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უნივერსიტეტის პროფესორი

სოციალური კაპიტალი სამხრეთ კავკასიაში  სოციალური კაპიტალი სამხრეთ კავკასიაში  
გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის 

კონტექსტშიკონტექსტში

აბ სტრაქ ტი

ბო ლო ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მრა ვალ 
ფაქ ტორს შო რის ეკ ონ ომ ის ტე ბი გა ნი ხი ლა ვენ ის ეთ თა ვი სე ბურ შე მად გენ ლებს, 
რო გო რი ცაა სა ზო გა დო ებ აში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბი, 
ეკ ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტებს შო რის ურ თი ერ თო ბის ხა სი ათი და სა ზო გა დო ებ აში 
არ სე ბუ ლი ნდო ბის დო ნე, ანუ ყვე ლა ფე რი, რაც გა ერ თი ან ებ ულია სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის ცნე ბა ში. სწო რედ სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი აღი არ ებ ულია დღეს, 
რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ-პო ლი-
ტი კუ რი კონ სო ლი და ცი ის  ერთ-ერ თი ეფ ექ ტუ რი სა შუ ალ ება.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის რო ლი სა და მნიშ ვნე ლო ბის ზრდა კი დევ ერ თხელ 
და დას ტურ და იმ გა რე მო ებ ით, რონ 2018 წელს სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი შე ვი და 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის იდ ექ სის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი მაჩ ვე-
ნებ ლის  - ინ სტი ტუ ტე ბის -  შე მად გე ნელ ელ ემ ენ ტად.

მო ცე მუ ლი ნაშ რო მი მიზ ნად ის ახ ავს სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნებ-
ში სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის არ სე ბუ ლი დო ნის მი ზე ზე ბის გა მოკ ვლე ვას გლო-
ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სის ოთხი მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ველ ზე. 
ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი შის შე სა-
ბა მი სი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და ინ დი ვი დუ ალ ური ინ დი კა ტო რის სა ფუძ-
ველ ზე შე და რე ბუ ლია სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი.

საკვანძოსიტყვები:სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი, გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ან ობ ის ინ დექ სი
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შე სა ვა ლი
თა ნა მე რო ვე სა ზო გა დო ება გა და ვი და გან ვი თა-

რე ბის ფუნ და მენ ტუ რად ახ ალ ეტ აპ ზე და მე ოთხე 
ინ დუს ტრი ული რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში ქვეყ ნის 
კე თილ დღე ობა მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა გან პი რო ბე ბუ ლი 
ამ ქვეყ ნის უნ არ ით კონ კუ რენ ცია გა უწი ოს სხვა 
ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ას. 

