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ანო ტა ცია

მარ შა ლის გეგ მა (Marshall Plan), ოფი ცი ა ლუ რად ცნო ბი ლი რო გორც ევ რო პის აღ დ გე
ნის პროგ რა მა (European Recovery Program, შე მოკ ლე ბით ERP), იყო ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის ძი რი თა დი სა რე კონ ს ტ რუქ ციო პროგ რა მა, რა მაც სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნა აშ შ  სა და 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შე დე გე ბით გა ტან ჯულ და სავ ლეთ ევ რო პას. პროგ რა მას სა მი მი ზა
ნი ჰქონ და: 1) ევ რო პის გა ჭირ ვე ბუ ლი და ნა წი ლობ რივ მში ე რი მო სახ ლე ო ბის დახ მა რე ბა; 
2) საბ ჭო თა კავ ში რი სა და კო მუ ნიზ მის გავ ლე ნის შე ჩე რე ბა (იხ. შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა); 3) 
ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის პრე ვენ ცი ა, რო მე ლიც გავ ლე ნას მო ახ დენ და აშშს გა ყიდ ვე ბის ბაზ
რებ ზე. 

მარ შა ლის გეგ მა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის კენ. სა ბა ჟო 
ბა რი ე რე ბის დე მონ ტა ჟის წი ნა პი რო ბა იყო ერ თობ ლი ვი ინ ს ტი ტუ ცი ის (OEEC) შექ მ ნა. მი სი 
ერ თ ერ თი სა ვა რა უ დო გა მოვ ლი ნე ბას წარ მო ად გენს კომ პა ნი ებ ში ამე რი კუ ლი ლი დე რო
ბის სტი ლის სის ტე მა ტუ რი მი ღე ბა. მრა ვა ლი მკვლე ვა რი, ომის შემ დეგ და სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვეყ ნე ბის სწრაფ ზრდას ამ ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კას უკავ ში რებს, რაც უზ რუნ ველ
ყოფს სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი სა ვაჭ რო შეზღუდ ვე ბის შემ ცი რე ბას ან გა უქ მე ბას.   

მარ შა ლის გეგ მამ გარ კ ვე უ ლი რო ლი ითა მა შა და სავ ლე თევ რო პის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო
მი კებ ზე და გა აჩ ნ და მნიშ ვ ნე ლო ბა ნი გავ ლე ნა მათ ზე. ამ დახ მა რე ბამ გა აღ რ მა ვა ევ რო პის 
სა ხელ მ წი ფო თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე.   მი უ ხე და ვად ამი სა, 
მარ შა ლის გეგ მამ ხე ლი შე უწყო ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის დაჩ ქა რე ბულ პრო ცესს. მი სი 
უშუ ა ლო დახ მა რე ბის შე დეგს წარ მო ად გენ და მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის არ ნა ხუ ლი 
ზრდა და სავ ლე თევ რო პის ქვეყ ნებ ში და ყვე ლა ზე მთა ვა რი,   ახა ლი ევ რო პის და ბა დე ბა.   

საკვანძოსიტყვები:მარ შ ლის გეგ მა, ინ ს ტი ტუ ცი ა, ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, 

შე სა ვა ლი 
მარ შა ლის გეგ მა( Marshall Plan), ოფი ცი ა ლუ რად 

ცნო ბი ლი რო გორც ევ რო პის აღ დ გე ნის პროგ რა
მა (European Recovery Program, შე მოკ ლე ბით ERP), 
იყო ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ძი რი თა დი 
სა რე კონ ს ტ რუქ ციო პროგ რა მა, რა საც სარ გე ბე
ლი უნ და მო ე ტა ნა რო გორც მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
შე დე გე ბით გა ტან ჯუ ლი და სავ ლეთ ევ რო პის თ ვის, 
ისე თა ვად აშ შ  ს თ ვი საც.

ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შეს
წავ ლი სა და მათ თ ვის შე საძ ლო დახ მა რე ბის აღ

მო ჩე ნის მიზ ნით, აშ შ  ში შე იქ მ ნა სამ თავ რო ბო კო
მი ტე ტი. გარ კე ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ ამე რი კის 
კონ გ რეს მა და ამ ტ კი ცა ტრუ მე ნის აღ დ გე ნის ( რე
კონ ს ტ რუქ ცი ის) პროგ რა მა. სა გა რეო დახ მა რე ბის 
აქ ტი(„Foreign Assistance Act“) ძა ლა ში შე ვი და 1948 
წლის 3 აპ რილს და რაც ით ვა ლის წი ნებ და დახ მა
რე ბას ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში. მის მი სა ღე ბად 
სა ჭი რო იყო მი მარ თ ვი სა და დამ ტ კი ცე ბის პრო
ცე დუ რე ბი ყო ვეწ ლი უ რად. სა ერ თო ჯამ ში, 1952 
წლის თ ვის, დახ მა რე ბამ და ახ ლო ე ბით 14 მი ლი არ დი 
დო ლა რი შე ად გი ნა. მი სი უმე ტე სო ბა, $ 9,3 მი ლი არ
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დი იყო სუბ სი დი ე ბი, და ნარ ჩე ნი,  ძი რი თა დად, სეს
ხე ბი და “პირობითი დახ მა რე ბა”.

