ხედ ვით სტუ დენ ტთა აკა დე მი უ რი მოს წრე ბის შე-
სა ხებ; ინ ფორ მა ცია აკა დე მი უ რი მოს წრე ბის სა შუ ა ლო ქუ ლის შე სა ხებ პე და გო-
გე ბი სა და სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის მი ხედ ვით. 

აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი კა თედ რი სა და ფა კულ ტე ტის ხელ-
მძღვა ნე ლო ბას სა შუ ა ლე ბას მის ცემს სრულ ყოს სას წავ ლო პრო ცე სი. მო ცე მუ-
ლი ანა ლი ზის შე დე გე ბი შე საძ ლე ბე ლია გა მო ტა ნილ იქ ნეს ცხრი ლე ბის სა ხით 
და გა და იგ ზავ ნოს ფა კულ ტე ტის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში.

ნე ბის მი ე რი სა მარ თა ვი ობი ექ ტის წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა შე უძ-
ლე ბე ლია სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბის, მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა-
ზი სა და მეც ნი ე რუ ლად დას ბუ თე ბუ ლი მე ნეჯ მენ ტის გა რე შე. ამ მხრივ უმაღ ლე-
სი სას წავ ლებ ლე ბიც არაა გა მო ნაკ ლი სი. უმაღ ლეს სას წვლებ ლებ ში პირ ველ 
პლან ზე გა მო დის კად რე ბის შერ ჩე ვი სა და გან თავ სე ბის პრობ ლე მა. უმაღ ლეს 
სას წავ ლებ ლე ბის უმე ტე სო ბა ში პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა მი ღე ბა და გან-
თავ სე ბა წარ მო ებს კონ კურ სე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლის მი ზა ნია მა ღა ლი კვა-
ლი ფი კა ცი ის მქო ნე კად რე ბის შერ ჩე ვა, პი როვ ნე ბის უფ ლე ბე ბის, ობი ექ ტუ რო-
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ბის, ღი ა ო ბის, გამ ჭვირვა ლო ბის, თა ნას წო რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის პრინ ცი-
პე ბის დაც ვის სა უძ ველ ზე. თუმ ცა, უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში პრო ფე სორ -მას-
წავ ლე ბელ თა კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის არ სე ბულ წე სებს გა აჩ ნია გარ კვე უ ლი 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი: არ წარ მო ებს კონ კურ სან ტის აქ ტი ვო ბის შე ფა სე ბა რა ო დე-
ნობ რი ვად (ქუ ლე ბი); არ ხდე ბა კო ლექ ტი უ რად შეს რუ ლე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო 
და პე და გო გი ურ პრდუქ ტებ ში თი თო ე უ ლი ავ ტო რის წვლი ლის გან საზღ ვრა; 
სა კონ კურ სო კო მი სი ას არ აქვს საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია და არ წმუ ნოს კონ კურ-
სში ვერ გა სუ ლი პიროვ ნე ბა თუ რა ტომ ვერ გა ი მარ ჯვა; სა კონ კურ სო კო მი სი ის 
წევ რე ბი გა ნიც დი ან ფსი ქო ლო გი ურ ზე წო ლას; კონ კურ სის ჩა ტა რე ბის პრო ცე სი 
ნაკ ლე ბა დაა გამ ჭვირ ვა ლე და სა ჯა რო, რის გა მოც კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის 
შემ დეგ ად გი ლი აქვს კონ კურ სში ვერ გა სუ ლი კონ კურ სან ტე ბის მხრი დან სხვა-
დას ხვა ინ სტან ცი ა ში გა უ თა ვე ბელ სა ჩივ რებს; უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის კო-
ლექ ტივ ში იქ მნე ბა არა სა სურ ვე ლი, არა ჯან სა ღი ატ მოს ფე რო. 

აღ ნიშ ნუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მოს წო რე ბის მიზ ნით კვლე ვი თი პრო ექ-
ტის ფარ გლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს: 

1. კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბას;
2. სა ჯა რო ო ბი სა და ობი ექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბას; 
3. კონ კურ სის ყვე ლა მო ნა წი ლის თვის თა ნა ბა რი პი რო ბე ბის შექ მნას; 
4. კონ კურ სან ტე ბის სა მეც ნი ე რო- პე და გო გი უ რი და სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბე-

ბის შე ფა სე ბას ქუ ლე ბით;
5. კო ლექ ტი უ რად შეს რუ ლე ბულ ნაშ რო მებ ში თი თო ე უ ლი ავ ტო რის 

წვლი ლის გან საზღ ვრას;
6. კომ პი უ ტე რის სა შუ ა ლე ბით კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნას;
7. კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბუ ლის კენ ჭის ყრით გა მოვ ლე ნის პრო ცე სის თა-

ვი დან აცი ლე ბას;
8. სა ჩივ რე ბი ს განხილვისა და კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბის შე ამ ცი-

რე ბას. 
კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მა ღია და ქსე ლუ რი ა.
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში კა თედ რის მარ თვის ყვე ლა ამო ცა ნის თვის შე მუ-

შავ და მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ბა ზა, რაც იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას გან ხორ ცი ელ-
დეს ამ ბა ზის ფა კულ ტე ტის მო ნა ცემ თა ბა ზას თან ინ ტეგ რი რე ბა, რაც სა ბო ლო-
ოდ გა მო იწ ვევს რო გორც კა თედ რის, ასე ვე ფა კულ ტე ტის მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის 
ოპ ტი მი ზა ცი ას, ინ ფორ მა ცი ის დუბ ლი რე ბის მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბას და სხვ. 
უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის კონ კურ სე ბის ჩა ტა რე ბი-
სას კონ კურ სის მიმ დი ნა რე ო ბი სა და სა ბო ლოო შე დე გე ბის ამ სახ ვე ლი ინ ფორ-
მა ცია გან თავ სდეს ინ ტერ ნეტ ში; გა ნი საზღ ვროს მომ ხმა რებ ლის კა ტე გო რი ი დან 
გა მომ დი ნა რე კონ კურ სის მა სა ლებ თან წვდო მის უფ ლე ბე ბი და სხვ. გარ და ზე-
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მოთ ხ სე ნე ბუ ლი სა კომ პი უ ტე რუ ლი ტეს ტუ რი გა მოც დე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის მიზ ნით და ის ვა სა კითხ ი: დის ციპ ლი ნე ბის მი ხედ ვით შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ტეს ტე ბი, სა გა მოც დო ტეს ტე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში, ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით 
ატ ვირ თონ ტეს ტე ბის შემ დგე ნელ მა პე და გო გებ მა.

ფა კულ ტეტ ზე კა თედ რე ბის მი ხედ ვით სა მეც ნი ე რო- კვლე ვითი პრო ექ ტე-
ბის შე მუ შა ვე ბამ მოგ ვცა შემ დე გი და დე ბი თი შე დე გე ბი: 

 ფა კულ ტე ტის პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლებ მა შეძ ლეს თა ვი ან თი სა-
მეც ნი ე რო მი მარ თუ ლე ბის მი ხედ ვით სა თა ნა დო კვლე ვის უფ რო სრულ ყო ფი-
ლად ჩა ტა რე ბა;

 კა თედ რებ მა კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად მი ი ღეს მა ტე რი ა ლუ რი და 
ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა; 

 შე საძ ლე ბე ლი გახ და კა თედ რის რამ დე ნი მე წევ რის მეც ნი ე რუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ერ თი ა ნე ბა;

 სა მეც ნი ე რო- კვლე ვით პრო ექ ტებ ში სტუ დენ ტე ბის (დოქ ტო რან  ტე ბი, 
მა გის ტრან ტე ბი) ჩაბ მა, რა მაც მათ გა ნუ ვი თა რა მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის უნარ-
ჩვე ვე ბი. 

ნინო ფარესაშვილი

თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დეკანის მოადგილე, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
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ინტერვიუ პროფესორ გიორგი ცაგოლოვთან

ამ დღე ებ ში გა მო ვა ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის გი ორ გი ცა-
გო ლო ვის წიგ ნი „გზა ბედ ნი ე რი ცხოვ რე ბი სა კენ“. ნუ თუ ასე თი რამ შე საძ ლე ბე-
ლია და რას ემ ყა რე ბა ავ ტო რი თა ვის დას კვნებ ში? რე დაქ ცი ამ შეძ ლო გაც ნო-
ბო და წიგ ნის ში ნა არსს და მი ე ცა ავ ტო რი სათ ვის შე კითხ ვე ბი.

- ბა ტო ნო გი ორ გი, წიგ ნის თა ვად და სა ხე ლე ბაც კი შე სამ ჩნე ვად გა-
მო ირ ჩე ვა ეკო ნო მის ტე ბის შრო მე ბის მთე ლი რი გი ჩვე უ ლებ რი ვი და სა ხე-
ლე ბე ბი სა გან. რამ გი ბიძ გათ აგერ ჩი ათ ასე თი სა თა უ რი?

-  მოს კოვ ში ერ თი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის მო დე რა ტო რი, რო-
მელ შიც მე ვმო ნა წი ლე ობ დი, იყო ჩვე ნი მე მარ ჯვე ნე იდე ო ლო გი უ რი ფრთის 
თავ მჯდო მა რე. ჩე მი გა მოს ვლის შემ დეგ მან, არც თუ სარ კაზ მის გა რე შე, წარ-
მოთ ქვა: „რო გორც იქ ნა დაგ ვი ხა ზეს გზა ბედ ნი ე რი ცხოვ რე ბი სა კენ“. პა სუ ხად 
მე შევ ნიშ ნე, რომ ამ გვარ შე კითხ ვებ ზე სა ერ თოდ დი დი ხა ნი ა, ცდი ლო ბენ 
უპა სუ ხონ ფი ლო სო ფო სებ მაც, ეკო ნო მის ტებ მაც და სა ზო გა დო ე ბა საც, სიტყ-
ვის ფარ თო აზ რით, ისი ნი აღელ ვებს – მათ შო რის ჩვე უ ლებ რივ ადა მი ა ნებს. 
მო დე რა ტო რის რეპ ლი კა გულ ში ჩამ რჩა და შემ დეგ გა დავ წყვი ტე, რომ მას ში 
იბა დე ბა წიგ ნის და სა ხე ლე ბა.

- სო მერ სეტ მო ე მის მოთხ რო ბა ში The happy Man შე ნიშ ნუ ლია პი-
რო ბი თი ცნე ბა „ბედ ნი ე რე ბა“ ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნე ბის თვის. კი დევ უფ რო 
რთუ ლია გან საზღ რო, გა ზო მო, მით უმე ტეს კი დეც უზ რუნ ველ ყო იგი ერის-
თვის, სა ზო გა დო ე ბის თვის.

-  ბედ ნი ე რე ბის პრობ ლე მა ზე და ფიქ რე ბუ ლან კა ცობ რი ო ბის სა უ კე თე სო 
გო ნე ბა ნი. ჯერ კი დევ მე-IV სა უ კუ ნე ში ჩვენს ერამ დე უდი დე სი ძვე ლი ბერ ძე-
ნი ფი ლო სო ფო სის სოკ რა ტეს ერ თ-ერ თი აღ ზრდი ლი პლა ტო ნი ამ ტკი ცებ და, 
რომ მხო ლოდ სხვე ბის ბედ ნი ე რე ბი სათ ვის ზრუნ ვის დროს ვპო უ ლობთ სა კუ-
თარ ბედ ნი ე რე ბას.

 ჩემ მა ოპო ნენ ტმა – მო დე რა ტორ მა თით ქოს და ი ვიწყ ა, რომ ბედ ნი ე რე-
ბა ზე აზ როვ ნე ბის ეს ტა ფე ტა ფი ლო სო ფო სე ბი სა გან აი ტა ცეს ეკო ნო მის ტებ მაც. 
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XVII სა უ კუნ ში ადამ სმით მა, რო დე საც ჩას წვდა კა პი ტა ლიზ მის ში ნა გან ფი ლო-
სო ფი ას, შექ მნა ეკო ნო მი კურ ცოდ ნა თა სის ტე მა, ახ სნა მი სი უპი რა ტე სო ბა ფე-
ო და ლიზ მზე. ის გო ნე ბის პა რა დოქ სულ დას კვნამ დე მი ვი და: რო დე საც სა კუ-
თა რი მო გე ბი სათ ვის ზრუ ნავს, ყო ვე ლი ადა მი ა ნი ხელს უწყ ობს მთე ლი სა ზო-
გა დო ე ბის ინ ტე რე სებ სა და ბედ ნი ე რე ბას. „ბაზ რის უხი ლა ვი ხე ლი“, რო გორც 
ღვთა ე ბა, გვარ წმუ ნებ და იგი, წყვეტს ყვე ლა პრობ ლე მას.

-  ესე იგი „ბაზ რის უხი ლა ვი ხე ლი“, რის შე სა ხე ბაც ამ ჟა მად ხში რად 
სა უბ რო ბენ ირო ნი ით, ძა ლი ან, ძა ლი ან დი დი ხნის წი ნათ აღ მო ა ჩი ნეს?

- „გო ნივ რუ ლი ეგო იზ მის“ თე ო რი ა ზე ჯერ კი დევ სმი თამ დე უფ რო ად-
რე, სა უბ რობ და ფრან გუ ლი წარ მო მავ ლო ბის ინ გლი სე ლი მწე რა ლი, ფი ლო-
სო ფო სი და ეკო ნო მის ტი ბერ ნარდ მან დე ვი ლი (1670-1733). რო დე საც ფე-
ო და ლურ ზნე- ჩვე უ ლე ბებს აკ რი ტი კებ და და ააშ კა რა ვებ და კლე რი კა ლიზ მის 
პირ მოთ ნე ო ბას, ის ამ ტკი ცებ და, რომ ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი, ან გა რე ბა და სხვა ადა-
მი ა ნუ რი ნაკ ლო ვა ნე ბა ნი უნებ ლი ეთ ხელს უწყ ო ბენ სა ზო გა დო ებ რივ კე თილ-
დღე ო ბას.

-  დი ახ, მა გარმ არის მე ო რე მხა რეც. და რო დე საც ში ნა გა ნი წყლუ-
ლე ბი და ფორ მა ტის და პი რის პი რე ბა ნი, რომ ლე ბიც ემ ყა რე ბა კერ ძო სა-
კუთ რე ბას და სა ბაზ რო თა ვი სუფ ლე ბას, გაჩ ნდა საკ მა რი სად, სულ უფ რო 
ცხა დად გა ის მო და კრი ტი კუ ლი ხმე ბი მი სი მი სა მარ თით.

-  XIX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში პო ლი ტე კო ნო მის ტი სი მონ დე სის მონ დი გა-
მო ვი და კა პი ტა ლიზ მის სტი ქი უ რი გან ვი თა რე ბის წი ნა აღ მდეგ, რო მელ საც თან 
ახ ლავს წვრი ლი მე წარ მე ო ბის და ღუპ ვა და ხალ ხის გა ღა ტა კე ბა. „ი მი სათ ვის, 
რომ უზ რუნ ველ ვყოთ, რო გორც ის ამ ბობ და ადა მი ან თა ბედ ნი ე რე ბა, სა ზო-
გა დო ე ბა ში რომ არი ან შეკ რე ბი ლი“, სა ხელ მწი ფო უნ და ჩა ერ თოს პრო ცეს ში 
და და უბ რუნ დეს წარ სულს, რო დე საც ყვე ლა მათ განს ჰქონ და სიმ დიდ რე და 
იყ ვნენ მე ტად თუ ნაკ ლე ბად კმა ყო ფი ლი ცხოვ რე ბით. ფრან გი ჰუ მა ნის ტი იყო, 
თუმ ცა რო მან ტი კო სი და უტო პის ტი. ის ტო რია უკან აღარ ბრუნ დე ბა.

-  რა ღაც ამის მსგავსს, რამ დე ნა დაც ვი ცი კარლ მარ ქსიც წერ და!
- „კა პი ტალ ში“ მან ღრმად გა ა შიშ ვლა ან ტა გო ნიზ მი სა და კლა სობ რი ვი 

უთა ნას წო რო ბის ფეს ვე ბი ბურ ჟუ ა ზი ულ წყო ბი ლე ბა ში. მარ ქსი სა ზო გა დო ე ბის 
პო ზი ტი ურ წყო ბას უკავ ში რებ და იმას, რომ თი თო ე უ ლის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი-
თა რე ბა იქ ნე ბო და ყვე ლას თა ვი სუ ფა ლი გან ვი ა თა რე ბის პი რო ბა. მას მი აჩ ნდა, 
რომ ეს შე იძ ლე ბა მოხ დეს კა პი ტა ლიზ მის და პი რის პი რე ბა თა გა დაწყ ვე ტი სა და 
კერ ძო წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კუთ რე ბის დამ კვიდ რე-
ბის შე დე გად. დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში მი ლი ო ნო ბით ადა მი ანს ეგო ნა, რომ 
მის მი ერ აღ მო ჩე ნი ლი ძი რი თა დი კა ნო ნი და კა პი ტა ლიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ის ტო რი უ ლი ტენ დენ ცია აგებს სწორ გზას ტაძ რის კენ. „კა პი ტა ლის“ მრუდ თარ-
გე ბით მრა ვა ლი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ცდი ლობ დნენ აე შე ნე ბი ნათ კო-
მუ ნის ტუ რი სა მოთხე სსრ კავ შირ სა და მთელ რიგ სხვა ქვეყ ნებ ში.
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- მაგ რამ ეს გზა, რბი ლად რომ ვთქვათ, აღ მოჩ ნდა ეკ ლი ა ნი, კა პი-
ტა ლიზ მი კი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი?

- XX სა უ კუ ნის პრაქ ტი კამ გვიჩ ვე ნა, რომ კო მუ ნის ტუ რი მო დე ლი არ 
იძ ლე ვა სა ყო ველ თაო აყ ვა ვე ბის მო დელს, სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლო ბა, ად რე თუ გვი ან გარ და იქ მნე ბო და პარ ტი ულ -სა ხელ მწი ფო ნო-
მენ კლა ტუ რად – ახალ მმარ თველ კლა სად, რო მე ლიც ექ სპლუ ა ტა ცი ას უწევს 
სა ზო გა დო ე ბას. თა ნაც მე წარ მე ო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის აკ რძალ ვას მივ ყავ დით 
მო ნო პო ლიზ მთან, იგი ამუხ რუ ჭებ და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ, სა მეც ნი ე რო და 
ტექ ნი კურ პროგ რესს.

- მაგ რამ და სავ ლეთ მა გა და ი ღო ზო გი ერ თი ღი რე ბუ ლი სო ცი ა ლის-
ტუ რი იდეა და მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნიმ ტკი ცა თა ვი სი პო ზი ცი ე ბი

- ინ გლი სელ მა ეკო ნო მის ტმა ჯონ მე ი ნარდ კე ინ ზმა პირ ველ მა გა ნაცხ-
ა და, რომ სა ხელ მწი ფო ჩა რე ვის გა რე შე კა პი ტა ლიზ მი კრახ ში აღ მოჩ ნდე ბო-
და. მას თავს და ატყ და საყ ვე დუ რე ბი სო ცი ა ლიზ მი სა თის აგი ტა ცი ა ში, თუმ ცა მას 
მხო ლოდ სურ და გა ნემ ტკი ცე ბი ნა და გა ე ხან გრძლი ვე ბი ნა ბურ ჟუ ა ზი უ ლი სა ზო-
გა დო ე ბის არ სე ბო ბა. მი სი მოს წავ ლე და მიმ დე ვა რი ამე რი კე ლი ეკო ნო მის ტი 
ჯონ კე ნეტ ჰელ ბრე ი ტი კი დევ უფ რო შორს წა ვი და და და ა ფუძ ნა კონ ვერ გენ-
ცი ის თე ო რი ა. მან გა ა ბა თი ლა მი თი სა ბაზ რო და სა გეგ მო მე ურ ნე ო ბას შო რის 
უფ სკრუ ლის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. უფ რო მე ტიც, ის გამ ჭვირ ვა ლედ ამ ტკი-
ცებ და, რომ და პი რის პი რე ბუ ლი სის ტე მე ბის ასე თი და ახ ლო ე ბა უკ ვე ხდე ბო და 
და სა სი კე თოა ორი ვეს თვის. ანა ლო გი ურ თვალ საზ რისს მხარს უჭერ და მი სი 
კო ლე გა ჰარ ვარ დი დან, რუ სუ ლი წარ მო მავ ლო ბის გა მო ჩე ნი ლი სო ცი ო ლო გი 
პი ტირიმ სო რო კი ნი.

-  თქვე ნი ახა ლი წიგ ნის ყვე ლა, 59 თა ვის მთა ვა რი ძა ფი - ესაა ინ-
ტეგ რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის კონ ცეფ ცი ა. ხომ არ არის იგი სწო რედ ამ 
აზ რე ბის გან ვი თა რე ბა და გაგ რძე ლე ბა?

-  რა საკ ვირ ვე ლი ა. ის ტო რი უ ლი პრო ცე სის მსვლე ლო ბა გვიჩ ვე ნებს, 
რომ ჰარ ვარ დის ორი მეც ნი ე რის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი ჰი პო თე ზე ბი წი ნას წარ-
მეტყ ვე ლუ რი აღ მოჩ ნდა. ყვე ლა ზე მეტ წარ მა ტე ბებს აღ წე ვენ ქვეყ ნე ბი, რომ-
ლე ბიც ახ დე ნენ კა პი ტა ლიზ მი სა და სო ცი ა ლიზ მის უპი რა ტე სო ბა თა კომ ბი ნი-
რე ბას. უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლე ბის პრაქ ტი კამ და ა დას ტუ რა ასე თი პო ლი ტი-
კურ- ეკო ნო მი კუ რი სიმ ბი ო ზის სი ცოცხ ლი სუ ნა რუ ი ა ნო ბა. სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ-
ნე ბი დან თა ვის დრო ზე პირ ვე ლი ნა გი ჯე ბი ინ ტეგ რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის კენ 
ცდი ლობ და გა და ედ გა იუ გოს ლა ვი ას და უკ ვე ქრეს ტო მა თი უ ლი მა გა ლი თი 
გახ და ჩი ნე თი, რო მელ მაც 1978 წლი დან დენ სი ო პი ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით 
თა ნა მიმ დევ რუ ლად და თან და თა ნო ბით და იწყო გარ დაქ მნე ბი, რომ ლებ მაც, 
ჩა მორ ჩე ნი ლი და უღა რი ბე სი ქვე ყა ნა გა მო იყ ვა ნა ზრდის, მყა რი და ჰარ მო ნი უ-
ლი გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ტემ პე ბის ტრა ექ ტო რი ა ზე. მის მა გა ლითს 
მი ბა ძა ვი ეტ ნამ მა. პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბი დან ასე თი ტი პის მო დე ლი აი ღო 
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ორი ენ ტი რად ნურ სულ თან ნა ზარ ბა ევ მა ყა ზა ხეთ ში, და ნა წი ლობ რივ ალექ-
სან დრე ლუ კა შენ კომ ბე ლა რუს ში.

-  რუს მა რე ფორ მა ტო რებ მა „დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი“ ჩი ნე-
ლებ ზე გა ცი ლე ბით გვი ან და იწყ ეს. თუმ ცა მათ გა მოც დი ლე ბა ზე თვა ლე ბი 
და ხუ ჭეს.

