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ABSTRACT
The article reviews the importance and evolution of circular economics. It 

describes an economic system in which the most efficient consume of natural 
resources and the value of products/materials is preserved through their cyclic 
consumption, while the harmful effects of economic activities on the environment 
and human health are reduced. The article deeply describes indicative phases of 
Circular Economy projects, presents the research result evaluation, critical findings 
and important recommendations.
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აბსტრაქტი

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი ა, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ბა და ევო ლუ
ცი ა. და ხა სი ა თე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა, რო მელ შიც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 
ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნად მოხ მა რე ბა, მა სა ლე ბი სა და პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია მა თი წრებ რუნ ვით მოხ მა რე ბის გზით, ხო ლო ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის მავ ნე ზე მოქ მე დე ბა გა რე მო სა და ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე შემ ცი
რე ბუ ლი ა. სიღ რ მი სე უ ლად აღ წე რი ლია ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის პრო ექ ტე ბის 
ინ დი კა ტო რუ ლი ფა ზე ბი. შე ფა სე ბუ ლია კვლე ვის შე დე გე ბი და წარ მოდ გე ნი ლია 
კრი ტი კუ ლი დას კ ვ ნე ბი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე კო მენ და ცი ე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო სის ტე მა.
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შე სა ვა ლი
აღ სა ნი შან ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ

რი პო ლი ტი კით, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა აღი ა
რე ბუ ლია რო გორც გზა, რო მე ლიც ეკო ნო მი კი სა და 
გა რე მოს ერ თ გ ვა რი სიმ ბი ო ზით, გა ე როს მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის (SDG) ნა წი ლის მიღ წე ვის 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის 
მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია სამ რეწ
ვე ლო ნარ ჩე ნე ბის შეკ ვე ცა, სა ში ში ნივ თი რე ბე ბე ბის 
წარ მო ე ბი სა და მა თი ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბა და 
კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის შერ ბი ლე ბა ში წვი ლის 
შე ტა ნა. ევ რო კავ ში რი ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კას 
გა ნი ხი ლავს, რო გორც შე სა ლებ ლო ბას რე სურ სე
ბით ღა რი ბი ევ რო პის თ ვის ჰქონ დეს წვდო მა სა სი
ცოცხ ლო რე სურ სებ ზე, შე ი ნარ ჩუ ნოს გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა და უზ რუნ ველ ყოს მა ღა ლი 
ხა რის ხის გა რე მო ევ რო პა სა და მსოფ ლი ო ში. 

ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვ ლა წარ
მო ე ბი სა და მოხ მა რე ბის მე თო დე ბის ძირ ფეს ვი ან 
ცვლი ლე ბას მო ითხოვს. ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა
ში პრო დუქ ტი იმ გ ვა რად იქ მ ნე ბა, რომ იყოს გამ ძ ლე, 
შე საძ ლე ბე ლი იყოს მი სი გა ნახ ლე ბა, შე კე თე ბა და 
ხე ლახ ლა გა მო ყე ნე ბა ამას თა ნა ვე, გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლია მის და სამ ზა დებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია 
მა სა ლე ბის ხე ლა ხა ლი გმა ო ყე ნე ბა მას შემ დეგ, რაც 
ისი ნი მა თი სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის ბო ლო ეტაპს მი
აღ წევს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო
ნო მი კა ში ნა არ სობ რი ვად და თვი სებ რი ვად უპი რის
პირ დე ბა არ სე ბულ წრფივ (ხაზოვან) ეკო ნო მი კას. 
მო ი პო ვე, აწარ მო ე, მო იხ მა რე და გა და აგ დე  სწო
რედ ეს არის დღეს არ სე ბუ ლი წრფი ვი (ხაზოვანი) 
ეკო ნო მი კის მო დე ლი, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შე დე გად რე სურ სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
(რაოდენობა) იკარ გე ბა. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ანა
ლი ტი კო სე ბის აზ რით, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის 
მო დე ლით ცხოვ რე ბა სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის 
დო ნეს არც ერთ შემ თხ ვე ვა ში არ შე ამ ცი რებს. პი
რი ქით, ის უფ რო ეკო ნო მი უ რი და ეფექ ტი ა ნი იქ ნე
ბა რო გორც ხარ ჯის, ისე რე სურ სე ბის კუთხი თაც. 
ცირ კუ ლა რუ ლი ბიზ ნეს მო დე ლე ბი იმ გ ვა რად ვე 
სარ გებ ლი ა ნე ბი შე იძ ლე ბა, იყ ვ ნენ, რო გო რე ბიც 
წრფი ვი (ხაზოვანი) ბიზ ნეს მო დე ლე ბი ა. და ბო ლოს, 
ამ გ ვარ ეკო ნო მი კურ მო დელ ზე მუ შა ო ბას ძა ლი ან 
დი დი დრო და ბევ რი პრობ ლე მა ტუ რი ბა რი ე რის 
გა და ლახ ვა სჭირ დე ბა, რად გა ნაც გა დაწყო ბა ნამ
დ ვი ლად არ არის მარ ტი ვი.

ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა (CE) არის კონ ცეფ
ცი ა, რო მელ საც ამ ჟა მად ახორ ცი ე ლებს ევ რო კავ
ში რი პარ ტ ნი ორ ყვეყ ნებ თან ერ თად, მათ შო რის 

არის: ჩი ნე თი, იაპო ნი ა, დი დი ბრი ტა ნე თი, კა ნა და, 
შვე დე თი და ფი ნე თი. ევ რო კო მი სი ამ ცო ტა ხნის წინ 
და ად გი ნა, რომ ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის ტი პის 
ეკო ნო მი კურ მა გარ დაქ მ ნებ მა შე იძ ლე ბა შექ მ ნას 
600 მი ლი არ დი ევ როს ოდე ნო ბის წლი უ რი ეკო ნო მი
კუ რი მო გე ბა, მხო ლოდ ევ რო კავ ში რის წარ მო ე ბის 
სექ ტო რის თ ვის. [10, 712] 

თა ვის მ ხ რივ, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის კონ
ცეფ ცია სა თა ვეს იღებს 1970 წლე ბის ბო ლო დან. 
მკვლე ვა რე ბი Andersen და Ghisellini – (1979), ცირ
კუ ლა რუ ლი კონ ცეფ ცი ის შე მო ღე ბას უკავ ში რე ბენ 
მეც ნი ე რე ბის Pearce და Turner(1970), სა ხე ლებს. 
ისი ნი ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კას აღ წე რენ, რო
გორც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ეკო ნო მი კა ზე ერ თ
გ ვა რი ზე გავ ლე ნის პრო ცესს, იკ ვ ლე ვენ რა წრფი ვი 
ეკო ნო მი კის სის ტე მებს. ყუ რადღე ბას იქ ცევს ასე ვე 
მეც ნი ე რის Boulding – (1980), ნაშ რო მი, სა დაც მი წა 
აღ წე რი ლი ა, რო გორც ჩა კე ტი ლი წრი უ ლი სის ტე მა, 
შეზღუ დუ ლი ასი მი ლა ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით 
და გა კე თე ბუ ლია დას კ ვ ნა, რომ ეკო ნო მი კა და გა რე 
სამ ყა რო გარ კ ვე უ ლი წო ნას წო რო ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით უნ და თა ნა არ სე ბობ დეს. [1, 34] 