სუბ სი დი ე ბი მო ცე მუ ლი იყო დო ლა რებ ში, რო
მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც შე იძ ლე ბო და სა ქონ ლი სა 
და წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის იმ პორ ტი. აღ ნიშ ნუ
ლი სუბ სი დი ე ბის და ფარ ვა არ იყო სა ჭი რო. თუმ
ცა, მთავ რო ბებს მო ეთხო ვე ბო დათ, ად გი ლობ რი
ვი ვა ლუ ტით გა და ე ხა დათ მათ თ ვის გა მო ყო ფი ლი 
დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტის ოდე ნო ბა სპე ცი ა ლურ 
ფონ დებ ში (ეკვივალენტური ფონ დე ბი). ამ სპე ცი ა
ლუ რი სახ ს რე ბის 95 პრო ცენ ტი (მო)ემსახურებოდა 
ეროვ ნუ ლი აღ დ გე ნის ( რე კონ ს ტ რუქ ცი ის) ხელ
შეწყო ბას.[1] 

მარ შა ლის დახ მა რე ბის პროგ რა მა გრძელ დე ბო
და ოთხი წე ლი, 1952 წლის ივ ნი სამ დე. მთე ლი პე რი
ო დის გან მავ ლო ბა ში (1948–1952), შე ერ თე ბულ მა 
შტა ტებ მა, მხო ლოდ ევ რო პუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თა
ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD, დამ ფუძ ნე
ბე ლი სა ხელ წო დე ბაა OEEC) მსა ჭი რო ე ბელ ქვე ნებს 
13,12 მი ლი არ დი დო ლა რის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბის 
დახ მა რე ბა გა დას ცა (რაც დღეს და ახ ლო ე ბით 139 
მი ლი არ დი დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტი ა).[2] მოგ ვი ა
ნე ბით, მარ შა ლის გეგ მა ასე ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 
იუგოს ლა ვი ის, იაპო ნი ი სა და აღ მო სავ ლეთ აზი ის 
ზო გი ერ თი ქვეყ ნის თ ვის.

მარ შა ლის გეგ მის ამე რი კუ ლი მი ზა ნი მდგო მა
რე ობ და, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ომის შემ დ გო მი ეკო
ნო მი კე ბის აღ დ გე ნა ში. ხო ლო მას შემ დეგ, რაც საბ
ჭო თა კავ შირ მა უარი თქვა ამე რი კის დახ მა რე ბის 
შე თა ვა ზე ბა ზე და თა ვის მო კავ ში რე ებ საც აუკ რ ძა
ლა მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა, მარ შა ლის გეგ მა, 
ცი ვი ომის ერ თ ერთ წარ მომ ქ მ ნელ ელე მენ ტად იქ
ცა. ამე რი კის ყო ფი ლი ვი ცე პ რე ზი დენ ტის, ჰენ რი 
უოლე სის აზ რით, ,,მარშალის გეგ მა“ იყო ცი ვი ომის 
ინ ს ტ რუ მენ ტი სსრკის წი ნა აღ მ დეგ.[3] 

ძი რი თა დი ნა წი ლი
პროგ რა მას ეწო და აშშს სა ხელ მ წი ფო მდივ ნი

სა და 1953 წლის ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, 
ჯორჯ მარ შა ლის (19471949) სა ხე ლის სა პა ტივ
სა ცე მოდ. იგი შე მუ შა ე ბუ ლი იქ ნა შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტ ში, პირ ველ 
რიგ ში, სა ხელ მ წი ფო მდივ ნის, უილი ამ ლ. კლე ი ტო
ნი სა (William L. Clayton) და და გეგ მ ვის აპა რა ტის 
(ჯგუფის) ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, ჯორჯ კე ნა ნის (George 
F. Kennan) მი ერ. პროგ რა მას სა მი მი ზა ნი ჰქონ და:

1). ევ რო პის გა ჭირ ვე ბუ ლი და ნა წი ლობ რივ მში
ე რი მო სახ ლე ო ბის დახ მა რე ბა;

2). საბ ჭო თა კავ ში რი სა და კო მუ ნიზ მის გავ ლე

ნის შე ჩე რე ბა (იხ. შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა);
3). ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის პრე ვენ ცი ა, რო მე

ლიც გავ ლე ნას მო ახ დენ და აშშს გა ყიდ ვე ბის ბაზ
რებ ზე.[4] 

გეგ მა შე მუ შავ და 1947 წლის მა ის ში, 1948 წლის 
აპ რ ლის მოწ ვე ვის კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე თათ
ვის და “ევროპაში ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო
ბის ორ გა ნი ზა ცი ის” (OEEC) და სა ფუძ ნებ ლად. საბ
ჭო თა კავ ში რი და ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბი ასე ვე მოწ ვე ულ ნი იყ ვ ნენ აშშს 
დახ მა რე ბის სა კითხებ ზე. თუმ ცა საბ ჭო თა კავ ში რი 
მა ლე ვე გა მო ე ყო მას და ასე ვე აუკ რ ძა ლა მო ნა წი
ლე ო ბა მის გავ ლე ნის ქვეშ მყოფ ევ რო პულ სა ხელ
მ წი ფო ებს.

მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ვა შინ გ ტონ ში 
პო ლი ტი კუ რი ელი ტა შე თან ხ მ და, რომ ასე თი კრი
ზი სი აღარ უნ და გან მე ო რე ბუ ლი ყო. პრე ზი დენტ 
ჰა რი ტრუ მე ნის დროს, სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის
ტ რო აქ ტი ურ სა გა რეო პო ლი ტი კას ემ ხ რო ბო და, 
მაგ რამ კონ გ რეს მა უარი თქვა მას ზე. თავ და პირ
ვე ლად არ სე ბობ და მო საზ რე ბა, რომ ბევ რი რამ არ 
უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო ევ რო პის აღ სად გე ნად, და 
გა მო ით ქ ვა იმე დი, რომ რომ ბრი ტა ნე თი და საფ
რან გე თი, მა თი ვე კო ლო ნი ე ბის დახ მა რე ბით უფ რო 
სწრა ფად შეძ ლებ დ ნენ სა კუ თა რი ეკო ნო მი კე ბის 
აღ დ გე ნას. მცი რე პროგ რე სი იქ ნა მიღ წე უ ლი 1947 
წლამ დე; ცივ მა ზამ თარ მა სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო 
გა ამ წ ვა ვა. ევ რო პის ეკო ნო მი კა, 1947 წელს, ჯერ 
კი დევ ჩა მორ ჩე ბო და თა ვი სი ეფექ ტი ა ნო ბის ომის 
დაწყე ბამ დელ დო ნეს. ის აჩ ვე ნებ და ზრდის მხო
ლოდ მცი რე ნიშ ნებს; მა ღალ მა უმუ შევ რო ბამ და 
სურ სა თის დე ფი ციტ მა რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში გა
ფიც ვა და არე უ ლო ბა გა მო იწ ვი ა. სოფ ლის მე ურ ნე
ო ბის წარ მო ე ბამ ომამ დე ლი მდგო მა რე ო ბის 83%ს, 
სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბამ 88% ს, ხო ლო ექ ს პორ ტ მა 
59% ს მი აღ წი ა.

ყვე ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე მა იყო საკ ვე ბის ნაკ
ლე ბო ბა. ომის დაწყე ბამ დე და სავ ლეთ ევ რო პას 
სურ სა თი შეჰ ქონ და აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა
ლუ რი ევ რო პი დან; მი წო დე ბის ეს წყა რო, ახ ლად 
გა ჩე ნილ მა ,,რკინის ფარ დ მა“ შეწყ ვი ტა. გან სა
კუთ რე ბით ცუ დი მდგო მა რე ო ბა იყო გერ მა ნი ა ში, 
სა დაც, 1946/1947 წლებ ში, თი თო ე ულ მო ქა ლა ქეს 
დღე ში მხო ლოდ არა ა დეკ ვა ტუ რი 1,800 კი ლო კა
ლო რი ის მი ღე ბა შე ეძ ლო.[5] უილი ამ კლე ი ტონ
მა (William Clayton) ვა შინ გ ტონს გა ნუცხა და, რომ 
“მილიონობით ადა მი ა ნი ნელ  ნე ლა შიმ ში ლით 
იღუ პე ბა”.[6] ეკო ნო მი კის ვარ დ ნის თ ვის თა ნაბ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ქვა ნახ ში რის დე ფი ცი ტი, რაც 
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კი დევ უფ რო გა ამ ძაფ რა 1946/1947 წლის მძი მე 
ზამ თარ მა (როცა ასო ბით გერ მა ნე ლი გა ი ყი ნა). ამ 
მძი მე მდგო მა რე ო ბის დას რუ ლე ბის ჰუ მა ნი ტა რუ
ლი მი ზა ნი იყო მარ შა ლის გეგ მის სა ფუძ ვე ლი. 

ერ თა დერ თი დი დი სა ხელ მ წი ფო, რომ ლის ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რა ომს თით ქ მის უვ ნებ ლად გა და ურ
ჩა, იყო შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი. მოგ ვი ა ნე ბით მან 
გა ცი ლე ბით ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღო ომ ში, ვიდ რე ევ რო პის უმე ტეს მა ქვე ყა ნამ 
(გარდა საბ ჭო თა კავ ში რი სა) და მცი რე ზა რა ლი 
გა ნი ცა და სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე. ამე რი კუ ლი 
ოქ როს მა რა გი კვლა ვინ დე ბუ რად არ სე ბობ და, ისე
ვე რო გორც დი დი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და სამ
რეწ ვე ლო წარ მო ე ბის ბა ზა. ომის წლებ ში ქვე ყა ნას 
ჰქონ და ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე სწრა ფი ეკო ნო მი კუ
რი ზრდა, რად გან იგი აწარ მო ებ და სა კუ თა რი სამ
ხედ რო ე ბის თ ვის, მო კავ ში რე ე ბის თ ვის და ასე ვე 
მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბის თ ვის. ომის შემ დეგ, ქარ ხ ნე ბი 
სწრა ფად გა და ეწყ ვ ნენ სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის 
წარ მო ე ბა ზე და ომის წლე ბის შემ დეგ, სამ ხედ რო 
პრო დუქ ცი ის ბუ მი, სწო რედ სა მომ ხ მა რებ ლო სა
ქონ ლის მოხ მა რე ბის ბუ მით იქ ნა ჩა ნაც ვ ლე ბუ ლი. 