- დი ახ, „ა ხალ გაზ რდა რე ფორ მა ტო რებ მა“ ავ ტო რი ტე ტულ ეკო ნო მის-
ტებს, ჩვენ სას და საზღ ვარ გა რე თი სას, რომ ლე ბიც შუ ა ლე დურ გზას გვთა ვა-
ზობ დნენ, ყუ რი არ უგ დეს. „შო კუ რი თე რა პი ა“ ხორ ცი ელ დე ბო და ვა შინ გტო ნის 
კონ სე სუ სის რე ცეპ ტე ბით. სო ცი ა ლიზ მის დან გრე ვა „სა ფუძ ვლი ა ნად“ ნიშ ნავ და 
ბოლ შე ვიზმს პი რი ქით, ხე ტი ალს ერ თი უკი დუ რე სო ბი დან მე ო რი სა კენ. მო ახ-
დი ნეს ყო ფი ლი ზე სა ხელ მწი ფოს პე რე ფორ მი რე ბა მსოფ ლიო კა პი ტა ლის ტუ-
რი ეკო ნო მი კის ნედ ლე უ ლის პე რი ფე რი ად.

- ჩი ნე თის, ვი ეტ ნა მის, ყა ზა ხე თი სა და ბე ლა რუ სის გარ და, თქვენ 
დიდ ად გილს უთ მობთ БРИКС-ი ს ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის კვლე ვას, რომ-
ლებ საც ასე ვე პრაქ ტი კა ში აქვთ ინ ტეგ რა ლუ რი მო დე ლი. ინ დო ე თი და 
ბრა ზი ლია არი ან მათ რიცხ ვში?

- ინ დო ე თი, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით ახორ ცი ე ლებს მო დერ ნი ზა ცი ას, გახ-
და ჩი ნე თის შემ დეგ მსოფ ლი ოს მე ო რე სწრა ფად მზარ დი ეკო ნო მი კა. ქვე ყა-
ნა ში ოპე რი რე ბენ ტრან სე როვ ნუ ლი კორ პო რა ცი ე ბიც, ეროვ ნუ ლი კა პი ტა ლიც. 
ამას გარ და, კვლავ მოქ მე დებს გეგ მუ რი რე გუ ლა ტო რი, რო მე ლიც გან საზღ-
ვრავს გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ულ მიზ ნებს – მა თი რე ა ლი ზე ბა ხუთ წლი ა ნი 
გეგ მე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა. შე მოწ მე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე დე-
გია – ინ დო ე თის ეკო ნო მი კის სა ხი სა და არ სე ბის ცვლი ლე ბა.

-  რა არის ინ დუ რი მო დე ლის გან სა კუთ რე ბუ ლი სპე ცი ფი კა?
-  იქ არ წა სუ ლან ჩი ნუ რი „ურ ჩხუ ლი სა“ და „ა ზი უ რი ვეფ ხვე ბის“ გზით, 

რომ ლე ბიც იწყ ებ დნენ იმ დარ გე ბის სა ქონ ლის ექ სპორ ტით, რომ ლე ბიც ემ ყა-
რე ბოდ ნენ იაფ და შე და რე ბით ნაკ ლე ბად კვა ლი ფი ცი რე ბულ სა მუ შაო ძა ლას. 
გა მო ი ნა ხა სა კუ თა რი ნი შა სა ექ სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა ში, ამან კი მო ითხ ო ვა 
გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნე – კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მი რე ბა და სა ბან კო 
მომ სა ხუ რე ბა. ქვე ყა ნა და სავ ლე თის კორ პო რა ცი ე ბის ბეკ -ო ფი სი გახ და. მოვ-
ლე ნა თა ასეთ შე მობ რუ ნე ბას ეხ მა რე ბო და კარ გად გა ნათ ლე ბუ ლი კად რე ბის 
არ სე ბო ბა. ინ დო ეთ ში ტექ ნო ლო გი უ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ხში რად არ ჩა მორ ჩე ბა 
და სავ ლე თელ კონ კუ რენ ტებს. ეს ხე ლი სუფ ლე ბის მო ფიქ რე ბუ ლი პო ლი ტი კის 
შე დე გი გახ და, ამ ჟა მად სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი კუ რი კად რე ბის რიცხ ვით ინ დო ე თი 
მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერთ პირ ველ ად გილ ზე ა.

- ბრა ზი ლი ის მიღ წე ვე ბი არც ისე შთამ ბეჭ და ვი ა...
- მაგ რამ, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. თა ვი სუ ფა ლი გეგ მე ბი სა და პროგ-

რა მე ბის დახ მა რე ბით ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ და ეკო ნო მი კის მო დერ ნი ზა ცი ა, 
მიღ წე უ ლია ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მყა რი ტემ პე ბი. არ ღირს დღეს ზო გი ერ-
თი მა თი შემ ცი რე ბის დრა მა ტი ზე ბა . მთა ვა რი ა, რომ ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -დე-
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მოკ რა ტი უ ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბა უფ რო დი ნა მი კუ რი გან ვი თა რე ბის აღ დგე ნას 
უკავ ში რებს რო გორც სა ბაზ რო, ისე გეგ მუ რი რე გუ ლა ტო რე ბის სრულ ყო ფას. 
ბრა ზი ლი ა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რუ ლი ძვრე ბი მოხ და. მა გა ლითდ, კომ-
პა ნია „ემ ბრა ი ე რი“, ამე რი კუ ლი „ბო ინ გი სა“ და ევ რო პუ ლი „ე ირ ბა სის“ შემ დეგ, 
გახ და მე სა მე ავი ამ შე ნე ბე ლი მსოფ ლი ო ში! ბრა ზი ლი ის სა ავ ტო მო ბი ლო ინ-
დუს ტრია წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით ოთხ მი ლი ონ მან ქა ნას უშ ვებს, ევ რო პა ში 
მხო ლოდ გერ მა ნე ლებს ჩა მორ ჩე ბა .იზ რდე ბა მუ შე ბი სა და მო სამ სა ხუ რე ე ბის 
რე ა ლუ რი შე მო სავ ლე ბი, ფარ თოვ დე ბა და ბე ჩა ვე ბუ ლი ფე ნე ბის დახ მა რე ბა. 
წი ნა დროს თან შე და რე ბით და ბალ დო ნე ზეა ინ ფლა ცია და უმუ შევ რო ბა. თუმ-
ცა ბრაზ ლი ის მო სახ ლე ო ბის მე ოთხ ე დი დღემ დე ცხოვ რობს სი ღა რი ბე ში და 
მის მიღ მა. მაგ რამ ასე თია მემ კვიდ რე ო ბა. სი ღა რი ბის მან კი ე რი წრე იჭი მე ბა 
შაგ რე ნის ტყა ვის მსგავ სად.

-  რო გორ ახერ ხე ბენ შე რე უ ლი ეკო ნო მი კის სა ხელ მწი ფო ე ბი სო ცი-
ა ლიზ მი სა და კა პი ტა ლიზ მის უპი რა ტე სო ბა თა არა მხო ლოდ კომ ბი ნი რე-
ბას, არა მედ მა თი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის მოკ ვე თა საც?

-  მოქ ნი ლი და გეგ მვის გარ და, იყე ნე ბენ სა გა და სა ხა დო- სა ბი უ ჯე ტო ინ-
სტრუ მენ ტა რი ებ სა და სო ცი ა ლურ სტა ბი ლი ზა ტო რებს, რაც ამ ცი რებს კონ ტრას-
ტებს სა ზო გა დო ე ბა ში და კა პი ტა ლის გან ვი ტა რე ბას წარ მარ თავს შე მოქ მე დე-
ბი თი კა ლა პო ტით. ვი ეტ ნამ ში, მა გა ლი თად, სა დაც მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 
ერ თნა ხე ვარ ჯერ ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე ჩვენ თან, არის მხო ლოდ ერ თი მი ლი არ-
დე რი. და ისიც იწყ ებ და არა სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის „პრი ვა ტი ზა ცი ით“, არა-
მედ სწრა ფი მომ ზა დე ბის ას ტრი ის (ე.წ. „ლაფ შის“) გა მოშ ვე ბით, ახ ლა მუ შა ობს 
დი დი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე.

-  ჩი ნე თის სა ფონ დო ბაზ რის ამ ჟა მინ დელ კრი ზის ზე რო დე საც ვლა-
პა რა კობთ, ინ ტეგ რა ლუ რი ქვეყ ნე ბი არ არი ან დაზღ ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
არე ულ -და რე უ ლო ბი სა გან?

-  იდე ა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბა რო გორც მა რა დი უ ლი ძრა ვა, არ შე იძ ლე ბა 
რომ იყოს. სა ბაზ რო თა ფი სუფ ლე ბა თა და კა პი ტა ლიზ მის დაშ ვე ბა ცის ქვე შეთ-
ში იქ ცა გა ზის პედ ლად, რო მელ მაც და აჩ ქა რა მი სი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ-
პე ბი. მან ვე დღეს მიგ ვიყ ვა ნა სა ფონ დო ბაზ რის გა დაწ ვას თან და მის დან გრე-
ვას თან. მაგ რამ ძლი ე რი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი რე გუ ლა ტო რე ბი სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა, თა ვი გა არ თვას ნაკ ლო ვა ნე ბებს. ლი ბე რა ლე ბი მთელს მსოფ ლი ო ში, 
ჩვე ნე ბიც კერ ძოდ, ზე ი მო ბენ ჩი ნე თის სირ თუ ლე ებ თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბი ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კა ში შე ნარ ჩუ ნე-
ბუ ლია 7 პრო ცენ ტზე მა ღალ დო ნე ზე, რაც არ შე ედ რე ბა სა ერ თო მსოფ ლიო 
დი ნა მი კას. ჩვენ თან კი წელს ეკო ნო მი კა იკუმ შე ბა არა ნაკ ლებ 4 პრო ცენ ტი სა. 
მი თი თე ბა ნი სან ქცი ებ ზე, სხვა სა გა რეო ფაქ ტო რებ ზე ნა კე ბად სარ წმუ ნოა – და-
ცე მის ტენ დენ ცია მე ოთხე წე ლი ა, ზე დი ზედ მოქ მე დებს.

-  ევ რო პა? არის იქ ძლი ე რი ინ ტეგ რა ლუ რი მო დე ლე ბი?
-  კი. უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ეს სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნე ბი ა, მათ მა სა გეგ მო- სა-

ბაზ რო ეკო ნო მი კებ მა გან ვი თა რე ბის მა ღალ დო ნეს მი აღ წი ეს.
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-  რა შია გან ვი თა რე ბის კურ სის თქვე ნი ხედ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბა?

- ჩვენ თვალ წინ კა ცობ რი ო ბა გა და დის ახალ, ან გა რი შით მეშ ვი დე სა ზო-
გა დო ებ რივ -ე კო ნო მი კურ ფორ მა ცი ა ზე – ინ ტეგ რა ლურ ზე.

- რა ტომ მეშ ვი დე? ად რე მი აჩ ნდათ, რომ ისი ნი მხო ლოდ ხუ თი ა...
-  პირ ველ ყო ფი ლი სა თე მო, მო ნათ მფლო ბე ლუ რი, ფე ო და ლუ რი, კა პი-

ტა ლის ტუ რი და სო ცი ა ლის ტუ რი წყო ბი ლე ბის გარ და, მარ ქსი, ენ გელ სი ახ სე-
ნებ დნენ აზი ურ ფორ მა ცი ას. იგი წინ უს წრებ და მო ნო ბას ძველ აღ მო სავ ლურ 
ხალ ხებ ში, ემ ყა რე ბო და ბი უ როკ რა ტი ის ბა ტო ნო ბას წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კუთ რე ბის დო მი ნი რე ბის პი რო ბებ ში. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ-
ლე ბის წლებ ში მას ზე არა ფერს სა უბ რობ დნენ, იგი რა ღა ცით თა ვად რე ა ლურ 
ბი უ როკ რა ტი ულ სო ცი ა ლიზმს გვა გო ნებ და. 

-  მაშ ასე, რო გორც არ უნ და იტ რი ა ლო, ინ ტეგ რა ლუ რი სა ზო გა დო-
ე ბა მო დის „წმინ და“ კა პი ტა ლიზ მი სა და სო ცი ა ლიზ მის შემ ცვლე ლად?

-  სწო რედ ასე ა. სო ცი ა ლიზ მი სა და კა პი ტა ლიზ მის საწყ ი სის მო ხერ ხე-
ბულ კომ ბი ნა ცი ას გან ვი თა რე ბის ოთხ ყვე ლა ზე მნიშ ვენ ლო ვან ამო ცა ნებ თან 
მივ ყა ვართ: ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღალ ტემ პებ თან, სა მარ თლი ა ნო ბას თან, 
პი როვ ნე ბის გან ვით რე ბას თან (ა და მი ა ნის პო ტენ ცი ა ლი სა), მო ქა ლა ქე თა სუ-
ლი ე რი თა ვი სუფ ლე ბის ამა ლე ბას თან. პრაქ ტი კა ჯერ ჯე რო ბით თე ო რი ის წინ 
მი დის, რაც ხში რად არ მომ ხდა რა.

-  მა შა სა და მე, „ის ტო რი ის და სას რუ ლი“ ფრენ სის ფუ კუ ი ა მას მი ხედ-
ვით უქ მდე ბა?

-  თე ზი სი კა პი ტა ლიზ მის „მა რა დი უ ლო ბის“ ან „ბუ ნებ რი ო ბის“ შე სა ხებ 
შორ საა რე ა ლო ბი სა გან, არა კო რექ ტუ ლია აზ რიც სო ცი ა ლიზ მის „ხე ლოვ ნუ-
რო ბის“ ან „ხელ თუქ მნე ლო ბის“ შე სა ხებ. ორი ვე ფორ მა ცი ა ა, რომ ლებ საც აქვთ 
მთე ლი რი გი უპი რა ტე სო ბა ნი, სავ სე ბით ობი ექ ტუ რია და ჰქონ დათ (და ჯერ კი-
დევ აქვთ) ად გი ლი კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში არა შემ თხვე ვით. მაგ რამ ისი ნი 
თი თო ე უ ლი ცალ -ცალ კე და პი რის პი რე ბუ ლი ა, მყარ თა ნა მოქ მე დე ბას მო ითხ-
ო ვენ. ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ მა და ჰარ მო ნი უ ლად გან ვი თა რე ბულ მა ქვე ყა ნამ 
უკ ვე მი ი ღო ინ ტეგ რა ლუ რი სის ტე მა ცხოვ რე ბის მოწყ ო ბის სა ფუძ ვლად.

-  მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე თი დას კვნა ჩვენ თვის და თუ კი - რით?
-  შეც დო მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მის გა მო რუ სე თი კო ორ დი-

ნატ ბი უ როკ რა ტი ულ - ოლი გარ ქი ულ სის ტე მა ში აღ მოჩ ნდა. ინ ტეგ რა ლუ რი 
სა ზო გა დო ე ბა ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბი სა და ოპ ტი მა ლუ რი ეკო-
ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ძი რე უ ლი შეც ვლი სათ ვის შუ ქუ რა უნ და გახ დეს. ასე თი 
სტრა ტე გი ის რე ა ლი ზა ცი ი სა და მას ზე რე ვო ლუ ცი უ რი გზით გა დას ვლის შე საძ-
ლებ ლო ბა ჯერ ჯე რო ბით შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა, თუმ ცა დრო ლი მი ტი რე ბუ ლი ა. და-
ყოვ ნე ბას შე იძ ლე ბა ბევ რი რამ მოჰ ყვეს – რე ვო ლუ ცი უ რი აფეთ ქე ბა და ქვეყ-
ნის მო რი გი გა დახ რა რო მე ლი მე სხვა სწო რი გზი დან. 
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მეშვიდე ფარმაცია

-  გა მო დის, რომ მარ ქსი მარ თა ლი იყო ბევრ რა მე ში, რო დე საც წი-
ნას წარ მეტყ ვე ლებ და კა პი ტა ლიზ მის და ღუპ ვას და მი უ თი თებ და სო ცი ა-
ლის ტურ ტენ დენ ცი ა ზე?

-  მაგ რამ კო მუ ნიზ მი აღ მოჩ ნდა უტო პი ა, რო მე ლიც მსოფ ლიო პრაქ-
ტი კამ ვერ და ა დას ტუ რა. „უ მა გა ლი თო“ სო ცი ა ლიზ მმაც კრა ხი გა ნი ცა და, ვა ი, 
რომ, არა შემ თხვე ვით. ის ქვეყ ნე ბიც, რომ ლე ბიც გა ნაგ რძობ დნენ გან ვი თა რე-
ბას მთლი ა ნად მის პლატ ფორ მა ზე მყოფ ნი, არც თუ შე სა შურ ვი თა რე ბა ში არი-
ან. იქ ნებ, კა პი ტა ლიზ მი სა და სო ცი ა ლიზ მის სა უ კე თე სო თვი სე ბე ბის სამ ბი ო ზი 
– სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე პერ სპექ ტი უ ლი შტო ა.

-  თქვენს წიგ ნში წარ მოდ გე ნი ლი სუ რა თი შორ დე ბა კონ ცეფ ცი ებს 
„პოს ტინ დუს ტრი ა ლიზ მი სა“ და ზო გი ერთ სხვა პო პუ ლა რულ თე ო რი ებს.

-  კა ტე გო რი ე ბი „კა პი ტა ლიზ მი“, „სო ცი ა ლი ზი“ და „ინ ტეგ რა ლუ რი წყო-
ბი ლე ბა“ შე ი ცა ვენ, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ადა მა ნებს შო რის სა ზო გა დო ებ რივ 
ურ თი ერ თო ბა თა და ხა სი ა თე ბას. გან საზღ ვრე ბე ბი „პოს ტინ დუს ტრი უ ლი“, „ტექ-
ნოტ რო ნუ ლი“ ან „ინ ფორ მა ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა“ ახ დე ნენ ამ არ სე ბი თი მხა-
რი სა გან აბ სტრა გი რე ბას. თუ თან მიმ დევ რუ ლი ვიქ ნე ბით, მა შინ კითხ ვის ნიშ ნის 
ქვეშ უნ და და ვა ყე ნოთ ცნე ბე ბის „კა პი ტა ლიზ მი“ და „სო ცი ა ლიზ მი“ მარ თლმორ-
წმუ ნე ო ბა. ერ თი სიტყ ვით, ლო გი კუ რი ხა ზი: კა პი ტა ლიზ მი, სო ცი ა ლიზ მი, პოს-
ტინ დუს ტრი ა ლიზ მი ვე რაფ რით ვერ ლაგ დე ბა.

-  ინ ტეგ რა ლურ ფორ მა ცი ა ში არის ში ნა გა ნი წი ნა აღ მდე გობ რი ო ბა. 
ხომ არ გა მო დის აქე დან არა სიმ ყა რე, შე საძ ლებ ლო ბა – გა და ვეშ ვათ ან 
კა პი ტა ლიზ მში ან სო ცი ა ლიზ მში?

-  მსგავ სი საფ რთხე, ალ ბათ, არ სე ბობს, მაგ რამ დრო ის ქა რი აფ რი ა-
ლებს იალ ქნებს სწო რედ ასე თი ფორ მა ცი ით. ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა ში სო ცი ა ლუ რი 
საწყ ი სე ბი არ სე ბობს ეგო იზ მით. ადამ სმითს მი აჩ ნდა, რომ მხო ლოდ უკა ნას-
კნე ლის დახ მა რე ბით მო დის სა ზო გა დო ე ბა იდე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სა კენ. 
მარ ქსი, ენ გელ სი და მა თი მიმ დევ რე ბი, პი რი ქით, აქ ცენტს სა მარ თლი ა ნო ბი სა 
და სო ცი ა ლურ ას პექ ტებ ზე აკე თე ბენ .ის ტო რია კი გვიჩ ვე ნებს, რომ ადა მი ა ნი 
ბუ ნე ბის ორ და პი რის პი რე ბულ, მაგ რამ რე ა ლურ მხა რეს შო რის ბა ლან სის არ-
სე ბო ბა უპა სუ ხებს სა ერ თო ცხოვ რე ბის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლის ძი ე ბის ამო ცა-
ნებს.

- თქვე ნი ნათ ქვა მი დან გა მო დის ახა ლი იდე ო ლო გი ის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა. თუმ ცა არც ერთ ქვე ყა ნას იგი სა ფუძ ვლად არ მი უ ღი ა. 
რო გორც ფიქ რობთ, რა ტომ?

-  ამის მთა ვა რი დაბ რკო ლე ბა – იდე ო ლო გი უ რი შეზღ უდ ვე ბია . ბაზ რის 
თაყ ვა ნის მცე მელ და სავ ლეთს იგი არ სჭირ დე ბა. მარ ქსიზ მის მიმ დევ რებს, რო-
გორც რწმე ნა, იგი, მით უმე ტეს, ხელს არ აძ ლევს.

-  რა გვიშ ლის ხელს, ეს რომ ჩვენ გა ვა კე თოთ რუ სეთ ში, რო მელ მაც 
არა ერ თგზის გვიჩ ვე ნა ის ტო რი უ ლი ნო ვა ტო რო ბა?
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ინტერვიუ პროფესორ გიორგი ცაგოლოვთან

-  30 წლის წი ნათ ჩვენ გარ დაქ მნის (ე.წ. „პე რეს ტრო ი კის“) აუ ცი ლებ ლო-
ბა გა მო ვაცხ ა დეთ და ბი უ როკ რა ტი უ ლი სო ცი ა ლიზ მის ნაც ვლად მიზ ნად და ვი-
სა ხეთ შეგ ვექ მნა მი სი დე მოკ რა ტი უ ლი ვა რი ან ტი. ამის ნაც ვლად იო ლი გარ ქი-
უ ლი კა პი ტა ლიზ მის სის ტე მა ში აღ მოვ ჩნდით. სო ცი ა ლიზ მი დან კა პი ტა ლიზ მში 
გა დას ვლა, მით უმე ტეს ოლი გარ ქი ულ ში, შემ დეგ კი ბი უ როკ რა ტი ულ -ო ლი-
გარ ქი ულ ში- შეც დო მად უნ და ვა ღი ა როთ. ახა ლი მოთხ ოვ ნა დი ცვლი ლე ბე ბის 
მიზ ნად უნ და და ვა სა ხე ლოთ ინ ტეგ რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბა.

-  ეს არის სწო რედ გზა ბედ ნი ე რი ცხოვ რე ბი სა კენ?
-  ინ ტეგ რა ლუ რი მო დე ლი სა ყო ველ თაო სა მოთხ ის გა რან ტი ას არ იძ-

ლე ვა. ასე თი რამ, რო გორც უკ ვე ით ქვა, არ ყო ფი ლა, არ არის და არც იქ ნე ბა. 
მაგ რამ უფ რო სწორ გზას ღირ სე უ ლი და ბედ ნი ე რი ცხოვ რე ბის მიღ წე ვი სათ ვის 
დე და მი წის მცხოვ რებ თა უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის ცი ვი ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე 
ეტაპ ზე მე არ გან ვი ხი ლავ.