მეც ნი ე რებ მა Stahel და Reday (1976), ასე ვე 
წარ მო ად გი ნეს ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის ზო
გი ერ თი გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი შან  თ ვი სე ბე ბი და 
ყუ რადღე ბის ფო კუ სი რე ბა მო ახ დი ნეს წარ მო ე ბის 
ეკო ნო მი კა ზე. მათ კი დევ უფ რო მე ტად სრულ ყ
ვეს ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის კონ ცეფ ცია და 
წარ მო ად გი ნეს თვი სებ რი ვად ახა ლი სა წარ მოო 
სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სა წარ მოო 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბა სა და წარ მო ე ბა ში გა მო ყე
ნე ბუ ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას, 
და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა სა და 
სა ბო ლოო ჯამ ში წარ მო ე ბის ეკო ნო მი კის დე მა ტე
რი ა ლი ზა ცი ას. ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის თა ნა
მედ რო ვე კონ ცეფ ცი ის სრულ ყო ფა ზე, ზე გავ ლე ნა 
იქო ნი ეს მეც ნი ე რე ბის: McDonough and Braungart – 
(2002), Commoner – (1993), Lyle – (1994), Graedel and 
Allenby – (1995), Benyus – (2002), Pauli – (2010), მი ერ 
შე მუ შა ვე ბულ მა თე ო რი ებ მა და ხედ ვებ მა.[3,58]

მა შა სა და მე, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის ერ თ 
ერ თი უპი რა ტე სო ბაა ის, რომ მოხ მა რე ბის პრო ცეს
ში, პრო დუქ ტე ბი იმ გ ვა რად იმარ თე ბა, რომ მა თი 
მოხ მა რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა მაქ სი მა ლუ რად გა ი ზარ
დოს და მა თი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ვა და გა ხან გ რ ძ ლივ
დეს, რი თაც მა თი ღი რე ბუ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა შეძ
ლე ბის დაგ ვა რად დიდ ხანს ხდე ბა. სა ვა რა უ დო ა, ამას 
ის კომ პა ნი ე ბის აღ წე ვენ, რომ ლებ მაც შე ი მუშ ვეს 
ახა ლი ბიზ ნეს  მო დე ლე ბი, სა დაც შე მოს ვ ლის მი ღე
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ბა ხდე ბა მომ სა ხუ რე ბი დან და არა პრო დუქ ცი ი დან, 
ამას თან რე სურ სე ბის მოხ მა რე ბა უფ რო ეფექ ტი ა ნი 
ხდე ბა და სა სი ცოცხ ლო ცი ლის ბო ლო ეტაპ ზე გა
და სუ ლი პრო დუქ ტე ბი და მა სა ლე ბი ახალ ღი რე
ბუ ლე ბას იძენს. მომ ხ მა რებ ლე ბი კი პრო დუქ ტებს 
იყე ნე ბენ ეფექ ტი ა ნად და იმ გ ვა რად იცი ლე ბენ, რომ 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნას მა თი ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბა, 
ხო ლო თუ ასე თი რამ ტექ ნი კუ რად შე უძ ლე ბე ლია 
ან ეკო ნო მი კუ რად არა ხელ საყ რე ლი ა, გა და მა მუ შა
ვე ბე ლი ობი ექ ტე ბი მათ გარ დაქ მ ნი ან მე ო რად მა სა
ლად, რო მე ლიც ახალ სა წარ მოო ციკ ლ ში შე იძ ლე ბა 
ჩა ეშ ვას.[1, 67] შევ ნიშ ნოთ ისიც, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
სა ჭი რო ებს მთე ლი სის ტე მის მხარ და ჭე რას, დაწყე
ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი თა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით 
და დამ თავ რე ბუ ლი ისე თი სა ბაზ რო სტრუქ ტუ რით, 
რო მე ლიც ხელს უწყობს თა ნამ შ რომ ლო ბას ღი
რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის რგო ლებ სა და სხვა დას ხ ვა 
ჯაჭ ვებს შო რის, ასე ვე მმარ თ ვე ლო ბის ფორ მი თა 
და რე გუ ლა ცი ე ბით, რომ ლე ბიც კომ პა ნი ებს წა ა
ხა ლი სებს, ცი კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის მიდ გო მე ბი 
მი ი ღონ ისეთ სა ზო გა დო ებ რივ ნორ მად, სა დაც 
ცირ კუ ლა რუ ლი წარ მო ე ბის მო დე ლი სო ცი ა ლუ რად 
უფ რო მი სა ღე ბი ა. ეს პა რად გი მა უპი რის პირ დე ბა 
წრფივ (ხაზოვან) ეკო ნო მი კას, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა 
,,მოიპოვე, აწარ მო ე, მო იხ მა რე და გა და აგ დე“, მო
დელს. ეს მო დე ლი ით ვა ლის წი ნებს წარ მო ე ბუ ლი 
და გა ყი დუ ლი პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის მაქ სი მუ
მა დე გაზ რ დას, ხო ლო მა სა ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე 
აქ ცენ ტი არ კეთ დე ბა. ასე თი მიდ გო მის დროს ღი
რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის რგო ლებს შო რის ეფექ ტი ა ნი 
თა ნამ შ რომ ლო ბა ვერ ხერ ხ დე ბა და მომ ხ მა რებ ლის 
მი ერ გა დაყ რის კულ ტუ რის სტი მუ ლი რე ბა ხორ ცი
ლე დე ბა, რა საც გა რე მო ზე მავ ნე ზე მოქ მე დე ბამ დე 
მივ ყა ვართ. [1, 910] 

სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბის მსგავ სად, ცირ კუ ლა
რუ ლი ეკო ნო მი კა ზე გა და სას ვ ლე ლად სის ტე მის 
რამ დე ნი მე კომ პო ნენ ტი ერ თ დ რო უ ლად უნ და შე იც
ვა ლოს. არ სე ბუ ლი წრფი ვი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის 
ინერ ცია და წი ნა აღ მ დე გო ბა ასეთ გა დას ვ ლას ხელს 
უშ ლის. აღ ნიშ ნუ ლის მი საღ წე ვად და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რე თა ერ თობ ლი ვი ქმე დე ბაა სა ჭი რო. ყვე ლა 
დო ნის სამ თავ რო ბო უწყე ბებ მა, ბიზ ნეს სექ ტორ მა, 
გა მომ გო ნებ ლებ მა, აკა დე მი ურ მა სფე რომ, ინ ვეს
ტო რებ მა და მომ ხამ რებ ლებ მა ამ პრო ცეს ში მკა ფიო 
რო ლი უნ და ითა მა შონ და მას ხე ლი უნ და შე უწყონ. 
ევ რო კავ შირ ში ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე გა დას
ვ ლა საწყის ეტაპ ზე ა. ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის 
საქ მი ა ნო ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს სის ტე მე ბი, რომ
ლე ბიც შე მუ შა ვე ბუ ლი და ოპ ტი მი ზი რე ბულ იქ ნა 

წარ მო ე ბი სა და მოხ მა რე ბის გა ბა ტო ნე ბუ ლი სის
ტე მე ბი სათ ვის. რე გუ ლა ცი ე ბი, ბაზ რე ბი, სა ინ ვეს
ტი ციო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და პრაქ ტი კა, მათ შო რის 
ფი ნან სუ რი რის კის შე ფა სე ბა წრფივ მო დე ლებ ზეა 
მორ გე ბუ ლი, ხო ლო წრფივ ბიზ ნეს მო დე ლებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი გა რე შე ფაქ ტო რე ბი გათ ვ ლის წი
ნე ბუ ლი არ არის. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მას უქ მ ნის 
ცირ კუ ლა რულ მო დე ლებს, რომ ლებ მაც ფი ნან სებ
ზე წვდო მის გა მოწ ვე ვა უნ და გა და ლა ხონ, რად გა
ნაც ფი ნან სუ რი სფე რო ცირ კუ ლა რულ პრო ექ ტებს 
მა ღა ლი რის კის მქო ნედ და ხში რად ეკო ნო მი კუ რად 
და უ სა ბუ თებ ლა დაც მი იჩ ნევს. გარ და მა ვა ლი ეკო
ნო მი კის თ ვის არ სე ბი თია გან ვი თა რე ბის წი ნა პლან
ზე იდ გეს და გან ვი თა რე ბის მომ დევ ნო სა ფე ხურ ზე 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს ნახ ტო მი, რაც მდგრა დო ბის სე რი
ო ზულ სა ფუძ ველს შექ მ ნის. [10, 912] 