მარ შა ლის გეგ მის გა მოცხა დე ბამ დეც იგეგ მე
ბო და ევ რო პის აღ დ გე ნა. აშშს სა ხელ მ წი ფო მდი
ვან მა ჯე იმს ბირ ნ ს მა (James F. Byrnes) გეგ მის ად
რე უ ლი ვერ სია წა რად გი ნა ე.წ. ,,იმედის სიტყ ვა ში“ 
(,,Restatement of Policy on Germany“) შტუტ გარ ტ ში, 
1946 წლის 6 სექ ტემ ბერს. 1947 წელს გე ნე რალ მა 
ლუ ცი უს დ. კლე იმ( Lucius D. Clay) მრეწ ველ ლე ვის 
ჰ. ბრა უნს (Lewis H. Brown) სთხო ვა მოხ სე ნე ბა გა
ე კე თე ბი ნა ომის შემ დ გო მი გერ მა ნი ის მდგო მა რე ო
ბი სა და პრობ ლე მე ბის, და მა თი გა დაჭ რის გზე ბის 
შე თა ვა ზე ბის შე სა ხებ. 

ამე რი კუ ლი სახ ს რე ბით, ევ რო პის აღ მ შე ნებ
ლო ბის სა სურ ველ ალ ტერ ნა ტი ვას დი დი ხნის გან
მავ ლო ბა ში წარ მო ად გენ და, გერ მა ნი ის გან აუცი
ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბის მოთხოვ ნა, რო გორც 
სამ ხედ რო რე პა რა ცია (ანაზღაურება). 1944 წელს 
აშშს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
იქ ნა (მისივე სა ხე ლის მი ხედ ვით) მორ გენ ტა უს გეგ
მა (MorgenthauPlan). გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და გერ
მა ნი ის და ყო ფას და სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო ე ბის დე
მონ ტაჟს (და მა თი სა შუ ა ლე ბით და ზა რა ლე ბუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო ე ბის აღ დ გე ნას), რა თა გერ მა ნი ის თ ვის 
კი დევ ერ თი ომის წა მოწყე ბა ყო ფი ლი ყო შე უძ ლე
ბე ლი. იმა ვე გზას გაჰ ყ ვა ფრან გი ჟან მო ნეს (Jean 
Monnet) პირ ვე ლი გეგ მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
საფ რან გეთს უნ და მი ე ღო კონ ტ რო ლი გერ მა ნი ის 
ქვა ნახ ში რის სა ბა დო ებ ზე რუ რის აუზ სა და ზა არ

ლან დ ში. 1946 წელს, სა ო კუ პა ციო სა ხელ მ წი ფო ე
ბი შე თან ხ მ დ ნენ გერ მა ნი ა ში დე მონ ტა ჟის მკაცრ 
გრა ფიკ ზე; სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო ე ბის დე მონ
ტა ჟი 1950 წლამ დე არ დას რუ ლე ბუ ლა. აღ მოჩ
ნ და, რომ გერ მა ნი ა ში სი ღა რი ბემ უარ ყო ფი თად 
იმოქ მე და ევ რო პის გან ვი თა რე ბა ზე, გერ მა ნი ის 
მო სახ ლე ო ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის საკ ვე ბით 
მო მა რა გე ბა სა ო კუ პა ციო ძა ლებს უქ მ ნი და პრობ
ლე მებს.

ამ მი ზე ზე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის წი ნა აღ მ
დე გო ბის გა მო, მას შემ დეგ რაც ისი ნი (ე .ი. ეს ორი 
გეგ მა) პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნ და, მათ ზე უარი ით ქ
ვა. ამას თან, ზო გი ერ თი იდეა შე ვი და დი რექ ტი ვა
ში JCS 1067 (Directive to the Commander in Chief of 
the U.S. Occupation Forces (JCS 1067) (April 1945)), 
რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად და ე დო აშშს სა ო კუ პა
ციო პო ლი ტი კას 1947 წლის ივ ლი სამ დე. გერ მა
ნი ას ჩა მო შორ და ზა არ ლან დი და ზე მო სი ლე ზი ა, 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით მდი და რი ტე რი ტო რი ე
ბი, წარ მო ე ბის შეზღუდ ვის მიზ ნით გა ნად გურ და 
სა მო ქა ლა ქო ინ დუს ტ რი უ ლი სა წარ მო ე ბი, ხო ლო 
რუ რის აუზს ასე ვე ემუქ რე ბო და გა მო ცალ კე ვე ბა 
1947 წლამ დე. 1947 წლის აპ რი ლის ბო ლოს, პრე
ზი დენ ტი ტრუ მა ნი და მი სი სა ხელ მ წი ფო მდი ვა ნი 
ჯორჯ მარ შა ლი დარ წ მუნ დ ნენ, რომ შე ერ თე ბულ 
შტა ტებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა უნ და გა ე
წი ა.