-  ჩვენ ეკო ნო მი კის კრი ზი სი გვა ი ძუ ლებს, ვი ლა პა რა კოთ ახა ლი 
ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლის გან ვი თა რე ბი სა და გან მტკი ცე ბის პა რა დიგ მის 
შეც ვლის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. ჩვე ნი გა ზე თი ამის შე სა ხებ ხში რად 
წერს. თქვენ და თქვე ნი კო ლე გე ბი მას გვთა ვა ზობთ. უარ ყოფს ვინ მე მას?

-  არა, მაგ რამ იქ, ზე ვით, თით ქოს არა ფე რი ეს მით ან ვერ ამ ჩნე ვენ.

   გადმობეჭდილია გაზეთიდან – „საქართველოს რესპუბლიკა“, 

2015, 24 ოქტომბერი
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საიუბილეო სხდომა

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, მიძღვნილი პროფესორ ნიკოლოზ იაშვილის 

დაბადებიდან 115 წლისთავისადმი 
(2015 წლის 26 დეკემბერი)

საიუბილეო სხდომა შესავალი სიტყვით გახსნა თსუ-ის ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა თეიმურაზ ბერიძემ.

პროფ. ნ.იაშვილის როგორც დიდი მეცნიერის, პედაგოგისა და სა ზოგადო 
მოღვაწის ქვეყნის წინაშე დამსახურების ზოგადი ასპექტები წარმოაჩინა თსუ-ის 
რექტორმა, აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ. 

პროფესორ ნიკოლოზ იაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ 
ვრცელი, ღრმაშინაარსიანი მოხსენებით წარსდგა ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი რევაზ გოგოხია(ტექსტი იხილეთ ქვემოთ).

მოგონებებით გამოვიდნენ: პროფესორები ეთერ ხარაიშვილი, პაატა 
კოღუაშვილი, ომარ ქეშელაშვილი, ნუგზარ პაიჭაძე, კარლო ღურწკაია და 
სხვები.

საიუბილეო სხდომის ორგანიზატორებისა და მონაწილეების წინაშე, 
მადლიერების გრძნობით გამსჭვალული სიტყვით გამოვიდა იუბილარის 
ქალიშვილი, პროფესორი ნათელა იაშვილი. 

ღრმადშინაარსიანი, სიყვარულით და სითბოთი სავსე, დიდებული 
საიუბილეო სხდომა შეაჯამა და მრავალჟამიერი უსურვა დიდი იუბილარის 
შთამომავლებს სხდომის წამყვანმა, პროფ. თეიმურაზ ბერიძემ.

saiubileo sxdoma
THE MEETING

ekonomika da biznesi, 2016, 1,  gv. 159

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 1,  pp. 159



160

პროფესორ ნიკოლოზ იაშვილის ცხოვრება და შემოქმედება

(თვალსაჩინო მეცნიერის, ღვაწლმოსილი პედაგოგის და 
საზოგადო მოღვაწის პროფ. ნიკოლოზ იაშვილის 

დაბადების 115 წლისთავის გამო)

სამ შობ ლო სა ქარ თვე ლო სად მი, მი სი ხალ ხის, გან სა კუთ რე ბით ახალ-
გაზ რდო ბი სად მი გა ნუ საზღ ვრე ლი სიყ ვა რუ ლი სა და ერ თგუ ლე ბის დი დე ბუ-
ლი მა გა ლი თია დი დი მეც ნი ე რის, ღვაწ ლმო სი ლი პე და გო გი სა და სა ზო გა დო 
მოღ ვა წის ნი კო ლოზ იაშ ვი ლის ბო ბო ქა რი, მო უს ვე ნა რი, მუ დამ ახ ლისმა ძი ებ-
ლუ რი პა თო სით აღ სავ სე, ცის კა რი ვით ნა თე ლი ცხოვ რე ბა და მეც ნი ე რულ -პე-
და გო გი უ რი მოღ ვა წე ო ბა.

მა ში ნაც კი, რო ცა იგი 75 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი იყო, გა რეგ ნუ ლად შუა 
ხნის კა ცი გე გო ნე ბო დათ, – ორ მოც და ა თი ო დე წელს მიღ წე უ ლი, სუ ლი ე რად 
კი დევ უფ რო ახალ გაზ რდა იყო ეს ჭეშ მა რი ტად ჭა ბუ კუ რი ენერ გი ით აღ სავ სე, 
მუ დამ სა ხე ნა თე ლი და კე თი ლი სად მი მის წრა ფე ბა დი პი როვ ნე ბა. ოჯახ მა და 
სკო ლამ, კე თილ მყო ფელ მა გა რე მომ, თა ვი სი ხალ ხის სიყ ვა რულ მა, მეც ნი ე-
რულ მა აღ მაფ რე ნამ გა ნა პი რო ბეს სა ხე ლო ვა ნი იუ ბი ლა რის მეც ნი ე რუ ლი და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ო ბის ტრი უმ ფი.

ნიკოლოზ იაშვილი დაიბადა 1900 წლის 28 ნოემბერს, ქ. ქუთაისში, 
რკინიგზელის ხელმოკლე ოჯახში. პირველდაწყებითი განათლება მიიღო 
ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სკოლაში. შემდგომ, წარჩინებით 
დაამთავრა ქუთაისის რეალური სასწავლებელი და 1920 წელს ჩაირიცხა 
თბილისის უნივერსიტეტის აგრონომიულ ფაკულტეტზე, რომელიც 1925 
წელს დაამთავრა. თუმცა, მთელ ამ პერიოდში დიდი სიძნელეების გადალახვა 
მოუწია – ჯერ იყო და 10 წლისას ოჯახის მარჩენალი მამა გარდაეცვალა და 
დედამისს დაეკისრა უმძიმესი ვალდებულება – გაძღოლოდა 6 სულისაგან 
შემდგარ ოჯახს, რომლის 5 შვილიდან ბოლო, მხოლოდ 10 თვის იყო. ასეთ 
ვითარებაში დედის ოცნება იყო 10 წლის უფროს ვაჟს – ნიკოს რაიმე ხელობა, 
რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში აეთვისებინა და ოჯახის რჩენა-გაძღოლის 
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სიმძიმე ეკისრა. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, სრულიადაც არ აწყობდა ნიჭიერ 
და სწავლა-განათლების მოყვარულ ბიჭუნას. მან დედა დაითანხმა იმაზე, 
რომ რეალურ სასწავლებელში ჩარიცხულიყო, რომელსაც დროზე ადრე 
დაამთავრებდა და მასთან ერთად ჩაებმებოდა შრომით ფერხულში. დედის 
თანხმობა მიიღო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ორ ადგილზე 25 მსურველი იყო. 
ნიკოსდა სასიხარულოდ, კონკურსმა წარმატებით ჩაიარა იგი ჩარიცხულთა 
შორის აღმოჩნდა.

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ათი წლის ასაკ ში მან მა მა და კარ გა და ამი ე რი დან 
იგი თურ მე ყო ველ თვის და უ ღა ლა ვად, ყო ველ გვა რი წუ წუ ნის გა რე შე, ვირ ტუ ო-
ზუ ლად ათავ სებ და სწავ ლა სა და შრო მას; ქუ თა ი სის რე ა ლურ სას წავ ლებ ლის 
ფრი ა დო სან მოს წავ ლეს, რო გორც ,,მამაკაცს”, რეპეტიტორობით საკუთარი 
თავის და ობლად დარჩენილი 5-შვილიანი ოჯახის პატრონობა დაეკისრა. მან 
ეს უმძიმესი, მაგრამ ფრიად კეთილშობილური ტვირთი დიდხანს პირნათლად 
ატარა.ამ უპრეცენდენტო მოვლენას ანალოგი ძნელად მოეძებნება. ასე 
იზრდებოდა ის, ასე ყალიბდებოდა მისგან ჭეშმარიტი პიროვნება, ბრწყინვალე 
მეცნიერი, ყველა სიკეთით შემკული, მუდამ კარგის მთესველი და ყველა 
კეთილი ადამიანის სიკეთით გახარებული . . .

…რეალურ სასწავლებელში სწავლისას, 1917 წელს დიდი ივანე
ჯავახიშვილის ქუთაისში წაკითხულმა მოხსენებამ, მეოცნებე ნიკოს გულში 
უმაღლესი განათლების მიღების იმედი ააკიაფა. ოჯახში დიდი განსჯის შემდეგ, 
1920 წლის 21 მაისს, დიპლომის მიღების მეორე დღესვე, ერთი კვირის სარ-
ჩო თი და სამ სა ხურ ში მოწყ ო ბის სა რე კო მენ და ციო ბა რა თით, თბი ლისს მი ა-
შუ რა და იმა ვე წელს ჩა ი რიცხა თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის აგ რო ნო მი ულ ფა-
კულ ტეტ ზე. დი ლი დან დღის 4 სა ა თამ დე იგი მსა ხუ რობ და, ხო ლო 5 სა ა თი დან 
ყო ველ დღი უ რად 3 ლექ ცი ას ეს წრე ბო და. ამას თან, იგი დროს პო უ ლობ და 
იმი სათ ვის, რომ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის, ლუ არ საბ ან დრო ნი კაშ ვი ლის, დი მიტ რი 
უზ ნა ძის, ალექ სან დრე ჯა ნე ლი ძი სა და სხვ. კო რი ფე ე ბის ლექ ცი ებ საც დას წრე-
ბო და. 1921 წლის თე ბერ ვლი დან, რო გორც თვი თონ წერს, სტუ დენ ტთა საქ მე 
თან მიმ დევ რუ ლად გა უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ შე მობ რუნ და. მთავ რო ბამ უნი ვერ სი ტე-
ტი სა ხელ მწი ფო სას წავ ლებ ლად გარ დაქ მნა და სტუ დენ ტო ბა ზე მზრუნ ვე ლო-
ბაც იკის რა. ასეთ პი რო ბებ ში სტუ დენ ტმა ნი კო იაშ ვილ მა მთე ლი ყუ რადღ ე ბა 
სწავ ლა ზე გა და ი ტა ნა და უნი ვერ სი ტე ტი წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა. 1925 წელს, 
პროფ. გ. გეხ ტმა ნის რე კო მენ და ცი ით, მის სა ვე კა თედ რა ზე და ტო ვეს საპ რო ფე-
სო როდ მო სამ ზა დებ ლად.

სტუ დენ ტო ბის პე რი ოდ ში (1921-1923წწ.) იგი მას წავ ლებ ლობ და თბი-
ლი სი 21-ე სა შუ ა ლო სკო ლა ში, ხო ლო უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის შემ-
დეგ-1925-1927წწ, – თბი ლი სის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კუმ ში. 1923 წლის 
ზაფ ხულ ში მუ შა ობ და მოს კო ვის პირ ველ სა კავ ში რო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
გა მო ფე ნა ზე სა ქარ თვე ლოს პა ვი ლი ონ ში ამ ხსნელ -გან მმარ ტებ ლად.
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1927 წელს იგი გა იგ ზავ ნა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მა ღებ ლად მოს კო ვის ტი მი-
რი ა ზე ვის სა ხე ლო ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აკა დე მი ის ეკო ნო მი კურ ფა კულ-
ტეტ ზე. 1928-29 სას წავ ლო წლი დან ნ. იაშ ვი ლი სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში 
კითხ უ ლობ და აგ რო ღო ნის ძი ე ბა თა ორ გა ნი ზა ცი ის კურსს. 1930 წელს პროფ. 
გ. გეხ ტმა ნის წარ დგე ნით იგი აირ ჩი ეს დო ცენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე. ამიერიდან, 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ თან ერ თად, ნა ხე ვარ სა უ კუ ნე ზე მეტ ხანს 
კითხ უ ლობ და იგი სხვად სხვა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ლექ ცი ებს სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის, სა ორ გა ნი ზა ცი ო- სა წარ მოო გეგ-
მე ბის შედ გე ნის მე თო დი კის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გე ოგ რა ფი ის, დარა ი ო ნე ბი-
სა და სპე ცი ა ლი ზა ცი ის, წყალ თა მე ურ ნე ო ბის, ეკო ლო გი ის, მი წის ეკო ნო მი კუ-
რი შე ფა სე ბის და სხვა კურ სე ბებ ში.

ამ პე რი ოდ ში მან ასო ბით და ათა სო ბით მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა-
ლის ტი აღ ზარ და და სწო რედ მი სი უშუ ა ლო დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ ქვეყ ნის სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კის მეც ნი ე რე ბას მრა ვა ლი ღვაწ ლმო სი ლი მეც ნი ე-
რი, ხო ლო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა წარ მო ებს – მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ სპე ცი ა-
ლის ტთა მთე ლი პლე ა და ამ შვე ნებ და და დღე საც ამ შვე ნებს.

იგი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კას, ერ თი შე ხედ ვით „მო საწყ ენ“ სა-
განს გვი კითხ ავ და, მაგ რამ მი სი ყო ვე ლი ლექ ცია ბა რა ქი ა ნი ქარ თუ ლი ენის 
ამო ურ წყვე ლი სა გან ძუ რი დან უხ ვად მო ტა ნი ლი ჯა ვა რი ა ნი სიტყ ვე ბით იყო 
მუ დამ მო კაზ მუ ლი. დე და ე ნა მის თვის ყო ველ თვის იყო ჯა დოს ნუ რი გა სა ღე-
ბი მეც ნი ე რე ბას და წა ფე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის გუ ლებ ში შე საღ წე ვად, მეც ნი ე-
რუ ლი დის ციპ ლი ნის სიღ რმე ში ჩა სა ხე დად, ამა თუ იმ პრობ ლე მის გა სათ ვა-
ლის წი ნებ ლად. მი სი ლექ ცი ე ბის გა ნუყ რე ლი კომ პო ნენ ტი იყო სის ტე მუ რო ბა, 
ლო გი კუ რი თან მიმ დევ რუ ლო ბა, მა სა ლა თა სი უხ ვე, ნა თე ლი და მჭერ მეტყ ვე-
ლუ რი გად მო ცე მა, დარ ბა ის ლუ რი და დახ ვე წი ლი მეტყ ვე ლე ბა. მი სი ყო ვე ლი 
ლექ ცია არა მარ ტო მეც ნი ე რუ ლი დის ციპ ლი ნის ამა თუ იმ სა კითხ ის უზა დო 
გად მო ცე მა იყო, არა მედ ის ყო ველ თვის პო უ ლობ და დროს ახალ გაზ რდო-
ბი სათ ვის მშობ ლი უ რი მი წი სა და ხალ ხის ერ თგუ ლე ბა, მი სი გა ნუ საზღ ვრე ლი 
სიყ ვა რუ ლი ექა და გა. თა ნაც, იგი არა მხო ლოდ მეც ნი ე რულ დის ციპ ლი ნებს 
გვი კითხ ავ და, არა მედ მო მა ჯა დო ებ ლად გა დაგ ვიშ ლი და მეც ნი ე რე ბის დი ად 
პერ სპექ ტი ვებს და მა მაშ ვი ლუ რად გვას წავ ლი და და გვი სა ხავ და მის კენ მი მა-
ვალ გზებს…. ამი ტომ მის ლექ ცი ას თუ პრაქ ტუ კულ მე ცა დი ნე ო ბას, არა ვინ აც-
დენ და და ყვე ლა უდი დე სი ინ ტე რესთ სულ გა ნა ბუ ლი უს მენ და. 

სა ერ თოდ, ვი საც კი მას თან რა ი მე ურ თი ერ თო ბა ჰქო ნი ა, ან და მა ტი ვით 
იზი დავ და მას თან ყო ვე ლი შეხ ვედ რა, რად გა ნაც მას თან ურ თი ერ თო ბით ვი-
თარ დე ბო და და მდიდ რდე ბო და თი თო ე უ ლის მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნა, ცხოვ რე-
ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბა. ჩემ თვის და ჩე მი თა ო ბი სათ ვის ბა ტო ნი ნი კო ლოზ 
იაშ ვი ლი მკა ფიო მა გა ლი თია იმი სა, თუ რო გო რი უნ და იყოს ქარ თვე ლი 
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ადა მი ა ნი, მეც ნი ე რი და მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც მუ დამ იმას ცდი ლობს ყო ვე-
ლი კა ცი ადა მი ა ნი იყოს, ყვე ლას გულ ში ჩა ი ხე დოს, ყვე ლას რა ღაც სი კე თე 
და სით ბო უწი ლა დოს. მაგ რამ მის ასეთ კე თილ კა ცო ბას თან ერ თად, ისიც უნ-
და აღი ნიშ ნოს, რომ იგი არ ჰგავ და იმ ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც მშვე ნივ რად 
ეხერ ხე ბათ ყვე ლას თან კარ გად ყოფ ნა. ასე თე ბი არც თვი თონ ეკა მა თე ბი ან 
ვინ მეს, არც სხვას წა ი კი დე ბენ, ოღონდ უმ ტკივ ნე უ ლოდ იცხ ოვ რონ. იგი ადა-
მი ან თა იმ რიცხვს ეკუთ ვნო და, რო მელ თაც ახარებთ წე სი ე რი გზით მო პო ვე-
ბუ ლი წარ მა ტე ბა და აღაშ ფო თებთ უღირ სთა ,,მიღწევა’’. იგი არ უფრთხოდა 
არც შეტევას და არც მეცნიერულ პაექრობას, მაგრამ არა უბრალოდ დავის, 
არამედ იმ იდეალების ერთგულების გამო, რომელთაც იგი სიყრმიდანვე 
ეთაყვანებოდა. ის, სხვა ერისკაცებთან ერთად, უწინარეს იმისათვის იღწვოდა, 
რომ მისი ბრწყინვალე თაობის შემცვლელ თაობას შეძლებოდა უფრო მეტის 
გაკეთება. იგი ის კაცი იყო, რომელთა ყოფის ყოველი წუთი დამუხტულია 
რაიმე საინტერესოთი ჩვენი ხალხის სულიერი ცხოვრებიდან.

და, რაც მთა ვა რი ა, იგი სას წავ ლო აუ დი ტო რი ა ში, სხვა დას ხვა ლექ ცი ა- 
მოხ სე ნე ბებ სა თუ სადღ ე სას წა უ ლო გა მოს ვლებ ში, ბრწყინ ვა ლე ორა ტო რი იყო 
– ში ნა არ სით ღრმა, ფორ მით მიმ ზიდ ვე ლი, ტე ვად მწყობ რი დე ბუ ლე ბე ბი სა და 
დას კვნე ბის გად მო ცე მით. საქ მი ან სა კონ სულ ტა ციო სა უბ რებ სა და გამ რთობ 
მას ლა ა თებ ში, კა ბი ნეტ სა და ლა ბო რა ტო რი ა ში იგი რთუ ლი სა კითხ ე ბის ყო-
ველ მხრი ვი, ღრმად ჩამ წვდო მი და ფარ თოდ გა დამ წვდო მი მო აზ როვ ნე იყო. 
იგი და უ ზა რე ლი იყო პრობ ლე მე ბი სა თუ სხვა კითხ ვე ბის სა ინ ტე რე სო და ცოცხ-
ა ლი მა გა ლი თე ბის მრა ვალ მხრივ გა შუ ქე ბა ში ა მას თა ნა ვე, იგი ხა ტო ვა ნი და 
ბევ რის მთქმე ლი ქარ თუ ლი ენით ტკბილ მო უ ბა რი ბრძან დე ბო და.

მას ,,თავისად’’ თვლიდნენ ეკონომისტები და აგრონომები, გეოგრაფები 
და ზოოტექნიკოკოსები და სხვა დარგის მეცნიერები. ეს იმიტომ, რომ იგი 
დიდი ერუდიტი და ბუნებრივი ნიჭით დაჯილდოვებული მჭერმეტყველი იყო. 
მჭერმეტყველება კი, ერთი ბრძენის თქმით – ,,საკვირველებათა საკვირველებაა 
და მას არ ესაჭიროება არც ზარების რეკვა – ხალხის თავშესაყრელად და არც 
ადმინისტრაციის დახმარება წესრიგის დასამყარებლად’’.
ჩანართი: (მოკლე ინტეპრეტაცია პროფ. შ. ქისტაურის 
მოგონებებიდან   პროფ. იაშვილის 100 წლისთავზე). 1963 წლის სექ-
ტემ ბრის თვე ში თსუ-ს (რექ ტო რი აკად. ე. ხა რა ძე) აშ შ-ის პრე ზი დენტ კე ნე დის 
მრჩე ვე ლი ეკო ნო მი კის სა კითხ ებ ში - პროფ. ბრა უ ნი ეწ ვი ა, რო მელ საც აინ ტე-
რე სებ და იმ პე რი ოდ ში სსრ კავ შირ ში დაწყ ე ბუ ლი მწვა ვე აგ რა რუ ლი კრი ზი სის 
შე სა ხებ ქარ თველ მეც ნი ერ -ე კო ნო მის ტთა აზ რი. ამის თა ო ბა ზე თსუ-ის წამ ყვა ნი 
ეკო ნო მის ტე ბი მი იწ ვი ეს შეხ ვედ რა ზე და თან გა აფ რთხი ლეს (მი უ ხე და ვად პა პა-
ნა ქე ბა სიცხ ი სა) ყვე ლა ყო ფი ლი ყო კოს ტი უ მებ სა და ჰალ ტუ ხებ ში. ასეც მოხ და 
– ერ თი გა მო ნაკ ლი სით - პროფ. ნ. იაშ ვი ლი მობ რძან და მოკ ლე სა ხე ლო ე ბი-
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ა ნი თეთ რი პე რან გით, ღია ფე რის ზო ლე ბი ა ნი შარ ვლი თა და სან დლე ბით, 
რა მაც ყვე ლა გა აკ ვირ ვა, ზოგ მა გა ა ქი ლი კა კი დეც ბა ტო ნი ნი კო. თუმ ცა, მი სი 
ირო ნი ულ ღი მი ლი ა ნი პა სუ ხი ასე თი იყო: ,,პერანგი და კოს ტუ მი სხვა დას ხვა 
ამინ დი სათ ვის შე უქ მნი ათ და არა სახ ვა დას ხვა ადა მი ან თან შეხვედრისათვის“.

მა ღალ სტუ მარ თან შეხ ვედ რა შედ გა რექ ტო რის კა ბი ნეტ ში, სა დაც შე-
მობ რძან და მა ღა ლი, ჭა ღა რა შე რე უ ლი ბა ტო ნი ბრა უ ნი - მოკ ლე სა ხე ლო ე ბი-
ა ნი თეთ რი პე რან გით და გან ცვიფ რე ბით მი აც ქერ და ,,საზამთროდ“ ჩაცმულ 
სიცხ ი სა გან გა თან გულ პრო ფე სუ რას. მერ მე შეხ ვედ რა და იწყო ბრა უ ნის შე სა-
ვა ლი სიტყ ვით, რო მელ შიც გა აჟ ღე რა დი დი ინ ტე რე სი ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი 
პრობ ლე მით. რექ ტორ მა შეკ რე ბილთ მო უ წო და გა მოხ მა უ რე ბოდ ნენ სტუ მარს- 
დარ ბაზ ში სრუ ლი სი ჩუ მე იყო, ვე რა ვინ ხმას ვერ იღებ და. ბო ლოს ყვე ლა მი აშ-
ტერ და პროფ. ნ იაშ ვილს - იქ ნებ გვიხ სნა, თუ არა თა ვი მოგ ვეჭ რა ქარ თველ 
ეკო ნო მის ტებ სო.