შვე დე თის გან ვი თა რე ბის სა გენ ტოს (SIDA) 
პატ რო ნა ჟით სა ქარ თ ვე ლო ში 2019 წელს, გან
ხორ ცი ელ და ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის ცნო
ბი ე რე ბის ასა მაღ ლე ბე ლი არა ერ თი ღო ნის ძი ე ბა, 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რე კო მენ და ცი ე ბის მი სა ცე მად, თუ რო გორ და აჩ
ქა რონ ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის 
და ნერ გ ვა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ნა ო ბის სხვა დას ხ ვა 
დო ნე ზე. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ეთ მო 
ისეთ რე კო მენ და ცი ებს, რო გო რიც არის ცირ კუ
ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის 
პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, წი ნა ღო ბე ბის მოხ ს ნა და 
იმ ძი რი თა დი სფე რო ე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე ბიც 
სტი მუ ლი რე ბას სა ჭი რო ებს.[1, 1214]

ღო ნის ძი ე ბა თა ფარ გ ლებ ში წარ მოდ გე ნილ იქ ნა 
ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის პრო ექ ტე ბის ინ დი კა
ტო რუ ლი ფა ზე ბი:

I. შე მუ შა ვე ბის/ წარ მო ე ბის ფა ზა  წრებ რუნ ვი თი 
დი ზა ი ნის / ნედ ლე უ ლის

წრებ რუნ ვი თი ბიზ ნეს მო დე ლი, რო მე ლიც მო
ი აზ რებს ახა ლი პრო დუქ ტე ბი სა და მა სა ლე ბის, 
(რომელთაც ხან გ რ ძ ლი ვი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის პე
რი ო დი გა აჩ ნი ა, მო დუ ლა რუ ლი ა, შე საძ ლე ბე ლია 
გა ნახ ლ დეს, გა ნი ცა დოს მო დერ ნი ზა ცია ან გა და
მუ შა ვე ბა და უფ რო მე ტად ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ა), 
შე მუ შა ვე ბას, მათ შო რის კვლე ვას, გან ვი თა რე ბა სა 
და გა მო გო ნე ბას;

II. მოხ მა რე ბის ფა ზა  ოპ ტი მა ლუ რი გა მო ყე ნე
ბი სა და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ვა დის

გაზ რ დის ბიზ ნეს მო დე ლი, რო მე ლიც მო ი აზ
რებს პრო დუქ ტე ბი სა და მა თი ნა წი ლე ბის სრულ 
მო დერ ნი ზა ცი ას დად გე ნი ლი/ სა ვალ დე ბუ ლო 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, ჭარ ბი აქ ტი ვე ბი სა 
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და მი ტო ვე ბუ ლი შე ნო ბე ბის და ნიშ ნუ ლე ბის შეც
ვ ლა სა და გა ნახ ლე ბას, მი ტო ვე ბუ ლი გა ნა შე ნი ა ნე
ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის და ბინ ძუ რე ბის აღ მოფხ ვ რას, 
რე ა ბი ლი ტა ცი ას და ხე ლა ხა ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას, ლი ზინ გის ბიზ ნეს მო დე ლე ბის 
შე თა ვა ზე ბას, რომ ლე ბიც ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო
მი კის პრინ ცი პებ ზეა აგე ბუ ლი.

III.  მოხ მა რე ბის შემ დ გო მი ფა ზა  ღი რე ბუ ლე ბის 
აღ დ გე ნის ბიზ ნეს მო დე ლი,

რო მე ლიც მო ი აზ რებს სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის 
ბო ლო ეტაპ ზე გა და სუ ლი პრო დუქ ტე ბის, კომ პო
ნენ ტე ბის და შე სა ფუ თი მა სა ლის უკან დაბ რუ ნე ბის 
მომ სა ხუ რე ბას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს შემ დ გომ 
გა მო ყე ნე ბას, გა ნახ ლე ბა სა და გა და მუ შა ვე ბას, გა
და მუ შა ვე ბა დი ნარ ჩე ნე ბი სა და ბი ო ნარ ჩე ნე ბის 
სე პა რი რე ბულ შეგ რო ვე ბას, წყა როს თან სე პა რი რე
ბუ ლი ბი ო ნარ ჩე ნე ბი დან კომ პოს ტის წარ მო ე ბას, 
ბიო საწ ვა ვის წარ მო ე ბა და სხვა.