ევ რო პის ქვეყ ნე ბის (მათ შო რის გერ მა ნი ის) 
მხარ და ჭე რის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბის მი ზე ზი გახ და ცი ვი ომის და საწყი სი. სა ბერ ძ
ნეთ ში შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბის სა პა სუ ხოდ, ტრუ მენ
მა 1947 წლის 12 მარტს გა მო აცხა და ტრუ მე ნის 
დოქ ტ რი ნა, რომ ლის თა ნახ მად, აშშ მხარს და უ
ჭერ და ყვე ლა “თავისუფალ ხალხს” მმარ თ ვე ლო
ბის ტო ტა ლი ტა რუ ლი ფორ მე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლა ში. სამ ხედ რო (ო მის) კონ ფე რენ ცი ე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის თა ნახ მად, სა ბერ ძ ნე თი წარ
მო ად გენ და ბრი ტა ნე თის გავ ლე ნის სფე როს; ამის 
მი უ ხე და ვად, საბ ჭო თა კავ შირ მა, მიმ დი ნა რე სა
მო ქა ლა ქო ომ ში მხა რი და უ ჭი რა იქა ურ კო მუ
ნის ტებს. ბრი ტა ნე თი უძ ლუ რი აღ მოჩ ნ და, თა ვად 
გამ კ ლა ვე ბო და წა მოჭ რილ სირ თუ ლეს; მან დახ
მა რე ბა სთხო ვა აშშს.

1947 წლის 5 ივ ნისს ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე
ტის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა თორ მეტ წუ თი ან გა
მოს ვ ლა ში მარ შალ მა გა მო აცხა და:

”შეერთებული შტა ტე ბის მთავ რო ბის თ ვის 
არც მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და და არც შე დე გის მომ
ტა ნი, შე ედ გი ნა სა კუ თა რი პროგ რა მა ევ რო პუ ლი 
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ეკო ნო მი კუ რი აღ მ შე ნებ ლო ბის შე სა ხებ. ეს თა ვად 
ევ რო პე ლე ბის საქ მე ა, მე მჯე რა, რომ ინი ცი ა ტი ვა 
ევ რო პი დან უნ და წა მო ვი დეს. ჩვე ნი რო ლი უნ და 
იყოს ხე ლის შეწყო ბა ევ რო პუ ლი პროგ რა მის შე
მუ შა ვე ბი სა და მოგ ვი ა ნე ბით ამ პროგ რა მის მხარ
და ჭე რის საქ მე ში, რამ დე ნა დაც ეს ჩვენ თ ვის შე საძ
ლე ბე ლი ა. პროგ რა მა უნ და იყოს კო ლა ბო რა ცი უ ლი, 
რო მელ საც და ე თან ხ მე ბა მრა ვა ლი, თუ არა ყვე ლა 
ევ რო პე ლი ქვე ყა ნა. ”  ჯორჯ ს. მარ შა ლი (“It would 
be neither fitting nor efficacious for this Government to 
undertake to draw up unilaterally a program designed 
to place Europe on its feet economically. This is the 
business of the Europeans. The initiative, I think, must 
come from Europe. The role of this country should con
sist of friendly aid in the drafting of a European pro
gram and of later support of such a program so far as it 
may be practical for us to do so. The program should be 
a joint one, agreed to by a number, if not all European 
nations.”  George C. Marshall).

ჯორჯ კე ნან მა (George F. Kennan), მარ შა ლის და
ვა ლე ბით უკ ვე 1947 წლის მა ის ში, შე ი მუ შა ვა ასე თი 
პროგ რა მის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. თავ და
პირ ვე ლად და გეგ მი ლი იყო ომის მო ნა წი ლე ყვე ლა 
ქვეყ ნის მხარ და ჭე რა. მაგ რამ საბ ჭო თა კავ შირ მა 
თა ვის გავ ლე ნის სფე რო ში მყოფ ზო გი ერ თი ქვე ყა
ნა აიძუ ლა, უარი ეთ ქ ვა ფი ნან სურ სა შუ ა ლე ბებ ზე. 
იმ დროს ჩე ხოს ლო ვა კი ა საც კი, რო მე ლიც ჯერ კი
დევ დე მოკ რა ტი უ ლი იყო, უარის თქმა მო უ წია მოს
კო ვის მხრი დან ზე წო ლის გა მო. ასე რომ, მხო ლოდ 
და სავ ლე თის ქვეყ ნებს შე ეძ ლოთ ესარ გებ ლათ 
ამით. ნე იტ რა ლურ მა სა ხელ მ წი ფო ებ მა, რო გო რი
ცაა შვე ი ცა რია და შვე დე თი, ასე ვე მი ი ღეს ფი ნან
სუ რი დახ მა რე ბა. 