ბა ტონ მა ნი კომ ღი მი ლით ჩა ი ლა პა რა კა: სტუ მა რი ვერც ბრმად ჩაგ-
ვთვლის და ვერც გო ნე ბა შეზღ უ დუ ლად, მაგ რამ სე ზო ნის გი ჟე ბად კი შე იძ-
ლე ბა მიგ ვიჩ ნი ოს ამ გა გა ნია სიცხ ე ში თქვე ნი ჩაც მუ ლო ბის გა მო, მე თუ არა, 
სტუმ რის თვის მა ინც მი გე ბა ძა თო. შემ დეგ კი სიღ რმი სე უ ლად და მის თვის და მა-
ხა სი ა თე ბე ლი პირ და პი რო ბით ახ სნა აგ რა რუ ლი კრი ზი სის მი ზე ზე ბი... სტუმარი 
სულ ,, იეს“, ,, იეს“ იძახდა... როცა ბატონმა ნიკომ დაასრულა გამოსვლა, 
ბრაუნი მივიდა მასთან და გამართული რუსულით (მანამდე სულ ინგლისურად 
ლაპარაკობდა) მიმართა: Спасибо профессор Яшвили, я очень доволен вашим 
выступлением, мы не только одинакого одеты, но и одинакого мыслим!“

რო გორც იტყ ვი ან, კო მენ ტა რე ბი ზედ მე ტი ა... ასე თი იყო დი დი ნი კო 
ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის მთელ პე რი ოდ ში, ის არცერთ სი ტუ ა ცი ა ში - 
თვით ურ თუ ლეს შიც კი, გო ნე ბაგამ ჭრი ა ხო ბი თა და მახ ვილ სიტყ ვა ო ბით გა მო-
ირ ჩე ო და.

დი დია იუ ბი ლა რის დამ სა ხუ რე ბა ახალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა კად რე ბის 
მომ ზა დე ბა ში. მის მო წა ფე თა შო რის, ქარ თვე ლებ თან ერ თად, არი ან არა ერ თი 
და ორი აზერ ბა ი ჯა ნე ლი, სო მე ხი, ჩე ჩე ნი, და ღეს ტნე ლი, ინ გუ ში, ოსი, ყა ბარ-
დო- ბალ ყა რე ლი, ადი ღე ე ლი, უკ რა ი ნე ლი, რუ სი და სხვ. მას გა უ წე ვია ხელ-
მძღვა ნე ლო ბა, კონ სულ ტა ცი ა, ოპო ნენ ტო ბა, რე დაქ ტო რო ბა და სხვა ფორ მის 
დახ მა რე ბა უამ რა ვი ახალ გაზ რდი სათ ვის და, რო გორც წე სი, საქ მე ყო ველ-
თვის კე თი ლად დაგ ვირ გვი ნე ბუ ლა, თუმ ცა, რამ დე ნი მე იო ლი გზით სი ა რუ ლის 
მსურ ვე ლი გაწ ბი ლე ბუ ლიც წა სუ ლა. იგი ხა ლი სით და უან გა როდ ეხ მა რე ბო და 
ყვე ლა იმას, ვინც მას თან ცოდ ნას გულ წრფე ლი სიყ ვა რუ ლით, დი დი შრო მი-
თა და მონ დო მე ბით ეძი ებ და ახალ ამო ცა ნა თა მეც ნი ე რუ ლი ამოხ სნის სა ჭი რო 
და მძი მე შრო მის სა ი დუმ ლო ე ბა თა გა სა ღებს, მაგ რამ სულ სწრაფ ნი და იო ლი 
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გზით ხა რის ხე ბი სა თუ წო დე ბა თა მა ძი ე ბელ ნი, მას თან დიდ ხანს ვერ მუ შა ობ-
დნენ.

 ბა ტო ნი ნი კო ლექ ცი ებ სა თუ სხვა გა მოს ვლებ ში, არც თუ იშ ვი ა თად, 
შეგ ვახ სე ნებ და ერთ აღმოსავლურ სიბრძნეს: ,,ვისაც სახლი არ აუშენებია, 
ხე არ დაურგავს და ბავშვი არ აღუზრდია, მას ნამდვილი ადამიანური 
ცხოვრება არ გაუტარებია” . . . იგი ყოველთვის ასაკზე მეტად იყო ცხოვრებაში 
ჩახედული, იცოდა ამის შესაბამისად საქართველოსა და მსოფლიოს 
ისტორია, თანამედროვე მდგომარეობა, მოსალოდნელი მომავალი და 
ადრინდანვე მტკიცედ გადაეწყვიტა ამ მხრივაც მოეხადა ერისკაცის ვალი 
სამშობლოს წინაშე. მან თავის ძვირფას მეუღლე ელენე კეთილაძესთან 
ერთად, სახლიც ააშენა, ხეც მრავალი დარგო და ვაზიც უხვად გაახარა 
(ზემო ვაკის ხრიოკ ფერდობზე, რაც მას გამოეყო), ოთხი შესანიშნავი შვილი 
აღზარდა – დოქტორები და პროფესორები (ერთი მათგანი – ნიკო იაშვილი, 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრიც იყო ზვიად გამსახურდიას 
ეროვნულ ხელისუფლებაში) და ორჯერ მეტი შვილიშვილის აღზრდაში 
თავისი წვლილი შეიტანა. ასევე, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ბატონი 
ნიკო არაჩვეულებრივი სტუმართმოყვარეობითა და ტრადიციული ქართული 
მასპინძლობით გამოირჩეოდა.ყველაფერში მას მხარს უმშვენებდა დიდებული 
მეუღლე, რომლის ტკბილი სიმღერა იაშვილების ოჯახში ხშირად გამართული 
სუფრის მშვენება იყო.

პროფ. ნ. იაშვილის მეცნიერული კვლევის არეალი ფართო და 
ბევრის მომცველია, მაგრამ როგორც თვითონ არაერთხელ აღნიშნავდა, 
განსაკუთრებული ხალისითა და სიყვარულით იკვლევდა ,,ქართულ მიწას; ამ 
მიწის და მზის სხივების უკეთილშობილეს ამონაზარდ – ვაზს, მის ნაყოფს – 
ყურძენს და ჯადოსნურ პროდუქტს – ღვინოს” (ამასთანავე იგი დაუშრეტელი 
ენერგიით ეხმაურებოდა თანადროულობის აქტუალურ პრობლემებს). როცა 
ყველაფერმა ამან მეცნიერის ენციკლოპედიურ სადოქტორო სამეცნიერო 
მონოგრაფიაში - ,,საქართველოს მიწის ფონდი და მისი გამოყენება”, მოიყარა 
თავი, ნაშრომის სიღრმით, მასშტაბურობითა და ავტორის გენიალურობით 
აღტაცებულმა ოპონენტმა, მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერმა ლ. 
ზალცანმა ნაშრომს ,,მიწათსარგებლობის ფილოსოფია” უწოდა. ეს 
სადისერტაციო ნაშრომი, უფრო სრულყოფილი და ვრცელი, 1964 წელს ორ 
ტომად გამოიცა, რამაც საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, 
სათავე დაუდო როგორც მიწის კადასტრის თეორიასა და პრაქტიკას, 
ასევე ზოგადად მიწათსარგებლობის მეცნიერებას საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სპეციფიკის შესაბამისად. ამასთან ერთად, მის კალამს ეკუთვნის 
მრავალი მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანელო, 
სტატია, როგორიცაა: „სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და ორგანიზაციის 
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საკითხები“, „თესლბრუნვის ორგანიზაცია“, „საორგანიზაციო-საწარმოო გეგმის 
შედგენის მეთოდიკა“, „მეაბრეშუმეობა საქართველოში“, „მევენახეობის 
გაადგილება საქართველოში“, „საგარეუბნო სოფლის მეურნეობის გან-
ვითარების საკითხები“, „მელიორაცია საქართველოში“ და ა.შ.

სულ გამოქვეყნებული აქვს 350-ზე მეტი ნაშრომი 400-მდე საავტორო 
თაბახის, 50 000-ათასზე მეტი გვერდის მოცულობით ქართულ, რუსულ, 
უკრაინულ, უზბეკურ და სხვა ენებზე.

უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში 
მოღვაწეობასთან ერთად, ნიკოლოზ იაშვილი აქტიურად მონაწილეობდა 
ქვეყნის სამეურნეო-აღმშენებლობის სხვადასხვა სფეროში – ადმინისტრაციული 
რაიონების, მეურნეობების, მსხვილი საწარმოების სამეურნეო-ორგანიზაციულ, 
მიმდინარე თუ ხუთწლიანი გეგმის შედგენაში. მანვე დაამუშავა ტირიფონის 
ველის (1928) და ზე მო ქარ თლის (1930) მორ წყვის ეკო ნო მი კუ რი სა კითხ-
ე ბი და გა ამ ზა და ადეკ ვა ტუ რი მა სა ლე ბი და ნარ ჩე ნი ობი ექ ტე ბი სათ ვის. მი სი 
მო ნა წი ლე ო ბით და მუ შავ და კომ პლექ სუ რი გეგ მა ამი ერ კავ კა სი ის მას შტა ბით 
მტს-ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის. ა სე ვე დი დი წვლი ლი შ ეი ტა ნა თბი ლი სის რე-
კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის შედ გე ნა ში, კოლ ხე თის 
დაბ ლო ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ათ ვი სე ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის შედ გე ნის 
მე თო დო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის და მუ შა ვე ბა ში.

1954 წლი დან ნ. იაშ ვი ლი მიწ ვე უ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მი ი ის მწარ მო ებ ლუ რი ძა ლე ბის შემ სწავ ლელ საბ ჭო ში ბი უ როს წევ რად 
და კონ სულ ტან ტად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კის სა კითხ ებ ში. საბ ჭოს მი-
ერ გა მო ი ცა ფუნ და მენ ტა ლუ რი ხა სი ა თის ნაშ რო მი ექ ვსტო მე უ ლის სა ხით ნ. იაშ-
ვი ლის თა ნა ავ ტო რო ბით („საქართველოს სოფლის მეურნეობის რესურსები”).

ნიკოლოზ იაშვილი აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს ზოო-
ვეტერინარული ინსტიტუტის ჩამოყალიბებაში და იყო ინსტიტუტის დირექტორის 
მოადგილე სასწავლო-სამეცნიერო ნაწილში.

გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი ნი კო იაშ ვი ლის მეც ნი ე რულ მოღ ვა წე ობა ში 
უკა ვია სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუტს, სა დაც 
ის მუ შა ობ და 1944-1981 წლებ ში გან ყო ფი ლე ბის გამ გედ და უფ როს მეც ნი-
ერ თა ნამ შრომ ლად, სა დაც მან თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის 
მრა ვა ლი ნაშ რო მი შექ მნა. მთა ვა რი კი ისა ა, რომ იგი ამ თა ნამ შრომ ლო ბით 
დი დად კმა ყო ფი ლი იყო. ფრი ად სა ინ ტე რე სოა ამ მხრივ მი სი 1974 წლის 15 
დე კემ ბრით და თა რი ღე ბუ ლი მო გო ნე ბე ბი: ,,1943 წლის ნო ემ ბერ ში, წერს იგი, 
პროფ. პ. გუ გუშ ვილ მა და მი რე კა ერთ დიდ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ თან და კავ-
ში რე ბით – საქ მე ეხე ბო და აკა დე მი ის სის ტე მა ში ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას. მე კარ გად ვი ცო დი, რომ საქ მე მქონ და სა ხელ გან თქმულ მეც-
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ნი ერ -ე კო ნო მის ტთან, რო მე ლიც დი დად პო პუ ლა რუ ლი იყო არა მხო ლოდ 
სა ქარ თვე ლო ში, არა მედ მის ფარ გლებს მიღ მაც. ეს პო პუ ლა რუ ლო ბა მი სი 
სტუ დენ ტო ბის პირ ველ სა ვე წლებ ში ჩა ი სა ხა და წლი დან წლამ დე სულ უფ რო 
ძლი ერ დე ბო და. უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბი სას იგი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მეც ნი-
ე რი და ფარ თო ინ ტე ლექ ტის მკვლე ვა რი გახ და და და ტო ვე ბულ იქ ნა უნი ვერ-
სი ტეტ ში საპროფესოროდ...”

აღნიშნული ზარის შემდეგ მათი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, შედგა, 
პროფ. ნიკო იაშვილი უყოყმანოდ ამოუდგა გვერდში ბატონ პაატას ახალი 
ინსტიტუტის ორგანიზების საქმეში, უფრო მეტიც, ინსტიტუტში გახსნილი ორი 
განყოფილებიდან, ერთის – სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის განყოფილების 
გამგედ, პროფ. პაატა გუგუშვილის რეკომენდაციით, დანიშნულ იქნა ბატონი 
ნიკო.

შემ დგომ, გარ კვე ულ პე რი ოდ ში შე თავ სე ბის აკ რძალ ვის გა მო, შტა ტი დან 
დრო ე ბით გათავისუფლდა ბა ტო ნი ნი კო, თუმ ცა მას კავ ში რი ერ თი დღი თაც არ 
გა უწყ ვე ტია ის ნსტი ტუტ სა და პი რა დად პრო ფე სორ პა ა ტა გუ გუშ ვილ თან, ხო ლო 
სულ მა ლე ნე ბა დარ თეს და იგი კვლავ მი იწ ვი ეს შემ თავ სებ ლად. აქ ვაგ რძე-
ლებ ნ. იაშ ვი ლის აღ ნიშ ნულ მო გო ნე ბას: ,,1954 წელს კვლავ შემთავსებელთა 
რიგებში აღმოვჩნდი და კიდევ უფრო ძალუმად ვიგრძენი, თუ რას ნიშნავს 
ჩემთვის ესოდენ ძვირფასი – ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის 
მთელი კოლექტივი, დიდი მეცნიერისა და სასიქადულო მამულიშვილის 
პაატა გუგუშვილის ხელმძღვანელობით. მე საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი 
ვარ, მაგრამ სანამ შემიძლია აზროვნება და შემოქმედებითი მუშაობა სრული 
საწყავითა და სათანადო ხარისხით, ჩემი სურვილია ამ კოლექტივში დავრჩე, 
ვინაიდან არსად უკეთესი რაიმე, გარდა დედა უნივერსიტეტისა, არაფერი 
მეგულება ისეთი, სადაც ყოფნა, შემოქმედებითი მუშაობა და განცდა, რომ 
კიდევ სასარგებლო ვარ, მიხარებდეს გულს ისე, როგორც ამ ინსტიტუტში” 
(1974 წლის 15 დეკემბერი).

ამასთან დაკავშირებით, არ შეიძლება ხაზგასმით არ აღინიშნოს ის, რომ 
სამაგალითო და საოცრად მომხიბვლელია ქართველ სწავლულ ეკონომისტთა 
დიდი სამეულის – აკადემიკოსების პაატა გუგუშვილის, ვასილ ჩანტლაძისა 
და პროფესორ ნიკოლოზ იაშვილის მეცნიერული თანამშრომლობა და 
უზადო მეგობრობა, ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, ,,ერთ საერთო ნიადაგზე 
დგომა,” თვით პოლიტიკური მრწამსითაც კი. გარედან ბევრი მცდელობის 
მიუხედავად – შეერყიათ მათი მეგობრობა და დაესუსტებინათ პროფესორ 
ფილიპე გოგიჩაიშვილისა და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის მიერ შექმნილი 
ქართული ეკონომიკური სკოლა, შედეგი ვერ გამოიღო – ისინი ბოლომდის 
ერთად იდგნენ და უშურველად ემსახურებოდნენ საერთო ქართულ საქმეს.
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სიმ პტო მუ რია ისიც, რომ დი დი მეც ნი ე რის იუ ბი ლე ემ თხვე ვა პე რი ოდს, 
რო ცა ფა რუ ლი თუ აშ კა რა ხე ლის შემ შლე ლი ხრი კე ბის მი უ ხე და ვად, ბევ რო 
რამ კეთ დე ბა მი სი სა თაყ ვა ნე ბე ლი უნი ვერ სი ტე ტის ხე ლა ხა ლი აღორ ძი ნე ბი-
სათ ვის .

პრო ფე სორ მა ნი კო იაშ ვილ მა 15-მდე უცხო ქვე ყა ნა მო ი ა რა რო გორც 
მეც ნი ერ მა და ლექ ტორ მა და თა ვი სი შთამ ბეჭ და ვი მოხ სე ნე ბე ბით თუ ლექ ცი-
ე ბით, ყველ გან ასა ხე ლა სა ქარ თვე ლო. და ეს სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი ა, რა მე თუ 
იგი ღრმად ფლობ და არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო სა და მსოფ ლი ოს ის ტო რი ა სა 
და ლი ტე რა ტუ რას, არა მედ რო გორც თვი თონ აღ ნიშ ნავ და, მის თვის მხატ ვრუ-
ლი ღირ სე ბის გარ და, წმინ და პრო ფე სი უ ლი თვალ საზ რი სი თაც, სა ინ ტე რე სო 
იყო ბალ ზა კი და ზო ლა, სტენ და ლი და შექ სპი რი, ბერ ნსი და გოლ სუ ორ სი, 
ფო იხ ტვაგ ნე რი და დრა ი ზე რი, დი კენ სი და ბარ ბი უ სი, ლონ დო ნი და ჰე მინ გუ-
ე ი, რომ არა ფე რი ვთქვათ ქარ თველ და რუს კლა სი კო სებ ზე.

და მაინც, მისთვის დედასამშობლოს შემდეგ, ყველაზე ძვირფასი 
ქართული უნივერსიტეტი იყო: ,,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
დაარსებიდანვე არის ჩემი სიყვარული, სასოების, მოწიწების, იმედის და 
შთაგონების უპირველესი საგანი და უშრეტი წყარო... ჩემი უღრმესი და 
უმდაბლესი მადლობა ქართულ უნივერსიტეტს”, წერ და იგი უნი ვერ სი ტე ტის 
და არ სე ბის 50 წელ თან და კავ ში რე ბით.

ვაგ ლახ, რომ ნ. იაშ ვი ლის შე მოქ მე დო ბი თი ცხოვ რე ბის გზა ყო ველ-
თვის ია ვარ დე ბით რო დი იყო მო ფე ნი ლი. ზოგ მის კო ლე გას არ ახა რებ და 
მი სი რო გორც ქარ თველ აგ რა რი კოს -ე კო ნო მის ტთა თავ კა ცად დამ კვიდ რე ბა 
და ფა რუ ლი თუ ღია ხრი კე ბით, ცდი ლობ და და ე მუხ რუ ჭე ბი ნა მი სი წინ სვლა. 
ასე, მა გა ლი თად, XX ს. 30-ი ან წლებ ში ნ. იაშ ვილ მა სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის მე ტად გა ბე დუ ლი და ორი გი ნა ლუ რი კონ ცეფ ცი-
ე ბი გა მო აქ ვეყ ნა, რის თვი საც გა ზეთ ,,კომუნისტში” ,,მეგობარმა” ეკონომისტ-
კომუნისტებმა ცი ლის წა მებ ლუ რი სტა ტია გა მო აქ ვეყ ნეს, თით ქოს და, იგი ბურ-
ჟუ ა ზი უ ლი იდე ე ბის მა ტა რე ბე ლი პი როვ ნე ბა იყო. ამას მოჰ ყვა თსუ- დან მი-
სი დათხ ოვ ნა და გარ კვე ულ პე რი ოდ ში უმუ შევ რად და ტო ვე ბა. სხვა დრო საც, 
რო ცა, ვთქვათ, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მია ვა კან სი ებს აცხ ა დებ და, ვი რეშ მა კულ 
ხა ფანგს უგებ დნენ – კომ პარ ტი ის წევ რი არ არი ს და არც სურ ვი ლი აქვს ამი-
ს ო. სხვა თა შო რის, პარ ტი ეს წევ რო ბა ბევ რჯერ შეს თა ვა ზეს, მაგ რამ სულ უარს 
ამ ბობ და – აკა დე მი ის წევ რო ბა დი დი პა ტი ვი ა, მაგ რამ ამის თვის პარ ტი ა ში ვერ 
შე ვა ლო. ასე, რომ პროფ. ნ. იაშ ვი ლი, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს რო მე ლიც გნე-
ბავთ აკა დე მი ას და ამ შვე ნებ და, ოფი ცი ა ლუ რად აკა დე მი ის წევრი არ გამ ხდა-
რა, თუმ ცა, ბევრ აკა დე მი კოს ზე უფ რო დი დი აკა დე მი კო სი იყო.

პროფ. ნ. იაშვილი მიეკუთვნება სახელოვან, ერის წინაშე ვალმოხდილ 
მეცნიერთა იმ პლეადას, რომელთაც თავიანთი მეცნიერული და საზო-
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გადოებრივი მოღვაწეობით ქართული მეცნიერებისა და კულტურის 
ტრიუმფისათვის აქტიურად შეუწყვიათ ხელი და რომელთა სახელებიც 
საქართველოს ისტორიას ყოველთვის დაამშვენებენ.

იგი გარდაიცვალა 1981 წლის 10 აპრილს.
მართლაც, რომ ზედმიწევნით მიესადაგება დიდ ნიკო იაშვილს 

ბიბლიურ-ფილოსოფიური სენტენცია - ,,გარდაცვალება ცოდვილთათვის 
არის სიკვდილი, განწმენდილთათვის კი უკვდავების დასაწყისი”... 

რევაზ გოგოხია

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
თსუ-ის ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესის“

მთავარი რედაქტორი.



170

განსაკუთრებული დიალოგი მკითხველთან

წიგნს, რო მელ საც კითხ უ ლო ბენ, აქვს აწ მყო;
წიგნს, რო მელ საც რამ დენ ჯერ მე წა ი კითხ ა ვენ, აქვს მო მა ვა ლი!
ვლა დი მერ (ლა დო) პაპავას1 ‒ „საქართველოს ეკონომიკა. რეფორმები 

და ფსევდორეფორმები“, სწო რედ ისე თი წიგ ნი ა, მრა ვალ ჯერ რომ მი უბ რუნ-
დე ბი...

სამ ყა რო იც ვლე ბა. ის ტო რი ამ სვლა ააჩ ქა რა; სა ზო გა დო ე ბაც, შე სა ბა მი-
სად, ყო ველ დღი უ რად სულ უფ რო სწრა ფად იც ვლის ფერს. სიტყ ვის ენერ გე-
ტი კაც თით ქოს გა უ ფე რულ და, მაგ რამ, ამა ვე დროს, ასე თი ძლი ე რიც არა სო-
დეს ყო ფი ლა...

პრო ფე სორ ლა დო პა პა ვას ეს წიგ ნი ერ თგვა რი ორი ენ ტი რია დღე ვან-
დელ ქა ო ტურ მოვ ლე ნებ ში გა სარ კვე ვად. ეს არის გულ წრფე ლი დი ა ლო გი 
მკითხ ველ თან.

ავ ტო რი, ამ ძნელ გა რე მო შიც, უკომ პრო მი სო შე ფა სე ბე ბი თა და და მო კი-
დე ბუ ლე ბით, ძლი ე რი ინ ტე ლექ ტით ცდი ლობს შე ი ნარ ჩუ ნოს პი როვ ნუ ლი და 
მო ქა ლა ქე ობ რი ვი ღირ სე ბა. 