IV. წრებ რუნ ვის ხელ შეწყო ბის ფა ზა  ყვე ლა ბიზ
ნეს მო დე ლი სათ ვის, რო მე ლიც

მო ი აზ რებს მომ სა ხუ რე ბის სა ინ ფორ მა ციო და 
სა კო მუნ კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
გან ვი თა რე ბას, და ნერ გ ვა სა და მატ მხარ და ჭე რას, 
ასე ვე მა სა ლე ბის პას პორ ტე ბის და სხვა ციფ რუ ლი 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და რე ა ლი ზა ცი ას.
[3, 79]

კვლე ვის დი ზა ი ნი
კვლე ვის მე თო დო ლო გი უ რი აპა რა ტის შე მუ შა

ვე ბა მოხ და კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
რის თ ვი საც კვლე ვის პრო ცეს ში გან ხორ ცი ელ და 
ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის კვლე ვის დო კუ მენ ტის 
შე სა მუ შა ვებ ლად სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის შეკ რე ბა 
და ანა ლი ზი. კვლე ვის მე თო დო ლო გი უ რი აპა რა
ტის ფორ მუ ლი რე ბი სათ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
იქ ნა მე ო რა დი ინ ფორ მა ცი ის კვლე ვა. შეს წავ ლილ 
და კრი ტი კუ ლად გან ხი ლულ იქ ნა ცირ კუ ლა რუ
ლი ეკო ნო მი კის პრობ ლე მე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი 
უცხო ე ლი ავ ტო რე ბის შრო მე ბი, სხვა დას ხ ვა სა
მეც ნი ე რო პ რაქ ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცი ე ბის, სა ერ
თა შო რი სო ფო რუ მე ბის მა სა ლე ბი, სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კვლე ვე ბის ან გა რი შე ბი, კვლე ვის 
სფე როს თან და კავ ში რე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი თუ 
სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვ ნე ლო ბის სა კა ნონ მ დებ ლო 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, მათ შო რის დეკ ლა რა ცი ე ბი 
და შე თან ხ მე ბე ბი. კვლე ვი სათ ვის გან საზღ ვ რულ 
იქ ნა 2 (ორი) კვლე ვი თი შე კითხ ვა:
 რო გო რია მთა ვა რი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მსგავ

სე ბე ბი და გან ს ხ ვა ვე ბე ბი მდგრა დო ბა სა და ცირ კუ

ლა რულ ეკო ნო მი კას შო რის?
   რო გორ უკავ შირ დე ბა კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად 

ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა მდგრა დო ბას?

კვლე ვის შე დე გე ბი და გან ხილ ვა
ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ში ახა ლი პრო დუქ

ტე ბი და ქო ნე ბა იმ გ ვა რად არის შე მუშ ვე ბუ ლი და 
დამ ზა დე ბუ ლი, რომ ახა ლი ნედ ლე უ ლის მოხ მა რე
ბა და წარ მოქ მ ნა მცირ დე ბა. გა მო ი ყე ნე ბა ახა ლი 
ბიზ ნეს მო დე ლე ბი და სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც 
სიმ ძ ლავ რის მოხ მა რე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას ახ დენს და 
პრო დუქ ტე ბის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის პე რი ოდს ახან გ რ ძ
ლი ვებს. სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის ბო ლო ეტაპ ზე გა და
სუ ლი პრო დუქ ტე ბის და მა სა ლე ბის გა და მუ შა ვე ბით 
მა თი ციკ ლე ბი იკ ვ რე ბა. ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა 
გვთა ვა ზობს სა შუ ა ლე ბებს, რომ ლე ბიც მო მა ვალ ში 
ფარ თო მოხ მა რე ბის საგ ნე ბის არაპ როგ ნო ზი რე ბა
დი მი წო დე ბის და ფა სე ბის ცვა ლე ბა დო ბის მი მართ 
მოქ ნი ლო ბას გაზ რ დის და ასე თი რის კე ბის დი ვერ
სი ფი ცი რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს.

ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვ ლა ქვეყ
ნებს და ეხ მა რე ბა შე ას რუ ლონ სა ერ თა შო რი სო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი:
 მდგრა დო ბის დღის წეს რი გი 2030, რო მე ლიც 

გა ე რომ 2015 წლის სექ ტემ ბერ ში წარ მო ად გი ნა;
   COP 21, გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბი სათ ვის 

20Cიანი ხღვა რის დად გე ნის თა ო ბა ზე ის ტო რი უ
ლი სე თან ხ მე ბა, რო მე ლიც 2015 წლის დე კემ ბერ ში 
და ი დო;
  G7 ,,კავშირი რე სურ სე ფექ ტუ რო ბი სათ ვის“ 

 უფ რო მდგრა დი მი წო დე ბი ჯაჭ ვე ბი სა და გლო ბა
ლუ რი ბაზ რე ბის შექ მ ნა მე ო რა დი ნედ ლე უ ლი სათ
ვის და სხვა.

დას კ ვ ნე ბი
ნაშ რო მის ფარ გ ლებ ში მე ო რა დი ინ ფორ მა ცი ის 

წყა რო ე ბის (სამაგიდე კვლე ვა) და და მო უ კი დებ
ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის შე
და რე ბი თი და კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზით, მიღ წე უ ლია 
ნაშ რომ ში და სა ხუ ლი მი ზა ნი და შე მუ შა ვე ბუ ლია 
თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის დას კ
ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი, კერ ძოდ:
 ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა მო ითხოვს, რომ 

პრო დუქ ტის დი ზა ი ნის რე სურ სე ბის უფ რო გო ნივ
რუ ლად მარ თ ვი სათ ვი სა და მომ ხ მა რე ბელ თა ჩვე
ვე ბის თვალ საზ რი სით, ღი რე ბუ ლე ბა თა მთლი ა ნი 
ჯაჭ ვის გას წ ვ რივ ძი რე უ ლად შე იც ვა ლოს წარ მო ე
ბი სა და მოხ მა რე ბის მე თო დე ბი;
 ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა ცვლის კორ პო
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რა ტი ულ რის კებს, ფუ ლად ნა კა დებს და ბიზ ნეს 
ურ თი ერ თო ბას მომ ხ მა რე ბელ თან;
 რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი არ არის საკ

მა რი სი, რომ გა ი ზო მოს ქვეყ ნი სა და რე გი ო ნის, ან 
ცალ კე უ ლი დარ გე ბი სა და მი წო დე ბის ჯაჭ ვის ცირ
კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კი სა კენ სვლა;
  ჯერ კი დევ არ სე ბობს წრფი ვი მო დე ლე ბის 

ხელ შემ წყო ბი სუბ სი დი ე ბი, ხო ლო პირ ვე ლა დი ნედ
ლე უ ლის ფა სი გა რე მო ზე უარ ყო ფით ექ ს ტერ ნა ლი
ებს არ ით ვა ლის წი ნებს;

  მწარ მო ებ ლის გა ფარ ტო ე ბუ ლი ვალ დე ბუ
ლე ბის პრინ ცი პი ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის 
ხლე შე საწყო ბად სრულ ფა სოვ ნად არა არის გა მო
ყე ნე ბუ ლი;
 გა და მუ შა ვე ბა დი მა სა ლე ბის მნიშ ვე ნე ლო ვა ნი 

ნა წი ლი ნა გავ საყ რელ ზე ხვდე ბა ან იწ ვე ბა;
 მა სა ლე ბის და პრო დუქ ტე ბის მოხ მა რე ბის 

ეფექ ტი ა ნო ბის კრი ტე რი უ მე ბი და სა ო რი ენ ტა
ციო სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი არ არის და ზუს ტე
ბუ ლი.
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