ეკ ონ ომ იკ ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ-
ლე ბი სა და სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
ფაქ ტორ თა შო რის დღეს გა ნი ხი ლე ბა სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლი.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ-
იკ ური და სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ ის ერთ-ერ თი 
ახ ალი კა ტე გო რიაა, რომ ლის წარ მო შო ბა უკ ავ შირ-
დე ბა ფრან გი სო ცი ოლ ოგ ის პი ერ ბურ დი ეს (Pierre 
Bourdieu) სა ხელს.  სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი - ეს არ ის 
ნდო ბა ზე და სა ერ თო ინ ტე რე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მყა რი ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მა, რო მე ლიც ყა ლიბ-
დე ბა ად ამი ან თა ჯგუ ფე ბის (კავ ში რე ბის, ქსე ლე ბის) 
ფარ გლებ ში გარ კვე ული მიზ ნის მი საღ წე ვად და 
სა კუ თა რი მა ტე რი ალ ური თუ არ ამ ატ ერი ალ ური  
სარ გებ ლის მი სა ღე ბად.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მთა ვა რი იდეა იმ აში 
მდგო მა რე ობს, რომ სო ცი ალ ური კავ ში რე ბი და სო-
ცი ალ ური კონ ტაქ ტე ბი და დე ბით გავ ლე ნას ახ დე ნენ 
ინ დი ვი დე ბი სა და ჯგუ ფე ბის პრო დუქ ტი ულ ობ აზე 
[9; 10]. სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი ამ ცი რებს ტრან-
ზაქ ცი ულ და ნა ხარ ჯებს და ზრდის მარ თვე ლო ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ას. ძლი ერი სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის 
წყა ლო ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა და სა ხუ ლი მიზ-
ნე ბის უფ რო სწრა ფად მიღ წე ვა [8] და ქვე ყა ნა ში 
მშვი დი, სტა ბი ლუ რი და უს აფ რთხო სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მოს შექ მნა.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი დღეს გა ნი ხი ლე ბა, რო-
გორც სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის, ეკ ონ ომ იკ ური კე თილ დღე ობ ის, პო-
ლი ტი კუ რი კონ სო ლი და ცი ისა და ინ დი ვი დუ ალ ური 
წარ მა ტე ბის ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი [9]. 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მნიშ ვნე ლო ბის აღი არ ება 
გა მოვ ლინ და იმ აშ იც, რომ 2018 წელს ის შეყ ვა ნილ 
იქ ნა გლო ბა ლურ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა-
რიშ ში.

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა-
რი ში (Global Competitiveness Report, GCR)-  ესაა 
დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც 1979 წლი დან ყო ველ წლი-
ურ ად ქვეყ ნდე ბა და ვო სის (შვე იც არია) მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის  ფარ გლებ ში და რო მე ლიც 
აფ ას ებს ქვეყ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას უზ რუნ ველ-
ყოს სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ებ ის კე თილ დღე ობა. 

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი ში 
(GCR) აფ ას ებს ქვეყ ნე ბის კე თილ დღე ობ ის დო ნეს 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სის 
(GCI) მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნუ ლი შე ფა სე ბა უპ ირ ვე ლე-
სად უკ ავ შირ დე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა 
რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას. 

2018 წელს გლო ბა ლურ მა კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ან ობ ის ინ დექ სის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ამ 
(GCI 4.0) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და, 
რაც გა მო იხ ატა ძი რი თა დი სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა ში, მათ სტრუქ ტუ რის 
მო დი ფი ცი რე ბა ში, ინ დექ სის გა ან გა რი შე ბის მე-
თო დე ბი სა და შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ებ ის ცვლი-
ლე ბა ში, რაც გა მოვ ლინ და შე ფა სე ბის 7 ბა ლი ანი 
სკა ლი დან  100 ბა ლი ან სკა ლა ზე გა დას ვლა ში, და 
რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თვით GCI 4.0 ფუ ძემ დებ ლურ 
ელ ემ ენ ტე ბის (pillar) ცვლი ლე ბა შიც. ამ ცვლი ლე-
ბე ბის შე დე გად 2019 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გლო-
ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სი (Global 
Competitiveness Index, GCI 4.0) უკ ვე მო იც ავ და 141 
ქვე ყა ნას, ხო ლო მის შე ფა სე ბის სის ტე მა ში შე ვი და 
103 ინ დი ვი დუ ალ ური ინ დი კა ტო რი, რომ ლე ბიც 
გა ერ თი ან ებ ულია 12 ფუ ძემ დებ ლურ ელ ემ ენ ტში 
(pillar) შემ დე გი თან მიმ დე ვო ბით: (1) ინ სტი ტუ-
ტე ბი, (2) ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, (3) ინ ფორ მა ცი ული 
ტექ ნო ლო გი ებ ის ათ ვი სე ბა, (4) მაკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ური სტა ბი ლუ რო ბა, (5)  ჯან დაც ვა, (6) უნ არ ები, 
(7) სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზა რი, (8) შრო მის ბა ზა რი, 
(9) ფი ნან სუ რი სის ტე მე ბი, (10) ბაზ რის მო ცუ ლო-
ბა, (11) ბიზ ნე სის დი ნა მიზ მი, (12)  ინ ოვ აცი ურ ობა. 