ეს არის, უპირ ვე ლე სად, ზნე ობ რი ვი და მო რა ლუ რი წიგ ნი ‒ იმ დე ნად ერ-
თი ა ნი ქსო ვი ლი და იმ დე ნად სრულ ყო ფი ლი თი თო ე უ ლი თა ვი, რომ ყო ველ 
სტრი ქონ ში დი დოს ტა ტო ბა სა ო ცარ უბ რა ლო ე ბას ერ წყმის.

წიგ ნე ბი გვა ნან ავ ტო რებს. აქ მთა ვა რი პრინ ცი პი ა, გად მო ი ცეს მოვ ლე ნე ბი 
შე უ ლა მა ზებ ლად და ობი ექ ტუ რად.

პროფ. ლ. პა პა ვას პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ცდაც, უკ ვე მომ ხდარ სა და მო-
სა ლოდ ნელ მოვ ლე ნებ ზე, XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რის წი ნა აღ მდე გობ რივ 
და რთულ პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბა ზე, სწო რედ ამი სი დას ტუ რი ა.

XX  სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის რუ კა ზე ოც და ათ მა 
წე ლი წად მა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა გარ კვე ულ წი ლად შე ა ფერ ხა. სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის მიკ რო მო დელ მა სიღ რმი სე უ ლი ანა ლი ზი მო ითხ ო-

1 თბილისი, გამომც. „ინტელექტი“, 2015, თამარ თაფლაძისა და არჩილ გეგეშიძის 
მონაწი ლეობით.
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ვა. აუ ცი ლე ბე ლი გახ და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის დამ კვიდ რე ბის გზა ზე რო გორც 
წარ მა ტე ბე ბის, ასევე შეც დო მე ბის ბო ლომ დე გაც ნო ბი ე რე ბა და გა ა ნა ლი ზე ბა.

დღეს სა ქარ თვე ლო შე დის იმ აუტ სა ი დე რი პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ქვეყ ნების 
ჭრილ ში, რო მელ მაც ევ რო პუ ლი ტი პის კა პი ტა ლიზ მის ნაც ვლად, ე.წ. კო მუ ნის-
ტუ რი კა პი ტა ლიზ მი შექ მნა. პროფ. ლ. პაპავა წერს: „მთავრობამ ევროპული 
ტიპის საბაზრო ეკონომიკას საკუთარ თავზე მორგებული ეკონომიკა ამჯობინა, 
ხოლო დემოკრატიას - ავტორიტარიზმი“ (გვ. 121).

ავ ტო რის აზ რით, სა ქარ თვე ლოს თვის ევ რო კავ ში რი არის გზა, თუ რო-
გორ გავ ხდეთ მარ თლაც დე მოკ რა ტი უ ლი და და მო უ კი დე ბე ლი. სა ქარ თვე-
ლოს დე მოკ რა ტი ი სა და თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის სხვა გზა არ გა აჩ ნი ა, რად გან 
თა ვი სუფ ლე ბაა სწო რედ ყვე ლა ზე დი დი წეს რი გი ამ ქვეყ ნად.

ქარ თუ ლი სივ რცე თა ვის თა ვად შეზღ უ დუ ლია და ლო კა ლუ რი. ამი ტო-
მაც, ნამ დვი ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის შეს წავ ლა და მის თვის ბრძო ლა, პრობ ლე მის 
უკეთ შეც ნო ბის თვის, გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა.

მი აქ ცი ეთ ყუ რადღ ე ბა წიგ ნში დას მულ სა კითხ ებს: პოს ტვარ დის ფე რი სა-
ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა, ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი, მძი მე მემ-
კვიდ რე ო ბა, პოს ტვარ დის ფე რი პე რი ო დის სირ თუ ლე ე ბი, ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის ევ რო პუ ლი გზა, რას ვე ლო დოთ 2020 წლის თვის, სა გა და სა ხა დო 
კუ რი ო ზი, ვი ტა ეკო ნო მი კა, ზომ ბი ეკო ნო მი კა - გან სხვა ვე ბუ ლი ფე ნო მე ნი, ნეკ-
რო -ე კო ნო მი კის არ სი...

წიგ ნში მო ცე მუ ლია ამ ეპო ქის ,მოვ ლე ნე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლად ობი ექ ტუ-
რი ანა ლი ზი, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში გა დას ვლის ფსი ქო ლო გი უ რი ბა რი ე რის 
დაძ ლე ვი სათ ვის მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სიტყ ვათ წყო ბე ბი, მა ძი ე ბე ლი ინ-
დი ვი დუ ა ლიზ მი.

ძა ლი ან ბევრ კითხ ვას პა სუ ხობს ეს წიგ ნი, წლო ბით პა სუხ გა უ ცე მელ ძა-
ლი ან ბევრ კითხ ვას... რად გა ნაც მთა ვა რი ა, ცვლი ლე ბა თა კა ნონ ზო მი ე რე ბის 
შეს წავ ლა და სის ტე მად ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის, მოვ ლე ნე ბის 
ობი ექ ტუ რი ანა ლი ზი.

უკე თე სად თქმა კი მა ში ნაა სა ინ ტე რე სო, რო ცა ახალს ამ ბობ!
წიგ ნში არის ე.წ. ესე ის ტუ რი გა აზ რე ბაც, ესე ის ტუ რი სტი ლი, რო მე ლიც ისე 

გან გაც დე ვი ნებს პრობ ლე მას, თით ქოს მო ნა წი ლეც ხარ! არა კა ტე გო რი უ ლო ბა, 
გან სჯის სი ლა ღე, აზ რის თა ვი სუფ ლე ბა, ობი ექ ტუ რად და  უკომ პრო მი სოდ და-
ხა ტუ ლი ეპო ქა, მი ნი თე მე ბი.

ბა ტონ ლა დოს სტი ლი პირ და პი რი შეგ რძნე ბე ბი დან, ში ნა გა ნი კარ ნა ხი დან 
მო დის და არის სწო რედ გულ წრფე ლო ბის, სი მარ თლის უტყ უ ა რი დას ტუ რი.

ცნო ბი ლი ა, რომ აზ როვ ნე ბის სიღ რმეს მე ტა ფო რუ ლო ბა გან საზღ ვრავს. 
წიგ ნში ვკითხ უ ლობთ: რა ტომ ხუ ჭავს თვალს და სავ ლე თი? მწვა ნე პა რას კე ვი, 
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ვარ დის ფე რი მთავ რო ბა, მსოფ ლიო ბან კის ვარ დის ფე რი შეც დო მე ბი. აქ მე ტა-
ფო რე ბი იმა ზე მეტს გვე უბ ნე ბა, ვიდ რე მა თი შე მად გე ნე ლი სიტყ ვე ბი ერ თად!

წიგ ნში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი ეთ მო ბა შეც დო მე ბის ანა ლიზს, მის 
კლა სი ფი კა ცი ას. თუ რო გო რი თან მიმ დევ რო ბი თაა წარ მო ჩე ნი ლი ეს შეც დო-
მე ბი, ამის და სა დას ტუ რებ ლად საკ მა რი სია მა თი და სა ხე ლე ბაც: პო ლი ტი კუ რი, 
მე თო დუ რი, დაბ ნე უ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი, გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი, ტრა დი ცი უ-
ლი, ლო ბი რე ბით, წაყ რუ ე ბით, ტაქ ტი კუ რი, კომ პე ტენ ცი ის გა და მე ტე ბით...

წიგ ნში მთე ლი ეპო ქა ა. ავ ტო რი უტო ვებს მკითხ ველს გზას, გარ კვე უ ლი 
ფაქ ტე ბი და მოვ ლე ნე ბი თვი თონ შე ა ფა სოს.

ნაშ რო მი სა ინ ტე რე სოა მა სა ლის ფლო ბის გა მორ ჩე უ ლი უნა რი თაც, სრუ-
ლი ინ ფორ მა ცი უ ლო ბით, მოვ ლე ნე ბის გან ზო გა დე ბით, თი თო ე ულ წვრილ მან-
ში მთე ლი ეპო ქის წარ მო ჩე ნით.

იშ ვი ა თია ასე დახ ვე წი ლი, მწყობ რი, ლო გი კუ რი აზ როვ ნე ბით დატ ვირ თუ-
ლი სტრი ქო ნე ბი.

ავ ტო რის დიდ ში ნა გან კულ ტუ რას ათ ვალ სა ჩი ნო ებს წიგ ნის მიძღ ვნაც, მე-
გობ რე ბის ხსოვ ნის უკ ვდავ სა ყო ფად და წიგ ნის ყო ვე ლი თა ვის ბო ლოს დარ-
თუ ლი ლა კო ნუ რი დას კვნე ბიც, ინ ფორ მა ცი უ ლად ვრცე ლი ლი ტე რა ტუ რის და-
სა ხე ლე ბით.

წიგ ნი ავ ტო რის სა ხე ა.
ასეთ წიგნს კი სტი ლით, თა ვი სი სიღ რმით, თა ვი სი ზნე ობ რი ვი პო ზი ცი ით, 

მხო ლოდ გულ წრფე ლო ბა და სი მარ თლე წარ მო შობს!
სწო რედ სი მარ თლის ზე ი მია ამ ნა თელ და აზ რი ან წიგ ნში.

მზია ქირთბაია

30.10.2015
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საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

თეორიების განვითარების პრიზმით

ფიქრები როზეტა ასათიანის წიგნის “XX საუკუნის 
მსოფლიო ეკონომიკის კონცეპტუალური ანალიზი და 

საქართველოს ეკონომიკური პორტრეტი” [1] კვალდაკვალ

მერაბ გველესიანი,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
ემერიტუს-პროფესორი

არ არ სე ბობს ჩვე ნი მეც ნი ე რე ბი სათ ვის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი საკ ვლე ვი 
სა გა ნი, ვიდ რე ის გზე ბი ა, რა მაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა დღე ვან დე ლო ბამ დე მო-
იყ ვა ნა და ის გზე ბი, რომ ლებ საც შე უძ ლია აქე დად გა იყ ვა ნოს იგი. ამ საგ ნის 
შეს წავ ლა ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში ხდე ბო და და ხდე ბა მრა ვა ლი სხვა დას ხვა 
კუთხ ით, მათ შო რის გლო ბა ლუ რი სივ რცის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ებ თან, 
და სავ ლურ ეკო ნო მი კურ სტრუქ ტუ რა- მო დე ლებ თან, სხვა დას ხვა კონ ცეფ ცი-
ურ მიდ გო მებ სა თუ სხვა სა კითხ ებ თან შე ჯე რე ბით. დაგ რო ვილ მა სო ლი დურ-
მა მეც ნი ე რულ მა მა რაგ მა, რო მელ შიც სა პა ტიო ად გი ლი პრო ფე სორ რო ზე ტა 
ასა თი ა ნის ნაშ რო მებ საც უკა ვი ა, წარ მოშ ვა საგ ნის ახალ დო ნე ზე გა აზ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს პრობ ლე მა თა სინ თე ზის, ერთ სის ტე მა-
ში, ანუ ერ თი ა ნო ბა ში (და არა – უბ რა ლოდ ურ თი ერ თკავ შირ ში) მა თი გა აზ რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა. წარ მოშ ვა შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ლის რე ა ლო ბად ქცე ვის-
კენ გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა ბი ჯი, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ი სა და პრაქ ტი კის 
ფარ თო ცოდ ნას თან ერ თად, სა ჭი რო ებს ნო ვა ტო რულ აზ როვ ნე ბა სა და მის-
გან ნა შობ ამ ძრავ იდე ას, რო მე ლიც იკითხ ე ბა პრო ფე სორ რო ზე ტა ასა თი ა-
ნი წიგ ნის “სტრი ქო ნებს შო რის”, რო გორც მი სი უჩი ნა რი მე თო დო ლო გი უ რი 
სა ძირ კვე ლი. ამ იდე ის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი პორ ტრე ტის 
მი სა ღე ბად, სა ჭი როა ერ თმა ნეთ ში ჩა იწ ნას ქვეყ ნის წარ სუ ლი დან მო მა ვა ლი 
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და მის გან გა მო მა ვა ლი (სა მო მავ ლო) გზე ბის და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის კონ-
ცეფ ცი უ რი ანა ლი ზი ეკო ნო მი კუ რი აზ რის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბა თა ანა-
ლიზ თან შეწყ ვი ლე ბით. ანა ლი ზი სინ თეზ ში უნ და გა და ი ზარ დოს. ამას საგ ნის 
კვლე ვა ახალ დო ნე ზე აჰ ყავს. 

ასეთია ჩემი შთაბეჭდილება. იგი ეხმიანება შემდეგ ლაპიდარულ 
ფორმულირებას, რომელიც ეკუთვნის პროფესორ ნოდარ ჭითანავას და 
მოცემულია წიგნს წამძღვარებულ წერილში – „რედაქტორისაგან“: „ავტორმა 
მოგვცა კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული 
სიტუაციის ანალიზ-შეფასებისათვის სისტემური მიდგომის მეთოდოლოგიის 
შემოქმედებითად გამოყენება“ [1, გვ. 3], ანუ წიგ ნის ავ ტორ მა უბ რა ლოდ კი არ 
მი უ ყე ნა სის ტე მუ რი მიდ გო მა კონ კრე ტულ ეკო ნო მი კურ სი ტუ ა ცი ას. იგი შე მოქ-
მე დე ბი თად ეძი ებს გზებს იმ ფაქ ტორ -გა რე მო ე ბა თა ერ თი ა ნო ბა ში გა აზ რე ბი-
სა კენ, რო მელ თა პრო დუქ ტიც სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი ეკო ნო მი კა ა. არ 
ვი ცი, არ სე ბობს კი მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რა ში სხვა მსგავ სი მცდე ლო ბა იმი სა, 
რომ კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცია ერ თდრო უ ლად ეკო ნო მი კუ რი აზ რის გან ვი თა-
რე ბის, ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ის კონ ცეფ ცი ა თა შე პი რის პი რე ბის, ეკო ნო მი კის 
რეტ როს პექ ტუ ლი ანა ლი ზის, მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ-
რი ძვრე ბი სა და არა ერ თი სხვა (მათ შო რის არა ე კო ნო მი კუ რი) მი მარ თე ბე ბით 
გან ხი ლუ ლი ყო და მათ თან შე დუ ღა ბე ბუ ლი სა ხით წარ დგე ნო და მკითხ ველს.

ამ ამო ცა ნას ექ ვემ დე ბა რე ბა წიგ ნის არ ქი ტექ ტო ნი კა: სა ბო ლოო მი ზა ნი 
მას ში არის სწო რედ იმ კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ის გარ კვე ვა, რო მელ მაც დღე-
ვან დე ლი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი პორ ტრე ტი ჩა მო ა ყა ლი ბა, და იგი 
წიგ ნის ბო ლო ნა წილ შია და ხა სი ა თე ბუ ლი, წი ნა ნა წი ლე ბი კი ამ ზა დებს მას ზე 
გა დას ვლას ცალ კე უ ლი ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზით. ამ ფაქ ტორ თა გან ავ ტო რის 
ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრშია პირ ველ ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლი მსოფ ლიო ეკო ნო-
მი კუ რი აზ რის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ხა ზი, რო მე ლიც თა ვის ყო ველ მო-
ნაკ ვეთ ზე ძლი ერ, თუმ ცა, სხვა დას ხვაგ ვარ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენ და და ახ დენს 
ეკო ნო მი კის სა ხე ზე იმის მი ხედ ვით, თუ ამ აზ რის რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბა ‒ და 
სხვა დას ხვა დრო სა და სივ რცე ში რამ დე ნად აღ წევ და და აღ წევს გა ბა ტო ნე-
ბულ მდგო მა რე ო ბას. 

კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ი სად მი ავ ტო რი სე უ ლი მიდ გო მის რა ცი ო ნა ლურ 
მარ ცვალ თა შო რის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სად მი მაჩ ნია ის, რომ ამო სა ვალ ფაქ ტო-
რად ამ მიდ გო მა ში ეკო ნო მი კუ რი აზ რია გა მოყ ვა ნი ლი. მას ში ნა ხუ ლობს ავ ტო-
რი გა სა ღებს XX სა უ კუ ნის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის პორ ტრე ტის გა სა ა ნა ლი ზებ-
ლად. ზო გი საკ ვან ძო სა კითხი აქ უკ ვე იწ ვევს კა მათს, რო მელ საც ქვე მოთ გავ-
შლი. საქ მე ეხე ბა წიგ ნში წარ მოდ გე ნი ლი კავ ში რის ‒ ეკო ნო მი კუ რი აზ რის გან-
ვი თა რე ბა XX სა უ კუ ნის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის პორ ტრე ტი  გარ და მა ვა ლი 
ეკო ნო მი კის ორი ენ ტი რე ბი – სხვა დას ხვა წახ ნაგს. თა ვის თა ვად კი ეს კავ ში რი, 
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ცხა დი ა, აღ ნიშ ნუ ლი ორი ენ ტი რე ბის მთა ვა რი მსაზღ ვრე ლი ა. რ. ასა თი ა ნი პირ-
ვე ლი ა, რო მე ლიც ამ კავ შირს მი სი ამო სა ვა ლი ელე მენ ტი დან ვე თან მიმ დევ-
რუ ლად მიჰ ყვე ბა და მას ზე აქვს ას ხმუ ლი ვი თა რე ბის შემ ქმნელ სხვა ფაქ ტორ-
თა რო გორც „შენაკადთა”, დახასიათება. რაც შეეხება კავშირის „გულს” – მის 
ძირითად ელემენტს – ყველაფრიდან ჩანს, რომ ასეთად ავტორს მიაჩნია არა 
თვით მსოფლიო ეკონომიკის პორტრეტი, არამედ ეკონომიკური მოდელი, 
როგორც აზრის პროდუქტი, რომელსაც საუკუნის შუახანებიდან მოყოლებული, 
სხვადასხვა ეტაპზე პორტრეტი სხვადასხვაგვარად ავლენდა. ამიტომ, უნდა 
ჩაითვალოს მისი წიგნი სინთეზის მეთოდის სისტემური გამოყენების პირველ 
მცდელობად ქვეყნის ეკონომიკური ვითარების კვლევისას, თორემ სინთეზის 
ელემენტები ამავე საგნის სხვა მკვლევარებსაც საკმაოდ ფართოდ აქვთ 
გამოყენებული სხვადასხვა მიმართებით და მას ისინი ვერც აუვლიდნენ 
გვერდს. 

სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლო ბი სა და მო მავ ლის ასახ სნე ლად დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ახალ ეპო ქამ დე (1990-ი ან წლე ბამ დე) მის მი ერ გან ვლი-
ლი მთე ლი გზის ანა ლიზს. იგი მო ცე მუ ლია წიგ ნის მომ დევ ნო ნა წილ ში. აქ მი სი 
კავ ში რი სა ბო ლოო მი ზან თან შე და რე ბით მკრთა ლი ა, მაგ რამ ამის ერ თგვარ 
კომ პენ სა ცი ას ახ დენს ის ზო გა დი შე ხე დუ ლე ბე ბი ჩვე ნი ერის კულ ტუ რა ზე, ტრა-
დი ცი ებ ზე, ეთ ნოფ სი ქი კა ზე, მე წარ მულ პო ტენ ცი ალ სა და სხვა სა და სხვა ზე, 
რომ ლე ბიც ავ ტორს წიგ ნის ბო ლო ნა წილ ში აქვს ორ გა ნუ ლად და კავ ში რე ბუ-
ლი მას ში გან ხი ლულ პრობ ლე მებ თან.

რ. ასათიანის ამ წიგნის მიხედვით და საერთოდაც, პირველი მიახლობით 
შეგვიძლია გამოვყოთ ქვეყნის ეკონომიკური პორტრეტის განმსაზღვრელ 
ფაქტორთა ორი „სართული“: „ზედაზე“ გან ვა თავ სოთ მი სი უშუ ა ლო შემ ქმნე-
ლი ფაქ ტო რე ბი ‒ ეკო ნო მი კის რე ფორ მამ დე ლი (რე ფორ მის საწყ ი სი) მდგო-
მა რე ო ბა; ხე ლი სუფ ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა თა ვი სი შეც დო მე ბი თურთ; 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა; რე ფორ მე ბის გა რე დან 
თავ სმოხ ვე უ ლი თუ „ში ნა სამ ზა რე უ ლო ში ნა ჩე კი” კონ ცეფ ცი ე ბი და ა.შ., ქვე და-
ზე კი ‒ ისე თი ფუ ძემ დებ ლუ რი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცა ა: ერის სა მე ურ ნეო 
და ყო ფი თი ტრა დი ცი ე ბი; ეთ ნოფ სი ქი კა; მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი აზ რის ძი-
რი თად მი მარ თუ ლე ბა თა პრო დუქ ტე ბი; გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი და მათ-
თა ნა ნი. ვა ფიქ სი რებ მხო ლოდ ფაქ ტორ თა ამ ორი ბლო კის გა მიჯ ვნის აუ ცი-
ლებ ლო ბას და არ მაქვს თვით ფაქ ტორ თა კლა სი ფი კა ცი ის პრე ტენ ზი ა: მი სი 
„ჩა ყო ლა” შორს წაგ ვიყ ვან და და იგი არც არის წი ნამ დე ბა რე წე რი ლის სა გა ნი.

წარმოუდგენელიც კია მიდგომას, რომელიც ერთ „ქუდქვეშ” ამ დე ნი დი-
დი თე მის მოქ ცე ვას ითხ ოვს, ამ თა ვით ვე მო ე ცა უნაკ ლო პრო დუქ ტი. ამ ეტაპ ზე 
უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად მი მაჩ ნია ის, რომ მკითხ ვე ლი შე იგ რძნობს და ხე დავს 
კი დეც თე მე ბის ერ თი ა ნო ბას. ამ თვალ საზ რი სით მომ გე ბი ა ნია ის, რომ წიგ ნის 
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მო ცუ ლო ბა (140 გვ.) მოკ რძა ლე ბუ ლი ა: მომ ცრო წიგ ნში მკითხ ველს უფ რო 
უად ვილ დე ბა ერ თი ა ნო ბის აღ ქმა საკ ვან ძო პრობ ლე მე ბი სა, რო მელ თა სრუ-
ლი ასახ ვა წიგ ნის სა თა ურ ში შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. მა გა ლი თად, სა თა უ რის 
პირ ველ მა ნა ხე ვარ მა ‒ „XX სა უ კუ ნის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
ანა ლი ზი” – მთლი ა ნად ვერ და ი ტია ვერც ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რი ი სა და ვერც 
მას თან შეწყ ვი ლე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი აზ რის გან ვი თა რე ბის ის ხა ზი, რო მელ-
საც წიგ ნის სო ლი დუ რი ნა წი ლი უკა ვია და შორს სცილ დე ბა მის სა თა ურ ში მი-
თი თე ბუ ლი სა უ კუ ნის ჩარ ჩო ებს. 