მას შემ დეგ, რაც რამ დე ნი მე კონ ფე რენ ცი ა
ზე გა ნი ხი ლეს მარ შა ლის გეგ მის დე ტა ლე ბი, 1948 
წლის 3 აპ რილს, პრე ზი დენ ტ მა ტრუ მენ მა ხე ლი 
მო ა წე რა მარ შა ლის გეგ მის აქტს („Foreign Assis
tance Act of 1948“/”1948 წლის სა გა რეო დახ მა რე
ბის აქ ტი”). 1948 წლის 16 აპ რილს, 16 ევ რო პულ მა 
ქვე ყა ნამ, ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის 
მიზ ნით და ა ფუძ ნა (დღევანდელი OECD–ს წი ნა მორ
ბე დი) ევ რო პუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო
ბის კო მი ტე ტი (OEEC). შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა 
1952 წლამ დე უზ რუნ ველ ყო ამ ქვეყ ნე ბის ფი ნან
სუ რი მხარ და ჭე რა ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის 
პროგ რა მის (ERP) მეშ ვე ო ბით. ამ პროგ რა მას თან 
ახ ლ და სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია მო ნა წი ლე სა ხელ
მ წი ფო თა მო სახ ლე ო ბის თ ვის, რაც დღე ვან დე ლი 
გად მო სა ხე დი დან ეფუძ ნე ბო და პრაქ ტი კულ რჩე

ვებს, პო ლი ტი კურ გა ნათ ლე ბა სა და პრო პა გან დას. 
დახ მა რე ბის თან ხე ბის გან კარ გ ვის მიზ ნით, 1948 
წელს და არ ს და ECA (The Economic Cooperation Ad
ministration), რო მე ლიც 1951 წელს შე იც ვა ლა MSA 
(The Mutual Security Agency)ით. 1949 წლის 30 ოქ
ტომ ბერს გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კა 
ასე ვე შე უ ერ თ და OEEC ს. 

 
დას კ ვ ნა

ომის შემ დეგ, და სავ ლე თის სამ ყა როს ეკო
ნო მი კამ გა ნი ცა და უზო მო აღ მას ვ ლა, რაც 
,,ეკონომიკური სას წა უ ლის“ სა ხელ წო დე ბით შე
ვი და ის ტო რი ა ში. აღიშ ნუ ლი მოვ ლე ნის ეს მო უ
ლოდ ნე ლად ჩქა რი, პო ზი ტი უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბით იქ ნა 
შე საძ ლე ბე ლი: ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი, სწრა ფად 
კლე ბა დი ფა სე ბი ენერ გო რე სურ სებ ზე, ზრდა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა და ამე
რი კუ ლი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, გან სა კუთ რე ბით 
ე.წ. ERPProgram (,,European Recovery Program“), 
ანუ ე.წ. მარ შა ლის დახ მა რე ბა, რაც 1947 წელს ამე
რი კის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რის ( სა ხელ მ წი ფო 
მდივ ნის) ჯორჯ მარ შა ლის (George Marshall) მი ერ 
იქ ნა სტი მუ ლი რე ბუ ლი. გ ზა).[7]

თუმ ცა, რიგ მა ის ტო რი კო სებ მა ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე
ნეს ეკო ნო მის ტე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე
ბა, მარ შა ლის გეგ მის ეფექ ტუ რო ბის თა ო ბა ზე, რაც 
ბევრს წარ მა ტე ბუ ლად მი აჩ ნი ა. 

პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ყვე ლა მო ნა
წი ლე სა ხელ მ წი ფოს ეკო ნო მი კა, გარ და გერ მა ნი ი
სა, უფ რო ძლი ე რი იყო, ვიდ რე  ომამ დე. მომ დევ ნო 
ორი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში და სავ ლეთ ევ
რო პა ში და ფიქ სირ და უპ რე ცე დენ ტო კე თილ დღე
ო ბა, რო მე ლიც ომის შემ დ გო მი ბუ მის სა ხე ლი თაა 
ცნო ბი ლი. მარ შა ლის გეგ მამ, არც თუ ისე უმ ნიშ
ვ ნე ლო, მაგ რამ არც თუ ისე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
წვლი ლი შე ი ტა ნა ამ აღ მავ ლო ბის სტი მუ ლი რე ბა ში. 
მაგ., ეკო ნო მი კის ის ტო რი კოს მა ბა რი აიხენ გ რინ მა 
(Barry Eichengreen), ე.წ. ERPს (European Recovery 
Programme) მეშ ვე ო ბით, წმინ და ნო მი ნა ლურ გა
მო ხა ტუ ლე ბა ში გა ი ან გა რი შა მთლი ა ნი ში და პრო
დუქ ტის ყო ველ წ ლი უ რი 0,5 პრო ცენ ტი ა ნი ზრდა 
1948 წლი დან 1951 წლამ დე, რა მაც 16 ბე ნე ფი ცი ა
ლი ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის 3 პრო ცენ ტ ზე 
ნაკ ლე ბი შე ად გი ნა.[8] 

მარ შა ლის გეგ მა ასე ვე გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის კენ. სა ბა ჟო 
ბა რი ე რე ბის დე მონ ტა ჟის წი ნა პი რო ბა იყო ერ თობ
ლი ვი ინ ს ტი ტუ ცი ის (OEEC) შექ მ ნა. მი სი ერ თ ერ თი 