ჩვე ნი კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, ყუ-
რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ GCI 4.0 პირ ველ ძი რი თად 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე - ინ სტი ტუ ტებ ზე.

1.GCI4.0პირველიძირითადიმაჩვენებლი:
მოკლემიმოხილვა
GCI 4.0 პირ ვე ლი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ის 

ინ სტი ტუ ტე ბი. რო გორც გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რიშ ში არ ის აღ ნიშ ნუ ლი, ძლი-
ერი ინ სტი ტუ ტე ბი წარ მო ად გე ნენ  მწარ მო ებ ლუ-
რო ბის და გრძელ ვა დი ანი ზრდის ფუნ და მენ ტურ მა-
მოძ რა ვე ბელ ძა ლას [გვ.26, GCI 2018]. გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი ში გა ნას ხვა ვებს, 
რო გორც ფორ მა ლურ ინ სტი ტუ ტებს, რომ ლებ შიც 
შეყ ვა ნი ლია წე სე ბი, კა ნო ნე ბი, კონ სტი ტუ ცია და 
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა აღ სრუ ლებ ლო მე ქა-
ნიზ მე ბი, ას ევე არ აფ ორ მა ლურ ინ სტი ტუ ტებს, 
რომ ლებ შიც GCR აერ თი ან ებს ქცე ვის ნორ მებს, 
ბიზ ნე სის ეთ იკ ას და კორ პო რა ტი ულ კულ ტუ რას. 
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ქვეყ ნის თვის ძლი ერი ინ სტი ტუ ტე ბის არ სე ბო ბა 
გა დამ წყვეტ როლს თა მა შობს ინ ვეს ტო რე ბი სა და 
პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა ში. 
ინ ვეს ტო რე ბის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ზო გა დო ებ აში ნდო ბის მა ღა ლი დო ნის არ სე ბო-
ბა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი უს აფ რთხო ებ ის დო ნე, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბის გა მარ თუ ლი 
ფუნ ქცი ონ ირ ება, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა თა დაც-
ვის უზ რუნ ველ ყო ფა, კორ პო რა ცი ული კულ ტუ რის 
სტან დარ ტე ბის სიძ ლი ერე და ბიზ ნე სის ეთ იკ ის 
პა ტი ვის ცე მა. ინ სტი ტუ ტე ბი, რო მელ თა მი ზა ნია 
სა ზო გა დო ებ აში გა ურ კვევ ლო ბის დო ნის შემ ცი რე-
ბა [4], უნ და აყ ალ იბ ებ დნენ ხელ საყ რელ პი რო ბებს 
ყვე ლა სა ხის  ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის თვის. 
სწო რედ ამ იტ ომ არ ის, რომ ინ სტი ტუ ტე ბი წარ მო-
ად გე ნენ გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ინ ექ სის (GCI) ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ძი რი თად 
მაჩ ვე ნე ბელს (pillar). 

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი-
შის (GCR) თა ნამ ხმად, ინ სტი ტუ ტე ბი მო იც ავს ის ეთ 
ინ დი კა ტო რებს, რო გო რი ცაა: უს აფ რთხო ება (Secu-
rity), კონ ტრო ლი და ბა ლან სი (checks and balances), 
სა ჯა რო სექ ტო რის ფუნ ქცი ონ ირ ება (Public-sector 
Performance), გამ ჭვირ ვა ლო ბა (Transparency), 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა (Property Rights), კორ პო-
რა ტი ული მმარ თვე ლო ბა (Corporate Governance) 
და მთავ რო ბის მო მა ვალ ზე ორი ენ ტა ცია (Future 
Orientation of Government). 2018 წელს შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად პირ ველ ძი რი თად მაჩ ვე ნე-
ბელს (pillar) სხვა ახ ალ ინ დი ვი დუ ალ ურ ინ დი კა ტო-
რებ თან ერ თად მას  და ემ ატა ის ეთი ინ დი კა ტო რი, 
რო გო რი ცაა სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი (Social Capital).