რ. ასა თი ა ნი თვი თონ არ მი აპყ რობს მკითხ ვე ლის ყუ რადღ ე ბას წიგ ნის 
მე თო დო ლო გი ურ მხა რე ზე. რო გორც ით ქვა, ეს მხა რე სტრი ქო ნებს მიღ მა 
დგას, თუ არ ჩავ თვლით მი თი თე ბას (მა საც – არა პირ და პირ სა და არას რულს), 
რო მე ლიც სხვა დას ხვა სიტყ ვით, წიგ ნის წი ნათ ქმა ში ცაა მო ცე მუ ლი და ტექ-
სტშიც. სა ხელ დობრ, ავ ტო რი სა მარ თლი ა ნად წერს, რომ ჯერ სრუ ლად არ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა XX სა უ კუ ნის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ტრან სფორ მა ცი უ ლი 
პრო ცე სე ბის კონ ცეფ ცი უ რი ანა ლი ზი, რო მელ თა ნაც ლო გი კურ კავ შირ შია სა-
ქარ თვე ლო ში (და არა მხო ლოდ მას ში) 90-ი ა ნი წლე ბი დან გან ვი თა რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი [1, გვ. 7, 33]. წი ნათ ქმა ში ვე აღ ნიშ ნავს, რომ სა ჭი როდ მი იჩ ნია 
ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის გე ნე ზი სი სა და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი-
კის ფორ მი რე ბა- გან ვი თა რე ბა ში ამ მეც ნი ე რე ბის როლ ზე ყუ რადღ ე ბის გა მახ-
ვი ლე ბა [1, გვ. 7-8].

ასე თი ძუნ წი, ავ ტო რი სე უ ლი მი თი თე ბე ბის მი უ ხე და ვად, უთუ ოდ ღირს 
სწო რედ სინ თე ზის მე თო დი გა და ვაქ ცი ოთ სა გან გე ბო მსჯე ლო ბის საგ ნად, გა-
ვარ კვი ოთ მი სი მნიშ ვნე ლო ბა, მი სი გა მო ყე ნე ბის პრობ ლე მე ბი ზო გა დად და, 
კერ ძოდ კი, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პორ ტრე ტის შექ მნა ში, მო ვი ძი ოთ მის გა მო-
ყე ნე ბა ში არ სე ბუ ლი „თეთ რი ლა ქე ბი” და ამ სი ცა რი ე ლე თა შევ სე ბის გზე ბი. წი-
ნამ დე ბა რე წე რილს ვერ ექ ნე ბა ამ რთუ ლი ამო ცა ნე ბის საკ მა რი სი სის რუ ლით 
გა დაწყ ვე ტის პრე ტენ ზი ა, მაგ რამ სა შუ რია თვით სა კითხ ის დას მა და მსჯე ლო-
ბის დაწყ ე ბა. სა შუ რია არა მარ ტო ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გზა თა უფ რო სა ფუძ-
ვლი ა ნი ძი ე ბი სათ ვის, არა მედ ეკო ნო მი კუ რი კვლე ვი სათ ვის სა ერ თოდ, რა კი 
დღეს მას – ეკო ნო მი კურ კვლე ვას – სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის აღარ გა აჩ ნია 
მე თო დო ლო გი უ რი მი მარ თუ ლე ბა, რო მელ საც მდი და რი ტრა დი ცი ე ბი ჰქონ-
და. ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში ეს მი მარ თუ ლე ბა ჯერ კლე ბა ზე წა ვი და, ბო ლო-
ხანს კი სა ერ თოდ ჩაკ ვდა (დი სერ ტა ცი ებ ში თუ ღა გა მოჩ ნდე ბა ხოლ მე ფორ მა-
ლუ რად, ძა ლის ძა ლით და წე რი ლი სტრი ქო ნე ბი ნაშ რო მის მე თო დო ლო გი ურ 
ფუნ და მენ ტზე), ხო ლო უმი სოდ ეკო ნო მი კუ რი აზ რი სიღ რმეს კარ გავს. 

მეთოდოლოგიაზე მსჯელობა არ შეიძლება ეხებოდეს ერთ წიგნს, 
რადგან მეთოდს ‒ ხერხს, საშუალებას, „გასაღებს” ამა თუ იმ პრობ ლე მის 
გა დაწყ ვე ტი სა ‒ თა ვის თა ვა დი, ანუ კერ ძო გა დაწყ ვე ტის გან და მო უ კი დე ბე ლი, 
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ზო გა დი მნიშ ვნე ლო ბაც აქვს და იგი სხვა პრობ ლე მებ საც შე იძ ლე ბა მი ვუ ყე-
ნოთ. ამი ტომ, მივ მარ თოთ შე და რე ბით ანა ლიზს. 

რ. ასათიანის წიგნისგან სრულიად განსხვავებული კუთხით, პირველად 
ეკონომიკურ მეცნიერებაში, სინთეზირების სწორუპოვარი ნიმუში მოგვცა კარლ 
მარქსმა თავის “კაპიტალში”, რომელშიც, საქონლის ანალიზის შემდეგ, ანალიზს 
სინთეზი იქვემდებარებს როგორც თავის შემადგენელ ნაწილს: სამუშაო ძალის, 
კაპიტალის, მიწის ბაზრები ხომ იგივე საქონლის ბაზრებია, ახალი შტრიხებით 
გამდიდრებული, ანუ მათ სპეციფიკურ ნიშნებთან სინთეზირებული, ხოლო ეს 
სპეციფიკური ნიშნები ანალიზის გზითაა მიღებული. ამავე მეთოდს იყენებენ 
ეკონომიკსის სახელმძღვანელოები, თუმცა ბოლომდე თანმიმდევრულად ვერ 
იცავენ მას და ვერც დაიცავენ შემდეგი მიზეზის გამო: საბაზრო ეკონომიკის 
წმინდა მოდელი – ე.წ. “წმინდა კაპიტალიზმი” – მათში განხილულია მათი 
მიკროეკონომიკური ნაწილის მხოლოდ პირველ განყოფილებებში (სხვათა 
შორის, იქაც – ზოგჯერ სრულიად „არაწმინდა” სახით), თანამედროვე ეკო-
ნომიკა კი, რომლის სრული თეორიული ასახვის პრეტენზია ეკონომიკას აქვს, 
საბაზრო და არასაბაზრო საწყისების ნა რე ვია – შე რე უ ლი ეკო ნო მი კა ა, ხო ლო 
არა სა ბაზ რო ელე მენ ტე ბის ანა ლი ზი ვერ მო თავ სდე ბა სა ბაზ რო სის ტე მის ლო-
გი კა ში.

ახლა ჩავხედოთ „დასაბუთების დასაწყისს”. ჩვენი შედარებითი ანალიზის 
მიზანი უწინარესად იმის ჩვენებაა, რომ არც მარქსის „კაპიტალში”, არც 
ეკონომიკსის სახელმძღვანელოებში და არც რ. ასათიანის წიგნში ამოსავალი 
დებულების გამოყვანა არ ხდება კორექტულად, მაგრამ ამ ამოსავალ 
დებულებებში არსებული რაციონალური მარცვლები შესაძლებლობას იძლევა 
მათზე აგებულმა მსჯელობებმა ფასეული შედეგები მოგვცეს. “კაპიტალში” ასე-
თი დე ბუ ლე ბაა სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღ ვრუ ლო ბა სა ზო გა დო ებ რი-
ვად აუ ცი ლე ბე ლი აბ სტრაქ ტუ ლი შრო მის რა ო დე ნო ბით. მარ ქსმა იგი გა მო იყ-
ვა ნა სა ქონ ლის ანა ლი ზი დან მი სი პირ ვე ლი (მი ვაქ ცი ოთ ყუ რადღ ე ბა: პირ ვე-
ლი, და არა – მე ო რე) თვი სე ბის გან – სახ მა რი ღი რე ბუ ლე ბის გან – აბ სტრაქ-
ცი ის გზით; გან მარ ტა, რომ სახ მა რი ღი რე ბუ ლე ბა სა ქო ნელს გვი ხა სი ა თებს 
რო გორც ნივთს, რო გორც სა სარ გებ ლო თვი სე ბე ბის მქო ნე სხე ულს, რომ იგი 
სა ქო ნელ მცოდ ნე ო ბის შეს წავ ლის სა გა ნია და რომ ამ ფაქ ტო რის გან გან ყე ნე-
ბის შემ დეგ სა ქო ნელ ში არა ფე რი რჩე ბა იმის გარ და, რომ იგი შრო მის პრო-
დუქ ტი ა. მაგ რამ, გა ნა ამ სა სარ გებ ლო თვი სე ბე ბის გა მო არ გა და იქ ცე ვა ნივ-
თი სა ქონ ლად – ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბის საგ ნად? რის თვის, რა მიზ ნით 
იხარ ჯე ბა მას ზე შრო მა, თუ არა, უპირ ვე ლე სად, მი სი სა სარ გებ ლო თვი სე ბე ბის 
შე საქ მნე ლად? ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ სა ქონ ლის ამ პირ ვე ლა დი თვი სე ბის-
გან, იგი ვე სა ფუძ ვლის გან, გან ყე ნე ბა არა ლო გი კუ რია და ღი რე ბუ ლე ბის კა ტე-
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გო რი ას იგი „ჰაერში ჰკიდებს”.1 ამის მიუხედავად, „კაპიტალის” მეცნიერული 
ღირებულება უდავოა და მსოფლიოში აღიარებული.

მარ ქსის შე მოქ მე დე ბი თი სიმ წი ფის პე რი ოდ ში მარ ჟი ნა ლიზ მი მხო ლოდ 
ისა ხე ბო და. დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა მეც ნი ე რო -ე კო ნო მი კუ რი წრე ე ბი ამ მიმ-
დი ნა რე ო ბას ერ წმუ ნენ იმა ში, რომ სა ქონ ლის სა სარ გებ ლო თვი სე ბე ბის სა-
ზო გა დო ებ რი ვი (ზღვრუ ლი) შე ფა სე ბა წარ მო ად გენს ღი რე ბუ ლე ბის პირ ველ სა 
და ფუ ძემ დებ ლურ მსაზღ ვრელს. რო გორ იყე ნებს ამ თე ო რი ას ეკო ნო მიკ სი? 
იყე ნებს ფარ თოდ, რო გორც ერ თერთ საყ რდენს, ოღონდ არა – რო გორც და-
სა ბუ თე ბის და საწყ ისს: ზღვრუ ლი სარ გებ ლი ა ნო ბი სა და ზღვრუ ლი და ნა ხარ-
ჯე ბის კა ტე გო რი ე ბი კურ სის ლო გი კა ში არ „ზის”. ეკონომიკსს ისი ნი შემოაქვს 
ემპირიული “საჭიროების მიხედვით”, ხოლო იწყებს ფასით, რო მელიც არ არის 
მარტივი კატეგორია და ამიტომ თვითონ საჭიროებს და საბუთებას მანამ, სანამ 
თავად დაედება საფუძვლად კურსის ლოგიკას. ასეთი დასაბუთება კი საბაზრო 
სისტემის „გარეთ”, მა შა სა და მე, ეკო ნო მიკ სის (მი სი ლო გი კუ რი ხა ზის) “გა რეთ” 
უნ და მოხ დეს, რად გან თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბით მარ ჟი ნა ლიზ მი პირ ველ რიგ ში 
ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბის სა ერ თო საწყ ი სე ბის შემ სწავ ლე ლი მიმ დი ნა რე-
ო ბა ა. აქე დან, შემ თხვე ვი თი არ არის, რომ ეკო ნო მიკ სის კურ სში ღი რე ბუ ლე ბის 
ცნე ბა არ გა ნი ხი ლე ბა. მის ნაც ვლად ვხე დავთ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
არამ ყარ ნი ა დაგ ზე გან მარ ტე ბულ ცნე ბას, რო მე ლიც ძნე ლად რომ ადეკ ვა ტუ-
რად გა იც ნო ბი ე როს კურ სის შემ სწავ ლელ მა.

იმი სათ ვის, რომ ეკო ნო მიკ სი დად გეს მყარ მე თო დო ლო გი ურ ნი ა დაგ-
ზე, სა ჭი როდ მი მაჩ ნია იგი და ემ ყა როს თა ვის ზე უფ რო ზო გად, ეკო ნო მი კის 
სა ერ თო სა ფუძ ვლე ბის შემ სწვა ლელ დის ციპ ლი ნას, რო მე ლიც სას წავ ლო 
პროგ რა მებ ში წინ უნ და უს წრებ დეს მას, რა თა მი სი „რებურსების” გარკვევა 
გაუადვილოს სტუდენტს (ამ საკითხზე ჩემი და ქალბატონ როზეტა ასათიანის 
შეხედულებები ძირითადად ერთმანეთს ემთხვევა [შეად.: 2, გვ. 23-29; 3] .

სანამ რ. ასათიანის წიგნის იმ დებულებას შევეხებოდე, რომელიც 
საფუძვლად უდევს პოსტსაბჭოთა საქართველოში განხორციელებული რე-
ფორმების ავტორისეულ შეფასებას და ამიტომ ქვეყნის ეკონომიკურ პორ-
ტრეტსაც, შევეხები იმას, რა მოგვცა “კაპიტალისა” და ეკონომიკსის საწყის 
დებულებათა შედარებითმა ანალიზმა რ. ასათიანის აღნიშნული დებულების 
შესაფასებლად. ამ ანალიზმა გვიჩვენა არა მარტო ის, რომ საწყისი დებულებები 
„კაპიტალსა” და ეკონომიკსში კორექტულად არაა შემოტანილი და თუ 
სისტემის შემდეგი კატეგორიების მეცნიერული ღირებულება მაინც მაღალია, 

1 სხვათა შორის, აღვნიშნავ: საბჭოთა ფილოსოფიურ და ეკონომიკურ ლიტერატუ-
რაში ღირებულების კატეგორიის გამოყვანის მარქსისეული მეთოდი მეცნიერული 
აბსტრაქციის ეტალონად იყო მიჩნეული: ტოტალიტარულ რეჟიმში ვინ გაბედავდა 
იმის თქმას (ან, თუნდ, «შემჩნევასა» და გამოკვლევას), რომ საფუძვლისგან გან-
ყენება ამ მეთოდის არასწორ გამოყენებას წარმოადგენს.
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ეს უწინარესად საწყისში ჩადებული რაციონალური მარცვლების პროდუქტია. 
ანალიზმა ამასთან ერთად მიგვანიშნა იმაზეც, რომ რაც უფრო კონკრეტულია 
საკვლევი საგანი, მით უფრო ძნელია დასაბუთების საწყისის მოძიება და 
შემდგომი მსჯელობის მასზე ასხმა. მკვლევარი აქ ამოსავლად უნდა იღებდეს 
იმ საბოლოო პროდუქტს, რომელიც ეკონომიკური სისტემის გამოკვლევამ 
ისეთ წყაროებში მოგვცა, როგორებსაც „კაპიტალი” და ეკონომიკის კურსი 
უნდა მიეკუთვნებოდეს, ვგულისხმობ ეკონომიკური განვითარების ზოგად 
სტრატეგიას, რომელიც ლოგიკურად უნდა გამოდიოდეს ამ გამოკვლევიდან 
– მომავლის ეკონომიკურ მოდელს, რომელიც მრავალი სხვა ფაქტორით 
განსაზღვრული კონკრეტული სიტუაციის სპეციფიკასთან მისადაგების შემდეგ, 
საფუძვლად დაედება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული 
ორიენტირების შემუშავებას. ასეთი ზოგადი მოდელი, რომელიც მარქსმა 
დატოვა, დრომ გაახუნა მისი ცალმხრივობის (სწორხაზოვნობის) გამო. რაც 
შეეხება ეკონომიკსს, იგი საერთოდ არ იძლევა და ვერც მოგვცემს ასეთ მოდელს. 
ვერ მოგვცემს იმიტომ, რომ იგი ეკონომიკის ფუნქციური („ფიზიოლოგიური”) 
კავშირების სისტემას აღწერს და არა – ეკონომიკური სისტემის ცვალებადობასა 
და განვითარებაზე, ანუ მომავალზე მიმართული გენეტიკური კავშირებისას 
(უფრო ფართოდ ამაზე – იხ.: [2]). ეკონომიკსის სახელმძღვანელოებში არის 
თავი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შესახებ, მაგრამ ეს თავი მათში 
აღწერილი სისტემის განვითარებას არ ეხება: იგი განვითარებად ქვეყნებს 
მოძღვრავს იმით, თუ როგორ, რა გზებით მივიდნენ ამ სისტემამდე. ხოლო 
ეკონომიკსი და ე.წ. ფუტუროლოგია („მომავლისმცოდნეობა”) პარალელურ 
რელსებზე მოძრაობს და, ცხადია, ვეღარც ეს უკანასკნელი გვაწვდის მომავლის 
ეკონომიკის ზოგად არაფრაგმენტულ (მთლიან) სურათს.

ამ ფონზე პოსტსოციალისტური ქვეყნები დასავლურ სინამდვილეში 
ეძიებენ თავიანთ მიზნობრივ ეკონომიკურ მოდელს და არც უყურებენ იმ 
ტენდენციებს, რომლებსაც ეს სინამდვილე მომავლისკენ მიჰყავს. ფორმალური 
მხრივ ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს რ. ასათიანის შემდეგი დებულება, 
რომელზეც ერთხანს შევჩერდები, რაკი არსებითად წიგნის ღერძის როლს 
ასრულებს და ფარულ სამომავლო მუხტს მოიცავს: ჯ.მ. კეინზის თეორიამ 
და „კეინზიანურმა რევოლუციამ” „დააჩქარა კაპიტალიზმის გადაზრდა ახალ 
თვისებრიობაში – საბაზრო ეკონომიკაში” [1, გვ. 34].

იმ ფორმულას იუცხოებს ყოველი ეკონომისტი, რომელიც კი დგას ამ 
ტრადიციულ პოზიციაზე, რომ არსებობს ეკონომიკის ორი ტიპი – საბაზრო 
და არასაბაზრო (რომელსაც ლიტერატურაში ცენტრალურად მართულს 
უწოდებენ), რომ დღევანდელი ეკონომიკა, პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში, 
მათი ნარევია და სწორედ ამიტომ ატარებს იგი შერეული ეკონომიკის სახელს. 
მართალია, ტერმინებს – „შერეული...” და „საბაზრო ეკონომიკა” ხშირად 
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სინონიმებადაც იყენებენ, მაგრამ ეს იმით აიხსნება, რომ შერეული ეკონომიკა 
საბაზრო საძირკვლიდან ამოშენდა და დღესაც მასზე დგას (წიგნში კი ეს 
ტერმინები იდენტური შინაარსით არის გამოყენებული [1, გვ. 43], მაგრამ არა-
საბაზრო ელემენტები სულ უფრო ფართოდ იკიდებს ფესვს. 

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა წიგ ნში სხვა გა ნაც არა ერ თხე ლაა ნახ სე ნე ბი რო-
გორც გა სუ ლი სა უ კუ ნის პრო დუქ ტი. გვ. 30-ზე მი სი და ბა დე ბის თა რი ღი ცაა 
და სა ხე ლე ბუ ლი: ავ ტო რის აზ რით, მი სი კონ ტუ რე ბი 1950-ი ა ნი წლე ბი დან გა-
მო იკ ვე თა. რას უნ და ნიშ ნავ დეს ეს? იქ ნებ იმას, რომ მა ნამ დე ლი კა პი ტა ლიზ-
მი სა ბაზ რო სა ძირ კველს იყო მოკ ლე ბუ ლი? მაგ რამ, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 
მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ხომ კონ კუ რენ ცი ა ა, ხო ლო კონ კუ რენ ცი ულ მა (ა ნუ 
სა ბაზ რო) სის ტე მამ თა ვის გა ფურ ჩქვნას და სა ხე ლე ბულ თა რი ღამ დე ზუს ტად 
ერ თი სა უ კუ ნით ად რე მი აღ წი ა: და სავ ლე თევ რო პულ ქვეყ ნებ ში იგი სწო რედ 
ამ დროს მი უ ახ ლოვ და სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის იდე ა ლურ მო დელს.

შე საძ ლოა რ. ასა თი ა ნის პო ზი ცი ა ზე გარ კვე უ ლი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
იმან, რომ მო ნო პო ლი ა თა სუ ლის შემ ხუ თა ვი ბა ტო ნო ბის შემ დეგ, XX სა უ კუ ნის 
შუ ახ ნე ბი დან, მარ თლაც შე ი ნიშ ნე ბა კონ კუ რენ ცი ის კენ ერ თგვა რი შებ რუ ნე ბა. 
მაგ რამ ეს მოხ და იმ ფორ მი თა და ში ნა არ სით, რომ მან ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ-
თო ბებ ში უფ რო მე ტი არა სა ბაზ რო ელე მენ ტი შე ი ტა ნა, ვიდ რე სა ბაზ რო (კონ-
კუ რენ ცი უ ლი) „აღადგინა”.

მცირედი წიაღსვლა ამ თეზის განსამარტად: 
კონ კუ რენ ცი ის კენ თა ვი სე ბუ რი შებ რუ ნე ბის სა ფუძ ვე ლი შექ მნა მეც ნი ე-

რულ -ტექ ნო ლო გი ურ მა რე ვო ლუ ცი ამ. ტექ ნო ლო გი ა თა დამ ცრო ბამ შე არ-
ყია მა სობ რი ვი წარ მო ე ბის პო ზი ცი ე ბი, გა აღ რმა ვა პრო დუქ ტთა დი ფე რენ ცი-
ა ცი ის პრო ცე სი და გზა გა უხ სნა მცი რე ბიზნესს.1 ფასობრივი კონკურენციიდან 
აქცენტები გადავიდა პროდუქტით კონკურენციაზე: საბაზრო “ნიშის” მო პო ვე-
ბი სა თუ შე ნარ ჩუ ნე ბის მთა ვარ სა შუ ა ლე ბად იქ ცა პრო დუქ ტის ისე თი ნა ირ სა-

1 მცირე ბიზნესის 60-70-იან წლებში დაწყებული ბუმის ტექნოლოგიურ მიზეზს 
ლიტერატურაში, ჩვეულებრივ, არ ეხებიან. არ ეხება მას არც რ. ასათიანი, 
თუმცკი მცირე ბიზნესის პრობლემას იგი შედარებით ფართოდ განიხილავს და 
მაღალი პროფესიონალიზმით უდარებს ერთმანეთს ამ საქმის ინსტიტუციურ 
ფონს განვითარებულ ქვეყნებსა და საქართველოში. შედეგად, აყალიბებს 
საგულისხმო დასკვნებს. მათ შორის მცირე ბიზნესის განვითარებას მიიჩნევს 
მრავალი მივიწყებული სოფლის აღდგენა-განვითარების საშუალებად [1, გვ. 
113]. ეს ერთი დასკვნა გამოვყავი იმიტომ, რომ, მართალია, ეს პრობლემა 
საბჭოთა ხანაშიც არსებობდა, მაგრამ არ იყო უყურადღებოდ მიტოვებული, ახლა 
კი უმართავი შეიქნა, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის კუთხით. 
პრობლემა უკიდურესად გამწვავდა იმის მიუხედავად, რომ მისი მნიშვნელობა 
უდავოა როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურული და, საერთოდ, სოციალური 
თვალსაზრისით.
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ხე ო ბის შექ მნა, რო მე ლიც ესა და გე ბა ამა თუ იმ ასა კის, სქე სის, ეთ ნოფ სი ქი კის, 
კულ ტუ რის, შე მო სავ ლი ა ნო ბის, გე მოვ ნე ბის, აღ მსა რებ ლო ბი სა თუ სხვა კონ-
კრე ტუ ლი ნიშ ნე ბის მა ტა რე ბელ მომ ხმა რე ბელ თა სა ჭი რო ე ბებს. 