#3(58), 2020 weli, year38

aaee
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i
 

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

სა ვა რა უ დო გა მოვ ლი ნე ბას წარ მო ად გენს კომ პა
ნი ებ ში ამე რი კუ ლი ლი დე რო ბის სტი ლის სის ტე მა
ტუ რი მი ღე ბა. მრა ვა ლი მკვლე ვა რი, ომის შემ დეგ 
და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სწრაფ ზრდას ამ 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კას უკავ ში რებს, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი სა ვაჭ რო 
შეზღუდ ვე ბის შემ ცი რე ბას ან გა უქ მე ბას.[9] 

მარ შა ლის გეგ მა თა ვის ერ თ ერთ მიზ ნად ისა
ხავ და ევ რო პის ,,გაერთიანებას“, ე.ი. ყო ველ გ ვა
რი სა ვა ლუ ტო და სა ბა ჟო ბა რი ე რე ბის გა უქ მე ბას 
რო გორც თა ვად ევ რო პა ში, ისე ევ რო პა სა და აშშს 
შო რის, კერ ძოდ ვა რა უ დობ და რუ რის ქვა ნახ ში რი
სა და ლო ტა რინ გი ის რკი ნის მად ნის გა ერ თი ა ნე
ბას, და ერ თი ა ნი ევ რო პუ ლი ბაზ რის შექ მ ნას. 1950 
წლის მა ის ში, ეს გეგ მა გან ხორ ცი ელ და კონ კ რე
ტუ ლი ფორ მით  ქვა ნახ ში რი სა და ფო ლა დის ევ
რო პუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის სა ხით (ე.წ. ,, The Schuman 
Declaration “). მსგავს გა ერ თი ა ნებ ში გა წევ რი ა ნე ბის 
მსურ ველ ქვეყ ნე ბის ევა ლე ბო დათ გა ნე ხორ ცი ე
ლე ბი ნათ რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი: 1) მას შემ დეგ რაც 
ეს ქვეყ ნე ბი ხელს მო ა წერ დ ნენ ჟე ნე ვი სა და ჰა ა
გის კონ ვენ ცი ებს სა ბა ჟო ტა რი ფე ბის და წე ვი სა და 
,,მრავალმხრივი“ ვაჭ რო ბის შე სა ხებ, ისი ნი ვალ დე
ბულ ნი იყ ვ ნენ, 1949 წლის დე კემ ბერ ში, ნა წი ლობ
რივ გა ე უქ მე ბი ნათ ( შე ე ჩე რე ბი ნათ) სა იმ პორ ტო 
ლი ცენ ზი ის სის ტე მა; 2) ინ გ ლი სი სა და საფ რან გე
თის მი ერ სა ვა ლუ ტო კურ სის მე სა მედ და წე ვის შემ
დეგ, და ნარ ჩე ნი 28 ქვე ყა ნა იძუ ლე ბუ ლი იყო, რომ 
1949 წლის სექ ტემ ბერ ში კვლავ მო ეხ დი ნა სა კუ თა
რი ვა ლუ ტის დე ვალ ვა ცი ა. ყვე ლა ეს ღო ნის ძი ე ბა 
მიზ ნად ისა ხავ და ამე რი კუ ლი კა პი ტა ლის თ ვის ამ 
ქვეყ ნებ ში ნედ ლე უ ლის და ბალ ფა სად შეს ყიდ ვი სა 
და ევ რო პის სხვა დას ხ ვა სა წარ მო ში ხელ საყ რე ლი 
კა პი ტალ და ბან დე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას. 

მარ შა ლის გეგ მა ხა სი ათ დე ბო და ამე რი კის თ ვის 
ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და 
შემ დეგ ში:

1) და სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
სა ჭი რო ებ დ ნენ (და ითხოვ დ ნენ) წარ მო ე ბის სა
შუ ა ლე ბე ბი სა და ნედ ლე ულს, დახ მა რე ბის სა ხით 
იღებ დ ნენ სა მომ ხ მა რებ ლო საგ ნებ სა და მზა ნა
წარ მას. გა წე ულ და მა რე ბა ში აგ რეთ ვე დი დი წი ლი 
ეკა ვა კვე ბის პრო დუქ ტებ სა და სხვა სა სოფ ლო სა
მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ას ( ჭარ ბად იყო წა როდ გე ნი ლი 
კვე ბის და სხვა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი), 
რაც იმას ნიშ ნავ და, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი 
ეს წ რა ფო და თა ვი სი ჭარ ბი აგ რა ლუ რი სა ქონ ლის 
რე ალ ზა ცი ას და არა, სა კუ თა რი მე ურ ნე ო ბე ბის აღ

დ გე ნის მსა ჭი რო ე ბელ, და სავ ლე თევ რო პუ ლი სა
ხელ მ წი ფო ე ბის ეკო ნო მი კურ მოთხოვ ნა თა დაკ მა
ყო ფი ლე ბას.