2. სოციალურიკაპიტალისადგილი
გლობალურიკონკურენტუნარიანობის
ანგარიშში
GCI 4.0 მე თო დო ლო გია ეყ რდნო ბა სო ცი ალ ური 

კა პი ტა ლის პ. ბურ დი ეს მი ერ მო ცე მულ გან მარ-
ტე ბას, რომ ლის თა ნახ მად, სო ცი ალ ურ კა პი ტა ლი 
- ესაა მეტ-ნაკ ლე ბად ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ ებ ული 
ურ თი ერ თო ბა თა ქსე ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი რე სურ სე ბის ერ თობ ლი ობა, რო მე-
ლიც უგ როვ დე ბა ად ამი ანს ან და ად ამი ან თა ჯგუფს 
გარ კვე ულ გა ერ თი ან ებ ებ ში, ას ოცი აცი ებ ში და ა.შ. 
წევ რო ბის სა ფუძ ველ სე [6]. 

ის ევე, რო გორც სხვა ინ დი კა ტო რე ბი, რომ ლე-
ბიც გა ერ თი ან ებ ულია GCI 4.0 პირ ველ ძი რი თად 
მაჩ ვე ნე ბელ ში, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის ინ დი კა ტო-
რიც ას ახ ავს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი ურ 

მდგო მა რე ობ ას და სხვა ინ დი კა ტო რებ თან ერ თად 
ქმნის ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის სა ბო ლოო 
ინ დექ სს.   

GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გა ან გა რი შე ბა 
ხდე ბა შემ დე გი ოთხი მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ველ ზე:

1. ოჯ ახ ისა და სა ზო გა დო ებ ის ქსე ლე ბი (net-
works) 

2. სო ცი ალ ური ერ თობ ლი ობა და ჩარ თუ ლო ბა 
3. პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ობა 
4. ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბა
სხვა ინ დი კა ტო რე ბის მსგავ სად, გლო ბა ლუ რი 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სში სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის ინ დი კა ტო რი  იზ ომ ება 0-დან (ყვე ლა-
ზე და ბა ლი) 100-მდე (ყვე ლა ზე მა ღა ლი) სკა ლის 
მეშ ვე ობ ით [7] და მი სი გა ან გა რი შე ბა ხდე ბა ცალ-
ცალ კე 141 ქვეყ ნის თვის, მათ შო რის, სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი სათ ვის.  

3. სამხრეთკავკასიისრეგიონის
სოციალურიკაპიტალის
ინდივიდუალურიინდიკატორები
სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბი - სა ქარ თვე ლო, სომ-

ხე თი და აზ ერ ბა იჯ ანი - რე გი ონ ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნეს ად გილს იკ ავ ებ ენ. მი უხ ედ ავ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სტრა ტე გი ული გე ოპ ოლ იტ იკ ური გან ლა გე ბი სა, ამ 
ქვეყ ნე ბის წი ლი მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ძა ლი ან მცი-
რეა და 0.18 %-ს შე ად გენს. საბ ჭო თა წყო ბის ნგრე ვამ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი მი აყ ენა აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ას. მხო ლოდ ახ ალი ას წლე ულ ის დაწყე ბი-
დან შე ინ იშ ნე ბა არ სე ბი თი წინ სვლა ამ ქვეყ ნე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ აში. 