ამასთან დაკავშირებით ავტორიტეტული მეცნიერი ჯონ კენეტ გელ-
ბ რა ითი 2004 წელს (გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე) წერდა: „წარსულში 
ეკო ნომისტები ტრადიციულად ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ... მომხმარებელი 
კარ ნახობს, რა უნდა იქნას წარმოებული... ძირითად ფუნქციას (დღეს ‒ მ. 
გ.) წარმოადგენს ახალი პროდუქტების შემუშავება და შექმნა, და არცერთი 
მწარმოებელი არ მოჰკიდებს ხელს ახალი პროდუქტის წარმოებას ისე, თუ 
წინასწარ არ შექმნა მასზე მოთხოვნა” [4, გვ. 23]. ხოლო როგორ, რა გზებითა 
და საშუალებებით ხდება მოთხოვნის წინასწარ შექმნა? ეს არის მარკეტინგული 
გზები და საშუალებები. სამწუხაროდ, მარკეტინგზე ზედა პი რუ ლი წარმოადგენა 
ვერ ამოიძირკვა ადამიანთა ცნობიერებიდან. მარკე ტინ გი არ არის ის, რასაც 
მასზე ფიქრობენ თვით ერთ-ერთი ყველაზე პოპუ ლარული “ეკონომიკსის” ავ-
ტო რე ბი კ. რ. მაკ კო ნე ლი და ს. ი. ბრი უ, რომ ლე ბიც მას უწო დე ბენ მეც ნი ე რე-
ბას იმის შე სა ხებ, რო გორ ვა კე თოთ ფუ ლი [5, გვ. 9]. მაგ რამ, თე ო რე ტი კოს 
ეკო ნო მის ტებს ხომ უწი ნა რე სად ის უნ და აინ ტე რე სებ დეთ, რა მი სი ით მო დის 
მარ კე ტინ გი ეკო ნო მი კურ სის ტე მა ში და თუ ცვლის იგი მას ში რა ი მე მნიშ ვნე-
ლო ვანს. დი ახ, ცვლის: იგი ეხე ბა სის ტე მის ძი რებს. უპირ ვე ლე სად, იგი გუ ლის-
ხმობს მომ ხმა რებ ლის კონ კრე ტულ სა ჭი რო ე ბა თა სა ფუძ ვლი ან შეს წავ ლას, 
მათ შო რის – გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი სა  ჭი რო ე ბე ბი სა, და მხო ლოდ ამ სა ფუძ ველ ზე 
იწყ ებს შექ მნი ლი თუ ჯე რაც შე უქ  მნე ლი პრო დუქ ტის პრო პა გან დას. 

ნა თე ლი უნ და იყოს, რომ ეს არ არის უც ნო ბი ბაზ რის თვის მუ შა ო ბა, რაც 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის იმა ნენ ტუ რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში 
გა ფარ თოვ და არა კონ კუ რენ ცი ის მე ქა ნიზ მის მოქ მე დე ბის, არა მედ სა ბაზ რო 
სტრუქ ტუ რე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი – დღეს უკ ვე ტი პუ რად ქცე უ ლი – სა ხე ო ბის, 
მო ნო პო ლის ტუ რი კონ კუ რენ ცი ის ფარ გლე ბი, მის თვის კი ნი შან დობ ლო ვია 
მო ნო პო ლი უ რად მა ღა ლი ანუ კონ კუ რენ ცი ის მე ქა ნიზ მის დარ ღვე ვით და წე-
სე ბუ ლი ფა სე ბი, რო მელ თაც შე და რე ბით წარ მა ტე ბუ ლი ფირ მე ბი თა ვი ანთ 
ბრენ დებს ადე ბენ. ბრენ დის ცნო ბა დო ბა ამაღ ლებს მას ზე მომ ხმა რებ ლის მი-
ჯაჭ ვუ ლო ბას და აბ რკო ლებს უფ რო სარ გებ ლი ა ნი პრო დუქ ტის მიმ წო დე ბელ-
თა შეს ვლას და დამ კვიდ რე ბას ბა ზარ ზე. რო გორც ჯ. გელ ბრე ი თი მო ტა ნი ლი 
ცი ტა ტის შემ დეგ დას ძენს: „დად გა მომ ხმა რე ბელ თა მარ თვის სა უ კუ ნე... მომ-
ხმა რებ ლი სა და ბაზ რის და მო უ კი დებ ლო ბა თმობს თა ვის პო ზი ცი ებს” [4, გვ. 
23]. ეს კი ნიშ ნავს, რომ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის რო გორც ახა ლი თვი სებ რი ო ბის 
გა ჩე ნა ზე კი არ უნ და ვიმ სჯე ლოთ, არა მედ მის იმა ნენ ტურ თვი სე ბა თა კარ გვა-
ზე და ასე ცაა მი ღე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ში. ამის სა პი რის პი როდ, რ. ასა თი ა ნი 
სა ბაზ რო (აქ – თა ნა მედ რო ვე) ეკო ნო მი კის გა ნუ ყო ფელ ატ რი ბუ ტად მი იჩ ნევს 
მწარ მო ებ ლი სა და მომ ხმა რებ ლის და მო უ კი დებ ლო ბას [1, გვ. 99]. 
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რ. ასა თი ა ნის საკ ვან ძო დე ბუ ლე ბა სა კა მა თოდ მი მაჩ ნია ზო გი ერ თი სხვა 
კუთხ ი თაც, მათ შო რის იმ კუთხ ით, რომ, ჩე მი აზ რით, ავ ტო რი ახ დენს ჯ. კე-
ინ ზის თე ო რი ის რო ლის ჰი პერ ბო ლი ზა ცი ას სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კის წარ მო შო ბა შიც და ეკო ნო მი კის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის სის-
ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა შიც (მა შინ, რო დე საც კე ინ ზის თე ო რი ა, მი სი ფარ თო მნიშ-
ვნე ლო ბის მი უ ხე და ვად, სა კუთ რივ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის თე ო რი ა ა, რა საც 
რ. ასა თი ა ნიც აღ ნიშ ნავს). სა ერ თოდ, ავ ტო რი უკ რი ტი კოდ აღი ა რებს ამ თე-
ო რი ას, თუმ ცა შე ეძ ლო კე ინ სის თე ო რია თუ არა, ის წყა რო ე ბი (მათ შო რის 
წი ნამ დე ბა რე წე რი ლის ავ ტო რის ნაშ რო მე ბი) მა ინც მო ეხ სე ნი ე ბი ნა კრი ტი კუ-
ლად, რომ ლე ბიც მის წიგნს დარ თულ ლი ტე რა ტუ რის სი ა შია მოხ სე ნი ე ბუ ლი 
და რომ ლებ შიც კე ინ სის თე ო რი ის ღირ სე ბებ თან ერ თად, მის ჩრდი ლებ ზე ცაა 
მსჯე ლო ბა და მო ე ტა ნა სა პი რის პი რო არ გუ მენ ტე ბი.

მკითხ ველს ეგებ და ე ბა და კითხ ვა, მაშ, რა ღა არის რა ცი ო ნა ლუ რი რ. 
ასა თი ა ნის აღ ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბა ში?

რა ცი ო ნა ლუ რი იდეა სა ფუძ ვლად უდევს თვით იმ იდე ა ლურ მო დელს, 
რო მე ლიც ავ ტორ მა შექ მნა. თუ შე სა ფე რი სა ხე ლი ვერ შე ურ ჩი ა, ეს, ალ ბათ, 
იმით ასიხ ნე ბა, რომ ეს მო დე ლი – წიგ ნი დან დარ ჩე ნი ლი შთა ბეჭ დი ლე ბის სა პი-
რის პი როდ – არ არის არც სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რის ათ წლე უ ლებ ში „ნაცადი” 
მოდელების საუკეთესო ნიშანთა ნაერთი და, მით უმეტეს, არც XX საუკუნის 
60-იანი წლების რეალობის ამსახველი, თუმცა ეს ათწლეული მართლაც იყო 
კეინზელობის ზეობისა და კაპიტალიზმის არნახული პროგრესის, ანუ „ოქროს” 
ხანა. სინამდვილეში ეს არის მომავლის მოდელი, რომლისთვისაც სახელის 
დარქმევა ძნელია, რაკი მას თავისი სახე არ გამოუჩენია. 

იგივე სიძნელე თავადაც მაქვს. მკითხველს შევახსენებ: ზემოთ, ეკო-
ნომიკის საბაზრო და არასაბაზრო ფორმების შეპირისპირებისას, უკა-
ნასკნელის განსამარტად ფრჩხილებში აღვნიშნე – “რომელსაც ლი ტე-
რატურაში ცენტრალურად მართულს უწოდებენ”. დი ახ, უწო დე ბენ ასე, მაგ რამ 
მო ი ცავს კი ეს სა ხელ წო დე ბა ყვე ლა არა სა ბაზ რო ფორ მა სა და ელე მენტს? 
მარ კე ტინ გუ ლი ურ თი ერ თო ბის გან ხილ ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ – არა. არ მო ი ცავს 
იგი არც ში ნა მე ურ ნე ო ბის, სა აქ ციო და პარ ტნი ო რუ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბის, ტე-
რი ტო რი უ ლი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი სა და სხვა თა და სხვა თა ში ჳა ურ თი ერ თო-
ბებს. არ სე ბი თად იგი ვე ნაკ ლი უფ რო მკვეთ რად ჩანს ფორ მუ ლა ში „ბაზარი 
თუ სახელმწიფო”. თვით ეს დილემა, ცხადია, არსებობს, მაგრამ იგი აღიქმება 
როგორც მთლიანად ეკონომიკისა და პოლიტიკური სტრუქტურების ფუნქციათა 
დაპირისპირება, ანუ იგი აიგივებს ეკონომიკას საბაზრო სტრუქტურათა 
ერთობლიობასთან, ხოლო სახელმწოფოს მათ გარეთ მდგომ საწყისად 
წარმოგვიდგენს. სინამდვილეში, ეკონომიკური ფუნქციების შესრულებისას 
სახელმწიფოც წარმოგვიდგება ეკონომიკის სუბიექტად.
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სწო რედ სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბი სა და სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი ფუნ-
ქცი ე ბის ორ გა ნუ ლი ნა ერ თია აღ წე რი ლი რ. ასა თი ა ნი სე ულ მო დელ ში. უფ რო 
კარ გია და და სა ფა სე ბე ლი, ვიდ რე უდი, რომ ამ მო დე ლის ნიშ ნე ბი ავ ტორ მა 
XX სა უ კუ ნის რე ა ლო ბა ში ამო ი კითხ ა: მეც ნი ერ თა ტი პუ რი „სისუსტეა” არ სე ბულ 
რე ა ლო ბა ში – აწ მყო ში ეძი ონ დას რუ ლე ბუ ლი ფორ მე ბი (გა ნა თვით ჰე გელ მა 
აბ სო ლუ ტუ რი სუ ლის მოძ რა ო ბა თვით შე მეც ნე ბის კენ პრუ სი ის იმ პე რი ა ში არ 
და ას რუ ლა?), ხო ლო მსგავ სი კვლე ვე ბის, მათ შო რის, გა მოკ ვე თი ლად რ. ასა-
თი ა ნი სე უ ლი მო დე ლის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბა ის არის, რომ ისი ნი აწ მყო ში 
ხე და ვენ მო მავ ლის საწყ ი სებს, თუმ ცა აი დე ა ლე ბენ მის ზრდა უს რულ ფორ მებს 
და ჰი პერ ბო ლი ზე ბუ ლად წარ მოგ ვიდ გე ნენ მათ. თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კა ში 
სა ბაზ რო და არა სა ბაზ რო ელე მენ ტე ბი უმე ტეს წი ლად ჯერ ვერ არი ან ერ თი მე-
ო რის თავ სე ბა დი, მაგ რამ ისი ნი ხომ სა ერ თო -ე კო ნო მი კურ ძირ ზე არი ან მო სუ-
ლი და მხო ლოდ სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბამ გა ა უცხ ო ვა ისი ნი 
ერ თი მე ო რის გან. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა მა თი და პი რის პი რე ბა გა და ი ზარ დოს 
შემ გუ ებ ლო ბა ში, ურ თი ერ თა დაპ ტა ცი ა სა და თავ სე ბა დო ბა ში? ანუ, სა ბო ლო-
ოდ, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა, რომ მათ წარ მოშ ვან ორ გა ნუ ლად ერ თი ა ნი, სა-
ზო გა დო ე ბის ინ ტე რეს თა ჰარ მო ნი ა ზე აგე ბუ ლი მო მა ვა ლი? მე თო დო ლო გი უ-
რი ხა სი ა თის ეს კითხ ვა გა მი ჩი ნა რ. ასა თი ა ნის წიგ ნის გაც ნო ბამ და ახა ლი თვა-
ლით შე მა ხე და XXს. 80-90-ი ა ნი წლე ბის სა კუ თარ ნაშ რო მებ ზე, რომ ლებ შიც, 
არ სობ რი ვად, ვე ძებ დი სა ბაზ რო და არა სა ბაზ რო საწყ ი სე ბის შე ხა მე ბის გზებს, 
მათ შო რის ამ საქ მე ში გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის სა ხელ მწი ფოს პო ტენ ცი ურ 
შე საძ ლებ ლო ბებს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სამ თავ რო ბო ფუნ ქცი ა თა ცვა-
ლე ბა დო ბის ანა ლი ზის ფონ ზე. 

სინ თე ზუ რი მე თო დი მკა ფი ოდ არის გა მოკ ვე თი ლი ახა ლი ტი პის („სა ბაზ-
რო”) ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სის რ. ასა თი ა ნი სე უ ლი ანა ლი ზი სას, 
სა დაც ავ ტო რი მი უ თი თებს ამ პრო ცე სის და სავ ლურ მეც ნი ე რულ ანა ლიზ ზეც. 
იგი ასა ხე ლებს მის ისეთ მა ხა სი ა თებ ლებს, რო გო რი ცაა მომ სა ხუ რე ბის სფე როს 
სწრა ფი გან ვი თა რე ბა, პოს ტინ დუს ტრი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ნიშ ნე ბის გა ჩე ნა და 
სხვა, აღ ნიშ ნავს, რომ პოს ტინ დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ე ბა ზე გა დას ვლის თე ო-
რი უ ლი სა ფუძ ვლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ მეც ნი ერ თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო-
ბა ში გა ა ჩი ნა აზ რი, რომ ეს გა დას ვლა იქ ნე ბო და ნა ბი ჯი უფ რო მა ღა ლი სო ცი-
ა ლუ რი წეს რი გის კენ, რა მაც წი ნა პლან ზე წა მოს წია სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე-
სე ბი [1, გვ. 44-45] და ა.შ. „ასე ჩამოყალიბდა ‒ აგ რძელებს ავტორი – ახალი 
ტიპის ეკონომიკა (რომელსაც იგი აქვე საბაზრო ეკონომიკადაც მოიხსენიებს 
– მ.გ.) ...როგორც საკუთრებითი და ორგანიზაციული ინსტიტუტების 
საფუძველზე წარმოშობილი ურთიერთობების ერთმანეთთან დაკავშირებული 
და განსაზღვრული წესით მოწესრიგებული ეკონომიკური ელემენტების 
ერთობლიობა” [1, გვ. 45].
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წიგ ნის სხვა დას ხვა ნა წილ ში ავ ტო რი მსჯე ლობს თა ნა მედ რო ვე (“სა ბაზ-
რო”) ეკო ნო მი კის ისეთ ნი შან ზე, რო გო რი ცაა სა კუთ რე ბის პლუ რა ლიზ მი და 
სა მარ თლი ა ნად შე ნიშ ნავს, რომ ამ მოვ ლე ნამ სა ფუძ ვე ლი გა მო ა ცა ლა მარ ტივ 
წარ მო ად გე ნას სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე, თით ქოს მის თვის მხო ლოდ კერ ძო სა-
კუთ რე ბა იყოს და მა ხა სი ა თე ბე ლი. სა მარ თლი ა ნია ეს აზ რი იმი ტომ, რომ მო-
წეს რი გე ბულ “სინთეზირებულ” ეკო ნო მი კა ში სა ზო გა დო ე ბა უნ და ზრუ ნავ დეს 
არა მარ ტო კერ ძო ფირ მებს შო რის კონ კუ რენ ცი ის დაც ვა- გან ვით რე ბა ზე, არა-
მედ კონ კუ რენ ცი ის გაშ ლა ზე სა კუთ რე ბის ფორ მებს შო რი საც, რა საც შე უძ ლია 
უკეთ გა მო ავ ლი ნოს თი თო ე უ ლი მათ გა ნის პლუს -მი ნუ სე ბი. ასე თი ეკო ნო მი-
კუ რი წეს რი გი ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა ცენ ტრა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის გა რე შე. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლის შეს რუ ლე ბა სა ხელ მწი ფოს შე ეძ ლო გარ და მა ვა ლი 
ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში რე ფორ მის პირ ველ ეტა პებ ზე, რა თა თა ვი სი სა კუთ რე-
ბის მი ზან მი მარ თუ ლი გან სა ხელ მწი ფო ებ რი ვე ბის მეშ ვე ო ბით “გამოეძერწა” 
კონ კუ რენ ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბი. ამ პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
გზებს ზე მო აღ ნიშ ნულ ნაშ რო მებ ში ვე ძი ებ დი კო მერ ცი უ ლი იჯა რის ფორ მით 
სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის იჯა რით გა ცე მა ში (თუ იჯა რას მო ვა ცი ლებ დით მის 
ცნო ბილ ნაკ ლვა ნე ბებს), კორ პო რა ცი ულ სტრუქ ტუ რებ ში სა ხელ მწი ფოს წი-
ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის ახალ წე სებ ში, რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, შეზღ უ დავ-
დნენ მის რო გორც მე სა კუთ რის უფ ლე ბებს, და მე ო რე მხრივ, გაზ რდიდ ნენ მის 
როლს სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ში და ა.შ. [6, გვ. 101-102; 7; 
8, გვ. 124-131]. სამ წუ ხა როდ, იმ დრო ინ დე ლი ვი თა რე ბა გა მო რიცხ ვა და რო-
გორც შე სა ბა მი სი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბას, ასე ვე მის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ამის 
აღ ნიშ ვნა სა ჭი როდ მი ვიჩ ნიე იმის გა მო, რომ რ. ასა თი ა ნის წიგ ნის ბო ლო ნა-
წი ლი მო ი ცავს რე ფორ მე ბის ანა ლიზს მრა ვა ლი კუთხ ით, მათ შო რის სა ხელ-
მწი ფოს ფუნ ქცი ე ბი სა და მი სი პო ლი ტი კის კუთხ ით, სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის 
პო ტენ ცი ა ლი კი მას ში მკრთა ლა დაა ასა ხუ ლი. 

წიგნის ბოლო ნაწილი [1, გვ. 70-121], როგორც დასაწყისშივე ით-
ქვა, საქართველოს ეკონომიკურ პორტრეტს წარმოგვიდგენს. პორტრეტი 
შედგა, იგი გამდიდრებულია ახალი შტრიხებით, რომლებიც მას შეჰ მატეს 
„შენაკადებმა”. ოღონდ, ამ პორტრეტის უკან არ დგას და ვერც იდ გება 
„შეკრული” ეკონომიკური სხეული, რომელსაც მცდარი გზებით მრავალი 
რეფორმა ვერ მოგვცემდა. შესაბამისად, სინთეზის მეთოდიც აქ „არაპირდაპირი 
გზებით” მუშაობს: იგი გვიჩ ვე ნებს, რა სტრა ტი გი ას უნ და მივ ყო ლო დით და რა 
შეც დო მე ბი და ვუშ ვით. გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი უნ და იყოს ერ თი მთლი ა ნო ბი-
დან მე ო რე ზე გა დას ვლის ხა ნა, რო მე ლიც ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა ადეკ ვა ტუ რი 
სტრა ტე გი ის უქონ ლად. სტრა ტე გი ე ბი იყო, ოღონდ – არა ა დეკ ვა ტუ რი. რაც 
იყო, იგიც არა თან მიმ დევ რუ ლად, სუ ბი ექ ტუ რად ხორ ცელ დე ბო და. წიგ ნის ამ 
ნა წილ ში სწო რედ ეს პრო ცე სი და მი სი ლო გი კუ რი შე დე გია გან სჯის სა გა ნი. შე-
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უძ ლე ბე ლია არ და ე თან ხმო ავ ტორს იმა ში, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა არ აღ მოჩ-
ნდა მზად კო ორ დი ნა ცია გა ე წია სის ტე მუ რი გარ დაქ მნე ბი სათ ვის, შე ე მუ შა-
ვე ბი ნა მარ თვის ბერ კე ტე ბი და და ეც ვა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა გა რე დან თავ-
სმოხ ვე უ ლი დოგ მე ბი სა გან [1, გვ. 74]. დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან უფ როა 
ნა თე ლი, რომ “შოკური” რე ფორ მე ბის ტემ პში ვერ ჩაჯ დე ბო და სა ხელ მწი ფო 
ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მელ თა გა რე შე ტრან სფორ მა ცი უ ლი პრო-
ცე სე ბი ნორ მა ლუ რად ვერ გან ვი თარ დე ბა. ფსი ქო ლო გი უ რი სტე რე ო ტი პე ბი, 
ცოდ ნის მწვა ვე დე ფი ცი ტი და ბევ რი სხვა ფაქ ტო რი ასე ვე ზრდი და სიძ ნე ლე ებს 
[1, გვ. 77 და სხვა). დღეს უფ როა ყო ვე ლი ვე ეს ნა თე ლი იმი ტომ, რომ იგი ვე 
პრობ ლე მე ბი მოხ სნი ლი ჯე რაც არაა დღის წეს რი გი დან.

ავტორის სამართლიანი აზრით, რეფორმის ლიბერალურ-მონე ტა რის-
ტულმა მოდელმა – მისმა იმ ვარიანტმა, რომელმაც “ძვირი ფულის” პო-
ლიტიკაში პოვა გამოხატულება [1, გვ. 80-81] და რომელმაც მალე ჩაა ნაცვლა 
“შოკური თერაპიის” მოდე ლი, გარ კვე უ ლი და დე ბი თი შე დე გე ბი გა მო ი ღო: 
შე იქ მნა ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის მიღ წე ვი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სა კუ თა რი 
ფუ ლი, დას ტა ბილ და ეკო ნო მი კა და სხვა; მაგ რამ მან ვე მო ი ტა ნა ნე გა ტი უ რი 
შე დე გე ბი: ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის უკ მა რი სო ბა, რა მაც მერ მე და აბ რკო ლა 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, სა გა რეო ვა ლის გა დი დე ბა და ა.შ. წიგ ნში ასე ვე ორა დი 
შე ფა სე ბი თაა წარ მოდ გე ნი ლი პრი ვა ტი ზა ცი ა- გან სა ხელ მწი ფო ებ რი ვე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის გა მო ყე ნე ბუ ლი ფორ მე ბი, ახა ლი ტი პის სა ბი უ ჯე ტო- სა გა და სა-
ხა დო სის ტე მის ფორ მი რე ბი სა და ფუ ლად -საკ რე დი ტო სის ტე მის სტრუქ ტუ რის 
გარ დაქ მნის პრო ცე სე ბი და ა.შ. 