2) დახ მა რე ბის მიმ ღე ბი ქვეყ ნე ბის თ ვის, მარ
შა ლის გეგ მის მი ხედ ვით არ სე ბობ და გარ კ ვე უ ლი 
შეზღუდ ვე ბი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის მი მარ თუ ლე
ბით. ამ კუთხით, გან სა კუთ რე ბით ნი შან დობ ლი ვია 
აღ მო სავ ლეთ სა და და სავ ლეთს შო რის ვაჭ რო ბის 
აკ რ ძალ ვა, რი სი მი ხედ ვი თაც მაგ., საფ რან გეთს 
არ შე ეძ ლო მო ეხ დი ნა პო ლო ნუ რი ქვა ნახ ში რის იმ
პორ ტი რე ბა, რომ ლის ფა სიც შე ად გენ და ტო ნა ზე 
12 დო ლარს, სა მა გი ე როდ მას ქვე ყა ნა ში უნ და შე ე
ტა ნა, ტო ნა ზე 20 დო ლა რის ღირ ბუ ლე ბის ამე რი კუ
ლი ქვა ნახ ში რი. აგ რეთ ვე, მაგ., ინ გ ლისს, მარ შა ლის 
აღ დ გე ნის გეგ მის თა ნახ მად, აკ რ ძა ლუ ლი ჰქონ და 
ეწარ მო ე ბი ნა მარ ც ვ ლე უ ლის იმ პორ ტი კა ნა დი დან.

3) მარ შა ლის გეგ მის მი ხედ ვით, დახ მა რე ბის გა
წე ვის წი ნა პი რო ბას ფუ ლად  საკ რე დი ტო სის ტე მის 
სფე რო ში წარ მო ად გენ და კა ტე გო რი უ ლი მოთხოვ
ნა და სავ ლე თევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის მი ერ 
სა ბი უ ჯე ტო წო ნას წო რო ბის აღ დ გე ნა; არა მხო
ლოდ ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ფონ დის გა მო ყე ნე ბა, არა
მედ,  ფუ ლად  საკ რე დი ტო გარ დაქ მ ნაც; ამ ქვეყ ნე
ბის ფი ნან სე ბი, ფაქ ტობ რი ვად რე გუ ლირ დე ბო და 
ამე რი კის ნე ბა სურ ვი ლით. გეგ მა ასე ვე ით ვა ლის
წი ნებ და იმას, რომ დახ მა რე ბის სა ერ თო თან ხის 20 
% უნ და და ფა რუ ლი ყო ნედ ლე უ ლის ექ ს პორ ტით, 
რა საც დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და ამე რი კის თ ვის, 
რამ დე ნა დაც ამარ ტი ვებ და შტა ტე ბის მო მა რა გე
ბას სტრა ტე გი უ ლი ნედ ლე უ ლით და მის შეღ წე ვას 
და სავ ლე თევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის კო ლო ნი
ებ ში.

ზე მოთ თ ქ მუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ მარ შა ლის გეგ მა გავ ლე ნას ახ დენ და 
და სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კებ ზე. 
დახ მა რე ბის შე დე გად ამ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
აღ დ გე ნამ შე ი ძი ნა მა ხინ ჯი ფორ მე ბი, რა მაც კი დევ 
უფ რო გა აღ რ მა ვა ევ რო პის სა ხელ მ წი ფო თა და მო
კი დე ბუ ლე ბა ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე.[10] 

მი უ ხე და ვად ამი სა, მარ შა ლის გეგ მამ, ფი ნან სუ
რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის უზ
რუნ ველ ყო ფით ეკო ნო მი კის ძი რი თად სექ ტორ ში, 
ხე ლი შე უწყო ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის დაჩ ქა
რე ბულ პრო ცესს, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის აღ დ გე ნი სა 
და მო დერ ნი ზე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მი სი უშუ ა ლო 
დახ მა რე ბის შე დეგს წარ მო ად გენ და მა ტე რი ა ლუ რი 
კე თილ დღე ო ბის არ ნა ხუ ლი ზრდა და სავ ლე თევ რო
პის ქვეყ ნებ ში და ყვე ლა ზე მთა ვა რი,  ახა ლი ევ რო
პის და ბა დე ბა. 
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ABSTRACT
The Marshall Plan, officially known as the European Recovery Program (ERP), was a major reconstruction 

program of the United States of America that benefited the United States and Western Europe, which suffered 
the consequences of the war after World War II. The programme had three objectives: 1). Aid to Europe’s dis-
tressed and partly starving population; 2). Curbing the influence of the Soviet Union and communism (see con-
tainment policy); 3). Preventing an economic downturn with an impact on US markets.

The Marshall Plan is seen as the first step towards European integration. The establishment of a common 
institution (the OEEC) was a prerequisite for the reduction of customs barriers. One intended consequence was 
the systematic adoption of American management style in companies. Many researchers attribute the rapid 
growth of Western European countries after the war primarily to this liberalization policy, which reduced or 
eliminated interstate commerce restrictions.

The Marshall Plan played certain roll on the economies of Western European countries and had considerable 
influence on them. This assistance has deepened the dependence of Western European countries on the United 
States. However, the Marshall Plan facilitated to the accelerated process of European reconstruction. The result 
of its direct aid was an unprecedented increase in material prosperity in the countries of Western Europe and, 
above all, the birth of a new Europe. 
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