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სის 
(GCI 4.0) 2019 წლის რე იტ ინ გის მი ხედ ვით,  სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი  მოხ ვდნენ პირ ვე ლი 
ასე ულ ის მე ორე ნა ხე ვარ ში, კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო 
იკ ავ ებს 74 პო ზი ცი ას, სომ ხე თი გან ლა გე ბუ ლია 69 
პო ზი ცი აზე, ხო ლო აზ ერ ბა იჯ ანი - 58 პო ზი ცი აზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის 
სა უკ ეთ ესო მაჩ ვე ნე ბე ლი 2018 წელს ავ სტრა ლი ას 
ქონ და და მი სი ქუ ლა 100 ბა ლი ანი სკა ლის მი ხედ-
ვით 66.2 შე ად გენ და, ხო ლო 2019 წელს პირ ვე ლო ბა 
ზე ლან დი ამ და იკ ავა და მი სი ქუ ლა 66.8 შე ად გენს. 
ყვე ლა ზე ცუ დი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2018 და 2019 წელს 
ბუ რუნ დის ეკ ავა, რო მე ლიც 35.2 ქუ ლით GCI 4.0 
რე იტ ინ გში შეყ ვა ნი ლი 141 ქვეყ ნი დან ბო ლო ად-
გილ ზე იმ ყო ფე ბო და.

რაც შე ეხ ება  სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის 
ქვეყ ნებს, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლის მი-
ხედ ვით ის ინი საკ მა ოდ და ბალ პო ზი ცი ებ ზე დგა ნან 
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და, რო გორც ეს GCR-ში არ ის ას ახ ული,  2019 წლის 
მო ნა ცე მე ბით 141 ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლო 
122 პო ზი ცი აზე იმ ყო ფე ბა, სომ ხე თი - 129-ზე და 
აზ ერ ბა იჯ ანი - 133-ზე (ცხრი ლი 1). 

იმ ის ათ ვის, რომ გა ვი გოთ თუ რა ტომ არ ის სო ცი-
ალ ური კა პი ტა ლის ას ეთი და ბა ლი დო ნე სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნებ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
შე ვის წავ ლოთ GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გა ან-
გა რი შე ბის ოთხი მთა ვა რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ცალ ცალ კე.

3.1. ოჯახიდასაზოგადოებისქსელები.აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შედ გე ბა ორ შე მად გე ნე ლი ელ-
ემ ენ ტი სა გან: ოჯ ახი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ქსე ლე ბი. 
ამ ას თან, ოჯ ახ ის ინ სტი ტუ ტი ანუ ოჯ ახი ეს არ ის 
„ქორ წი ნე ბი სა და სის ხლის ნა თე სა ობ ის ნი ად აგ ზე 
შექ მნი ლი სო ცი ალ ური სის ტე მა - მცი რე ჯგუ ფი, 
რომ ლის წევ რე ბი ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
არი ან ყო ფა-ცხოვ რე ბის ერ თი ან ობ ით, მო რა ლუ რი 
ურ თი ერ თპა სუ ხის მგებ ლო ბით და ურ თი ერ თდახ-

მა რე ბით“ [1], ხო ლო სა ზო გა დო ებ რი ვი ქსე ლე ბი 
წარ მო ად გე ნენ ის ეთ ურ თი ერ თკავ შირს სო ცი უმ-
თან, რო მე ლიც ქმნის მე ზობ ლურ, მე გობ რულ და 
ა.შ. ურ თი ერ თო ბებს. 

ოჯ ახ ის ინ სტი ტუ ტის სიძ ლი ერ ის ილ უს ტრი რე-
ბის ერთ-ერ თი შე საძ ლებ ლო ბაა ქორ წი ნე ბე ბი სა და 
გან ქორ წი ნე ბე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
ან ალ იზი, რაც გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლო სა 
და აზ ერ ბა იჯ ან ის1 მა გა ლით ზე (სქემა 1). 

რო გორც სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე ნათ ლად 
ჩანს, 2007 წლი დან 2019 წლამ დე გან ქორ წი ნე ბე ბის 
რა ოდ ენ ობ ამ 447% მო იმ ატა, მა შინ რო დე საც ქორ-
წი ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2010 და 2013 წლე ბის პი კის 
შემ დეგ სის ტე მა ტუ რად იკ ლებს და 2019 წელს ის 
2007 წლის მაჩ ვე ნებ ლის გა უთ ან აბ რდა.