ამ პრო ცე სე ბის ანა ლი ზის კვალ დაკ ვალ ავ ტო რი თან მიმ დევ რუ ლად 
და ხაზ გას მით გა ნა ზო გა დებს რე ფორ მე ბის შე დე გებს. მათ შო რი საა შემ დე-
გი: "...სოციალური სამართლიანობის ლოზუნგზე აგებული საბჭოური 
მონოპოლია შეიცვალა კლანურ ინტერესებზე აგებული კაპიტალისტური 
მონოპოლიით” [გვ. 84]. “მიუხედავად რი გი პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი სა, ...ვერ 
მო ხერ ხდა ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის შე ჯე რე ბა, ...წო ნას წო რო ბის დამ ყა-
რე ბა სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში და სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბის 
მიღ წე ვა...” [გვ. 85] და ა.შ. აქე დან, ლო გი კუ რია ისე თი შე მა ჯა მე ბე ლი შე ფა-
სე ბე ბი, რო გო რი ცა ა “გარ და მა ვალ მა პე რი ოდ მა სა ქარ თვე ლო ში უფ რო მე ტი 
პრობ ლე მა წარ მოშ ვა, ვიდ რე გა დაჭ რა. რაც დრო გა დი ო და, ქვე ყა ნა სულ უფ-
რო სცილ დე ბო და და სა ხულ მი ზანს – სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბულ სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კა ზე გადასვლას...” [გვ. 96]; “მოკლედ, საქართველო ისევ ახალი 
ეკონომიკური ექსპერიმენტის მსხვერპლი აღმოჩნდა” [გვ. 121].

ამ დასკვნებს შორის განსაკუთრებით ფასეულია ის, რომ საბაზრო სისტემის 
ჩამოყალიბებისა და ინტერესთა ჰარმონიზების მთავარ დაბრკოლებად 
ახლადწარმომადგარი მონოპოლიური სტრუქტურები იქცა. სწორედ ამიტომ 
იყო რეფორმის საწყის ეტაპზევე საჭირო გონივრული სტრატეგია და ძლიერი 
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პოლიტიკური ნება კონკურენტული სტრუქტურების მიზანმიმართულად 
შექმნისათვის, რათა მათ საბაზრო ბირთვი “შეეკრათ”.

და ვუბ რუნ დეთ წიგ ნის წმინ და მე თო დო ლო გი ურ ას პექტს. პრობ ლე მის 
მი მო ხილ ვამ გვიჩ ვე ნა სიძ ნე ლე ე ბი, რომ ლე ბიც სა ერ თოდ არის ნი შან დობ-
ლი ვი სინ თე ზის მე თო დი სათ ვის იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც იგი მრა ვა ლი ფაქ-
ტო რის ანა ლიზს ემ ყა რე ბა. სინ თე ზი ხომ ლო გი კუ რად, ანა ლიზს უნ და მოს-
დევ დეს, ისე ვე რო გორც დე დუქ ცია – ინ დუქ ცი ას. ინ დუქ ცი ი სა და ანა ლი ზის 
პრო დუქ ტე ბი კი, რომ ლე ბიც სინ თე ზის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლა დაა სა ჭი რო, 
ხში რა დაა ნაკ ლო ვა ნი ან “ნედლი” ან კიდევ ისინი პრაქტიკულად საერთოდ 
არ არსებობენ. გავიმეოროთ რ. ასათიანის ნათქვამი, რომ XX საუკუნის 
ეკონომიკის კონცეფციური ანალიზი ჯერ არ განხორციელებულა. ამიტომ 
სინთეზური მეთოდით შეიარაღებულ მკვლევარს ზოგჯერ ორმაგი შრომა 
უწევს, ხან – ისეთ სფეროშიც, რომელიც შორდება მის პროფილს.

დაბო ლოს, ისევ მივ მარ თოთ შე და რე ბას, ამ ჯე რად – ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლიზ-
მთან. ამან მიდ გო მა თა მსგავ სე ბაც შე იძ ლე ბა გვიჩ ვე ნოს და სხვა ო ბაც. რ. ასა-
თი ა ნის მიდ გო მა კვლე ვის დის ციპ ლი ნა თა შო რი სი მე თო დის ნა ირ სა ხე ო ბა ა, 
ისე ვე რო გორც ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი სა, ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ მი სი შე ფა სე ბა 
არ უნ და მოხ დეს მხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ფარ გლებ ში: დის ციპ-
ლი ნა თა შო რი სი მე თო დი ავ ლენს ჯე რაც ბო ლომ დე გა უც ნო ბი ე რე ბელ სწრაფ-
ვას ერთ დროს მთლი ა ნი, სადღ ე ი სოდ კი ღრმად დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ცოდ ნის 
ხე ლა ხა ლი გამ თლი ა ნე ბი სა კენ, რა საც ჩვე ნი დრო ითხ ოვს და ამ მე თო დის 
მეშ ვე ო ბით ამ წი ფებს კი დეც.

ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბის შეს წავ ლა ში დის ციპ ლი ნა თა შო რის მე თოდს 
ყვე ლა ზე უფ რო მას შტა ბუ რად ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი იყე ნებს. სწო რედ მი სი მე-
ო ხე ბით მო ექ ცა იგი ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში არა მარ ტო მეც ნი ერ ეკო ნო მის-
ტთა, არა მედ მთლი ა ნად სა ზო გა დობ რი ვი მეც ნი ე რე ბის წარ მო მად გე ნელ თა 
ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში. მარ თლაც დი დი საქ მეა მშრა ლი ეკო ნო მი კუ რი მო-
დე ლე ბი რე ა ლურ, “თით ქმის” ცხოვ რე ბი სე ულ მოვ ლე ნე ბად წარ მო სა ხო იმ 
არა ე კო ნო მი კუ რი (ფსი ქო ლო გი უ რი, სა მარ თლებ რი ვი და სხვა) ფაქ ტო რე ბის 
“და მა ტე ბის” მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც რე ა ლო ბა ში მათ გან გა ნუ ყო ფე ლი ა, ხო-
ლო ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რია წარ მო ად გი ნო რო გორც ინ სტი ტუტ თა ბრძო ლის, 
რე ა ლურ ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ა. რ. ასა თი ა ნის 
წიგნს არ აქვს მიზ ნად და სა ხუ ლი გას წვდეს ამ მას შტაბს, მაგ რამ თვით დის ციპ-
ლი ნათ შო რი სი მიდ გო მა მას ში, ვფიქ რობ, უფ რო სწო რა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

სა ხელ დობრ, მას შიც აქვს კუთ ვნი ლი ად გი ლი მი ჩე ნი ლი ინ სტი ტუ ტებს, 
რო გორც ეკო ნო მი კურ და არა ე კო ნო მი კურ ფაქ ტორ თა ნა ერთს, და თვით 
არა ე კო ნო მი კურ ფაქ ტო რებს (სა მარ თალს, კულ ტუ რას და ა.შ.), ოღონდ არ-
სად არაა გაზ ვი ა დე ბუ ლი ამ ფაქ ტორ თა რო ლი იმის მი უ ხე და ვად, რომ გარ-
და მა ვალ ეკო ნო მი კა ში იგი დი და დაა გაზ რდი ლი. ის ტო რი ის დი ნე ბას ხომ სა-
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ბო ლო ოდ მა ინც, ობი ექ ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი კა ნო ნე ბი გან საზღ ვრავს – და პ. 
სა მუ ელ სო ნი და ვ. ნორ დჰა უ სიც სრუ ლი ად მარ თლე ბუ ლად მი იჩ ნე ვენ ის ტო-
რი ის ეკო ნო მი კურ გა გე ბას ადამ სმი თი სა და, გან სა კუთ რე ბით, კი კარლ მარ-
ქსის მნიშ ვნე ლო ვან წვლი ლად და სავ ლურ ეკო ნო მი კურ აზ რში [9, გვ. 750]. 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლის ტებს კი, თა ვი ანთ ჭეშ მა რი ტად ნო ვა ტო რულ კვლე ვებ ში, 
არა ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბის წინ წა მო წე ვი სას, ხში რად მათ ში ჩა ე კარ გე ბათ 
ხოლ მე ის ტო რი ის ეკო ნო მი კუ რი გა გე ბა და კონ კრე ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მოვ-
ლე ნა- სი ტუ ა ცი ე ბის ობი ექ ტუ რი სა ფუძ ვე ლი, რაც ამ მოვ ლე ნა თა ეკო ნო მი კუ რი 
და არა ე კო ნო მი კუ რი საწყ ი სე ბის მი მარ თე ბა თა მე თო დო ლო გი ის არა საკ მა რი-
სი და მუ შა ვე ბით უნ და აიხ სნას [10, გვ. 18-19, 21-22 და ა.შ.]. 

მე ო რე და არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვა ო ბა ის არის, რომ ინ სტი ტუ-
ცი ო ნა ლის ტებ მა ვერ გა მო ნა ხეს გზე ბი ეკო ნო მი კუ რი აზ რის გან ვი თა რე ბი სა და 
ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რი ის სინ თე ზი სა კენ ან იქ ნებ არც მი იჩ ნი ეს სა ჭი როდ თა-
ვი ან თი კვლე ვე ბი სათ ვის მა თი მო ძი ე ბა; ხო ლო რ. ასა თი ა ნის წიგ ნი, თა ვი დან 
ბო ლომ დე, ძი რი თა დად ამ გზებს მიჰ ყვე ბა და ეს მის უდა ვო ღირ სე ბად უნ და 
ჩა ით ვა ლოს, რად გან ადა მი ა ნი სე ულ ფაქ ტორ თა გან, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრა-
ვენ ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რი ის – თუ გნე ბავთ, ინ სტი ტუტ თა ბრძო ლის ის ტო რი ის 
(რო გორც მას ცნო ბი ლი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლის ტი რ. ნუ რე ე ვი უწო დებს [11, გვ. 
272-282] – დინებას, უმნიშვნელოვანესი, უთუოდ არის ეკონომიკური აზრი. 
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წარმოდგენისა და გამოქვეყნების ახალი სტანდარტები

1. ჟურ ნალ ში ქარ თულ, ინ გლი სურ, გერ მა ნულ და რუ სულ ენებ ზე ქვეყ-
ნდე ბა სტა ტი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ი სა და ეკო ნო მი კურ მოძღ ვრე ბა თა ის ტო-
რი ის, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის აქ ტუ ა ლურ სა კითხ-
ებ ზე, ასე ვე, რე ცენ ზი ე ბი ბო ლო პე რი ოდ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მო ნოგ რა ფი ებ სა და 

სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ზე;
2. სტა ტია უნ და იყოს აქ ტუ ა ლუ რი, და მო უ კი დებ ლად შეს რუ ლე ბუ ლი, 

ორი გი ნა ლუ რი, ად რე გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი და სხვა გა მო ცე მებ ში არ წარ დგე ნი ლი; 
სტა ტი ა ში სხვი სი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ტექ სტე ბის მი თი თე ბის გა რე შე გა მო ყე ნე ბა 

(პლა გი ა ტი) და უშ ვე ბე ლი ა;
3. ყვე ლა სტა ტი ა, ძი რი თად ტექ სტთან ერ თად, აუ ცი ლებ ლად უნ და შე ი ცავ-

დეს შე სა ვალ და დას კვნით ნა წი ლებს. 
შე სა ვალ ში, მეტ -ნაკ ლე ბი ზო მით, წარ მო ჩე ნი ლი უნ და იყოს: (ა) საკ ვლე ვი 

პრობ ლე მის შეს წავ ლის დო ნე და აქ ტუ ა ლუ რო ბა, (ბ) კვლე ვის მიზ ნე ბი და ამო ცა-
ნე ბი, (გ)კვლე ვის ორი გი ნა ლუ რო ბა – ავ ტო რის წვლი ლი მო ცე მუ ლი პრობ ლე-
მის კვლე ვა ში, (დ) სტა ტია უნ და იყოს მე თო დო ლო გი უ რად სწო რად აგე ბუ ლი, 
ანუ უნ და ჩან დეს კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა. რაც შე ე ხე ბა 

ამა თუ იმ მე თო დის გა მო ყე ნე ბას, მას ზე მი ნიშ ნე ბა მხო ლოდ მა ში ნაა მი ზან შე წო-
ნი ლი, თუ სტა ტია ამ მხრივ რა ი მე სი ახ ლეს შე ი ცავს და წარ მო ად გენს სა ინ ტე რე-
სოს მო ცე მუ ლი კვლე ვის თვალ საზ რი სით.

ძი რი თად ტექ სტში, გან სა ხილ ველ სა კითხ თა შე სა ბა მი სად, უნ და გა მო ი კვე-
თოს რამ დე ნი მე ქვე თა ვი.

დას კვნით ნა წილ ში მკა ფი ოდ უნ და იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კვლე ვის ძი-
რი თა დი თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი შე დე გე ბი, ადეკ ვა ტუ რი რე კო მენ და ცი ე ბი, 
რა შიც უპი რა ტე სო ბა ეძ ლე ვა არ სე ბუ ლი დოგ მე ბის უარ მყო ფელ ავ ტო რი სე ულ 

მტკი ცე ბუ ლე ბებს, ან კი დევ – მის სრულ ყო ფა- გან ვი თა რე ბას; ასე ვე, სა სურ ვე ლია 

კვლე ვის შემ დგო მი შე საძ ლო გაღ რმა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი სა და პერ სპექ ტი ვე-
ბის გა მოკ ვე თა; 

axali standartebi
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4. სტა ტი ას თან უნ და ახ ლდეს სწო რად შერ ჩე უ ლი საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი 

(Keywords);
5. ანო ტა ცია უნ და იყოს ინ ფორ მა ცი ა ტე ვა დი, სტა ტი ის ძი რი თა დი შინა-

არ სის ამ სახ ვე ლი, აღ წერ დეს კვლე ვის მი ზანს, აჯა მებ დეს კვლე ვის ძი რი თად 

შე დე გებს და წარ მო ა ჩენ დეს მის თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას; უნ-
და იყოს სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი, ე.ი. მის დევ დეს სტა ტი ის აგე ბის ლო გი კას. ანო ტა-
ცი ა ში კა ტე გო რი უ ლად უნ და ავი ცი ლოთ თა ვი დან ზო გა დი, არაფ რის მთქმე ლი 

სიტყ ვე ბი, რაც მხო ლოდ ზრდის ტექ სტის მო ცუ ლო ბას, მაგ რამ ხელს არ უწყ ობს 

სტა ტი ის ში ნა არ სის გახ სნას. მოკ ლედ, ანო ტა ცია უნ და იყოს არ სე ბი თად ორი გი-
ნა ლუ რი;

6. სტა ტია წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს A4 ფორ მა ტით. სტა ტი ის მო ცუ ლო-
ბა, გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ჩა მო ნათ ვა ლი სა და რე ფე რა ტე ბის ჩათ ვლით, 
არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს კომ პი უ ტერ ზე 1,5 ინ ტერ ვა ლით და 12 შრიფ ტით ნა ბეჭდ 

ერთ სა ავ ტო რო თა ბახს (40 ათა სი ნი შა ნი) ან 20 კომ პი უ ტე რულ გვერდს; 
7. ქარ თულ ენა ზე და წე რილ სტა ტი ას უნ და ახ ლდეს ანო ტა ცია (ავ ტო რი-

სე უ ლი რე ზი უ მე) 600 ნიშ ნამ დე ქარ თულ და ინ გლი სურ ენებ ზე, ასე ვე სა თა უ რი 

ინ გლი სურ და რუ სულ ენებ ზე. უცხო ენა ზე და წე რილ სტა ტი ას თან უნ და ახ ლდეს 

ძი რი თა დი ში ნა არ სი 2 გვერ დზე ქარ თულ ენა ზე და ანო ტა ცია იმა ვე უცხო ენა ზე. 
სტა ტი ა, რო მე ლიც რე ცენ ზენ ტთა და სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის დას კვნით აკ მა ყო-
ფი ლებს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, და ი ბეჭ დე ბა ქარ თულ და ინ გლი სურ 

ენებ ზე. ამას თან, სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის მი ერ ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად მიჩ ნე ულ 

სტა ტი ას თან უნ და და ერ თოს გაშ ლი ლი რე ზი უ მე (2 გვერ დზე) ქარ თულ და ინ-
გლი სურ ენებ ზე. ეს უკა ნას კნე ლი და ი ბეჭ დე ბა სტა ტი ას თან ერ თად (ავ ტო რის 

თან ხმო ბით);
8. რედაქციაში სტატიის წარმოდგენა აუცილებელია ორ ნაბეჭდ 

ეგზემპლარად, ელვერსიასთან ერთად (MS word, ქართული სტატია შრიფტით 

AcadNusx, ხოლო უცხოურ ენაზე ტექსტი – Times New Roman);
9. სტა ტი ის სა თა უ რის ქვე მოთ (მარ ჯვე ნა მხა რეს) უნ და მი ე თი თოს ავ ტო-

რის (ავ ტო რე ბის) სრუ ლი სა ხე ლი, გვა რი, აკად. ხა რის ხი, თა ნამ დე ბო ბა, ტე ლე-
ფო ნი, ელ ფოს ტა;

10. სტა ტი ა ში უნ და ჩან დეს საკ ვლევ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ყე ნე ბა. ლი ტე რა ტუ რის და სა ხე ლე ბა უნ და 

გან თავ სდეს სტა ტი ის ბო ლოს ერ თი ა ნი სი ის სა ხით (ლი ტე რა ტუ რა:)  – ა) წიგ-
ნის და სა ხე ლე ბა შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით – ავ ტო რის  (ავ ტო რე ბის) გვა რი და 

ინი ცი ა ლე ბი, წიგ ნის და სა ხე ლე ბა, გა მო ცე მის ად გი ლი, გა მომ ცემ ლო ბა, წე ლი, 
გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა; ბ) სა ჟურ ნა ლო სტა ტი ი სათ ვის – ავ ტო რის (ავ ტო რე ბის) 
გვა რი და ინი ცი ა ლე ბი, სტა ტი ის და სა ხე ლე ბა, ჟურ ნა ლის და სა ხე ლე ბა, წე ლი, 
ჟურ ნა ლის ნო მე რი( სტა ტი ის გვერ დე ბის მი თი თე ბით).
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ლი ტე რა ტუ რის სია უნ და შედ გეს მხო ლოდ ტექ სტში მი თი თე ბუ ლი წყა რო-
ე ბი სა გან – მა თი და სა ხე ლე ბის რი გი თო ბის მი ხედ ვით. ამა თუ იმ ავ ტო რის ნაშ-
რო მი დან ცი ტი რე ბი სას, მას უნ და მი ე თი თოს წყა რო შე სა ბა მი სი გვერ დის აღ ნიშ-
ვნით შემ დე გი სა ხით [5.გვ.41], სა დაც პირ ვე ლი ციფ რი შე ე სა ბა მე ბა ცი ტი რე ბუ ლი 

წყა როს რი გით ნო მერს გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სი ა ში, ხო ლო მე ო რე – 

იმ გვერდს, სა ი და ნაც მოყ ვა ნი ლია ცი ტა ტა. ლი ტე რა ტუ რის სი ა ში ყო ვე ლი წიგ ნის 

(ჟურ ნა ლის) ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი აღ წე რა უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს მის სა ტი ტუ ლო 

ფურ ცელს. არა ინ გლი სურ ლი ტე რა ტუ რას თან უნ და ახ ლდეს მი სი ზუს ტი ინ გლი-
სუ რი თარ გმა ნი (კვად რა ტულ ფრჩხი ლებ ში ჩას მუ ლი); 

11. ძი რი თა დად ტექ სტში ცხრი ლე ბი, გრა ფი კე ბი და სქე მე ბი უნ და გან თავ-
სდეს მა თი მი თი თე ბის ად გილ ზე, თუ იქ ად გი ლი არა საკ მა რი სი ა, შე იძ ლე ბა მომ-
დევ ნო გვერ დზე. ცხრი ლებს, გრა ფი კებს და სქე მებს უნ და ჰქონ დეს და სახ ლე ბა 

და ნუ მე რა ცი ა.
12.მა გის ტრანტს (მა გისტრს) მო ეთხ ო ვე ბა თა ვი სი, და მო უ კი დებ ლად შეს-

რუ ლე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტია წარ მო ად გი ნოს მეც ნი ერ -ხელ მძღვა ნე ლის 

დას კვნი სა და შე სა ბა მი სი კა თედ რის რე კო მენ და ცი ას თან ერ თად – ოქ მი დან ამო-
ნა წე რის სა ხით;

13. სტა ტი ას, რო მე ლიც არ უპა სუ ხებს ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ მოთხ ოვ ნებს, 
რე დაქ ცია არ მი ი ღებს;

14. ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ე ბის რე ცენ ზი რე ბა, სა ერ თა შო რი-
სო პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ანო ნი მუ რი ა. შე ფა სე ბა ხდე ბა რე ი ტინ გუ ლი სის-
ტე მით (ტექსტს თან ახ ლავს). ამას თან, შე მო სუ ლი სტა ტი ე ბი რე დაქ ცი უ ლი და მუ-
შა ვე ბის შემ დეგ იგ ზავ ნე ბა რე ცენ ზენ ტებ თან. ამ პრო ცე სე ბის გავ ლის შემ დეგ, სტა-
ტია გა და ე ცე მა სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევრს მი სი შე ფა სე ბი სათ ვის. სა ბო ლოო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ამა თუ იმ სტა ტი ის ჟურ ნალ ში პუბ ლი კა ცი ის შე სა ხებ ერ თობ-
ლი ვად იღებს სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის სხდო მა;

15. ჟურ ნალ ში სტა ტი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა უფა სოა ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თსუ -ის 

პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა, დოქ ტო რან ტე ბის, მა გის ტრან ტე ბი სა და ყვე ლა 

თა ნამ შრომ ლი სათ ვის, ხო ლო სხვა (გა რე) ავ ტო რე ბი იხ დი ან სა ფა სურს – ერთ 

გვერ დზე 5 (ხუთ) ლარს, რაც მათ მი ერ ჩა ი რიცხ ე ბა თსუ -ის ეკო ნო მი კუ რი შე მო-
სავ ლე ბის ან გა რიშ ში. 
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რეცენზენტთა მიერ სამეცნიერო სტატიების შეფასების კრიტერიუმები 

(რეცენზირება ანონიმურია)

შეფასება
საუკეთესო

(5)
კარგი

(4)

დამაკმა--
ყოფილე-
ბელი
(3)

არადამაკ-
მაყოფი-
ლებელი

(2)

პრობლემის შესწავლის 

დონე და აქტუალურობა

კვლევის მიზნები და 

ამოცანები

კვლევის ორიგინალურობა 

(ავტორის წვლილი 

მოცემული პრობლემის 

კვლევაში)

მეთოდოლოგიურად 

სწორად არის თუ არა 

აგებული სტატია

კვლევის ძირითადი 

თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები 

კვლევის შემდგომი 

გაღრმავების შესაძლო 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

   

რეცენზენტის დასკვნა:

1. სტატია აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და შეიძლება დაიბეჭდოს
2. სტატია საჭიროებს გარკვეულ ჩასწორებებს
3. სტატია საჭიროებს ძირეულ გადამუშავებას
4.სხვა სასურველობები
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