აზ ერ ბა იჯ ან ში ქორ წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა აგ-
რეთ ვე იკ ლებს 2013 წლის შემ დეგ, ხო ლო გან ქორ წი-

1სომხეთშიქორწინებისადაგანქორწინებისსტატისტუ-
კურიმონაცემებიოფიციალურწყაროებშიარიძებნება

ცხრილი1.სამხრეთკავკასიისრეგიონისქვეყნებისრეიტინგისოციალურიკაპიტალისმიხედვით

წყარო: გა ან გა რი შე ბუ ლია ავ ტო რე ბის მი ერ [13] სა ფუძ ველ ზე

წელი/ქვეყანა
საქართველო სომხეთი აზერბაიჯანი

პოზიცია პოზიცია პოზიცია

2017* 123 125 117

2018-2019 ქულა პოზიცია ქულა პოზიცია ქულა პოზიცია

2018 41.0 126 42.1 122 41.1 123

2019 44.3 122 43.0 129 41.7 133

სქემა1:GCI4.0სოციალურიკაპიტალისმაჩვენებლი:ოჯახი(საქართველო)

წყარო:შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ [geostat.ge] სა ფუძ ველ ზე
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სქემა2:GCI4.0სოციალურიკაპიტალისმაჩვენებლი:ოჯახი(აზერბაიჯანი)

წყარო:შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ  [https://www.stat.gov.az] სა ფუძ ველ ზე

სქემა3:GCI4.0სოციალურიკაპიტალისმაჩვენებლი:ოჯახი(საქართველოდააზერბაიჯანი)

წყარო:შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ  [geostat.ge  და stat.gov.az] სა ფუძ ველ ზე

სქემა4:ქორწინებაშიყოფნისსაშუალოხანგრძლივობა(წელი,საქართველო)

წყარო:შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ [geostat.ge] სა ფუძ ველ ზე



#3(58), 2020 weli, year

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

61

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობ ამ 207% მო იმ ატა 2010 წლი დან 
2018 წლამ დე (სქემა 2). 

გან ქორ წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა სა ქარ თვე ლო ში 
2008 წლის შემ დეგ ყო ველ წლი ურ ად იზ რდე ბა და 
დღეს სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლი ოჯ ახ ებ ის 44.6% 
გან ქორ წინ დე ბა, მა შინ, რო დე საც აზ ერ ბა იჯ ან ში  გან-
ქორ წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა 23%-ს შე ად გენს (სქემა 3).

ქორ წი ნე ბა სა და გან ქორ წი ნე ბას შო რის სხვა ობ-
აში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ხი ლუ ლი იქ ნას გან ქორ წი-
ნე ბამ დე ქორ წი ნე ბა ში ყოფ ნის სა შუ ალო ხან გრძლი-
ვო ბა.  სა ქარ თვე ლო ში წლი დან წლამ დე აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ას ევე კლე ბუ ლობს, თუ პიკ ზე 2004 
წელს ის შე ად გენ და 12.2 წელს, უკ ვე 2019 წელს ის 
2 წლით შემ ცირ და და შე ად გი ნა 10.2 წე ლი (სქემა 4).

მი უხ ედ ავ ად გავ რცე ლე ბუ ლი სტე რე ოტ იპ ისა, 
რომ კავ კა სი ის ქვეყ ნებს ახ ასი ათ ებს ძლი ერი ოჯ ახ ის 
ინ სტი ტუ ტი, აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე-
ბი ნათ ლად მეტყვე ლებს, რომ ოჯ ახ ის ინ სტი ტუ ტი 
არ გა მო ირ ჩე ვა სიმ ყა რით და წარ მო ად გენს სო ცი-
ალ ური კა პი ტა ლის და ბა ლი დო ნის ერთ-ერთ მი ზეზს 
რე გი ონ ში. 

3.2. სოციალურიერთობლიობადაჩართულობა
წარ მო ად გენს GCI 4.0 მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გან მსაზღვრელ კი დევ ერთ 
მაჩ ვე ნე ბელს. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მო იც ავს 
ის ეთ ფაქ ტო რებს, რო გო რი ცაა ცხე ლი წერ ტი ლე ბი 
ქვე ყა ნა ში, კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ონ ები, ოკ უპ ირ ებ-
ული ტე რი ტო რი ები და ა.შ.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვან ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად აღი არ ებ ულია ცხე-
ლი წერ ტი ლე ბის არ სე ბო ბა რე გი ონ ში [5; 15]. 1980 
წლე ბი დან დაწყე ბუ ლი სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ-
ში გა ჯე რე ბუ ლია პერ მა ნენ ტუ ლი შეიარაღებული 
კონ ფლიქ ტე ბით, კერ ძოდ ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტი 

(1987 წლი დან დღემ დე), რო მე ლიც 2020 წლის 27 
სექ ტემ ბრი დან ფარ თო მას შტა ბი ან საბ რძო ლო მოქ-
მე დე ბებ ში გა და იზ არ და, სა ქარ თვე ლო-აფხა ზე თის 
ომი 1992-93წწ., ომი სა მა ჩაბ ლო ში 1992 წ., აგ ვის-
ტოს ომი 2008 წელს. აქ ვე შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ 
სამ ხრეთ სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი სა და აჭ არ ის ეთ ნი კუ-
რი უთ ან ხმო ებ ები, და ვით გა რე ჯის სა მო ნას ტრო 
კომ პლექ სთან მი მარ თე ბა ში გა უგ ებ რო ბე ბი და 
ა.შ. და რო გორც შე დე გი - ყა რა ბა ღის დღემ დე და-
უდ გე ნე ლი სტა ტუ სი და უმ წვა ვე სი მდგო მა რე ობა, 
სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ები და ა.შ.

3.3. პოლიტიკურიმონაწილეობა. აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის გა სა ან გა რი შებ ლად მი ღა ბუ ლია მო სახ-
ლე ობ ის არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

სა ქარ თვე ლო ში 2018 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ-
ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო ამ ომ რჩე ველ თა მხო-
ლოდ 46.9% [2]. სომ ხე თის 2018 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო 48.6% [11], ხო ლო 
აზ ერ ბა იჯ ან ის 2018 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ-
ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო ამ ომ რჩე ველ თა 74.5% [12]. 

აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
2016 წლის 8 ოქ ტომ ბრის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის თვის რე გის ტრა ცი იდ ან მოხ სნი ლი პარ ტი ებ ის 
რიცხვმა 29 შე აგ ინა (რე გის ტრი რე ბულ პარ ტი ათა 
და და მო უკ იდ ებ ელ კან დი დატ თა რა ოდ ენ ობა სულ 
200-მდე ავ იდა), ხო ლო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა 
მი იღო 19 პარ ტი ამ [3], რაც ას ევე მეტყვე ლებს პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის ად მი უნ დობ ლო ბა ზე. 

3.4. ინსტიტუციურინდობაწარ მო ად გენს GCI 
4.0 მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით სო ცი ალ ური კა პი-
ტა ლის გან მსაზღვრელ მე ოთხე ელ ემ ენ ტს. აღ ნიშ-
ნულ მაჩ ვე ნე ბელ ში გან ვი ხი ლავთ სა ზო გა დო ებ ის 
ნდო ბას პო ლი ტი კო სე ბის მი მართ (სქემა 5).  

სქემა5:GCI4.0სოციალურიკაპიტალისმაჩვენებლი:ინსტიტუციურინდობა
(საქართველო,სომხეთი,აზერბაიჯანი)

წყარო:შედ გე ნი ლია 
ავ ტო რე ბის მი ერ 

[TCdata360. Public Trust] 
სა ფუძ ველ ზე
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რო გორც ვხე დავთ, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის GCI 
4.0 მე თო დო ლო გი ის ის ეთი შე მად გე ნე ლი ფაქ ტო რი, 
რო გო რი ცაა ნდო ბა,  გა მო ირ ჩე ვა არ ას ტა ბი ლუ რო-
ბით. ამ ას თან, ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბის შე და რე ბით 
მა ღა ლი დო ნით გა მო ირ ჩე ვა აზ ერ ბა იჯ ანი, რო მე-
ლიც 2017 წელს ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით გა უთ ან-
აბ რდა ის ეთ ქვე ყა ნას, რო მე ლიც GCI4.0-ის  სო ცი ალ-
ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბის ინ დექ სის თა ნახ მად  
პირ ველ ად გილ ზე იმ ყო ფე ბა ანუ ავ სტრა ლი ას. რაც 
შე ეხ ება სა ქარ თვე ლოს და სომ ხეთს, ამ ქვეყ ნებ ში 
ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბის დო ნე და ბა ლია და სა ქარ-
თვე ლო ში იგი და ცე მის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა.

დას კვნა
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის იდ ექ სის 

ერთ-ერ თი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლის  - ინ სტი ტუ-
ტე ბის -  შე მად გე ნე ლი ელ ემ ენ ტის - სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის, ან ალ იზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 

მაჩ ვე ნე ბე ლის სტრუქ ტუ რუ ლი ნა წი ლე ბი, რო გო რი-
ცაა ოჯ ახი და სა ზო გა დო ებ ის ქსე ლე ბი,  სო ცი ალ-
ური ერ თობ ლი ობა და ჩარ თუ ლო ბა, პო ლი ტი კუ რი 
მო ნა წი ლე ობა და ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბა, სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში ნაკ ლე ბად არ ის გან ვი თა რე ბუ-
ლი. აღ ნიშ ნუ ლი პირ და პირ ზე გავ ლე ნას ახ დენს რე-
გი ონ ში არ სე ბულ ტურ ბუ ლენ ტურ მდგო მა რე ობ აზე 
და ვი თა რე ბას უფ რო მე ტად არ ას ტა ბი ლურს ხდის, 
რაც გა მო იხ ატ ება ცხე ლი წერ ტი ლე ბის არ სე ბო ბა ში, 
ეთ ნი კურ კონ ფლიქ ტებ ში, პო ლი ტი კურ არ ას ტა ბი-
ლუ რო ბა ში და ა.შ., რაც  წარ მო ად გენს ამ ქვეყ ნე ბის 
ეკ ონ ომ იკ ის მდგრა დი  გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე-
ბელ ფაქ ტო რებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა დას ჭრე ლად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გან ხორ ცი ელ დეს ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი, რა თა 
მოხ დეს სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის დო ნის ზრდა, დაქ-
საქ სუ ლი სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის გა ერ თი ან ება, მა თი 
ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლუ რი შე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ება, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ერ ოვ ნუ ლი ბიბ ლი ოთ ეკა.
2. სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის , სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2018 წლის 29 ოქ-

ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბის პირ ვე ლი ტუ რის შე დე გე ბის შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მი, თბი ლი სი, 2018 წლის 14 ნო ემ ბე რი.
3. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2016 წლის 8 ოქ ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბიsს ან გა რი ში, ცეს კო, 2016.
4. Arnania-Kepuladze T., 2014, Institutions: Uncertainty in Definition of the Term. A Brief Look at the history: 

1890-1930. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, no. 4 (2014): 79-102. https://
www.ceeol.com/search/article-detail?id=412695   - ბო ლო გა და მოწ მე ბა 09.09.2020

5. Black, R., & Gent, S. 2006. Sustainable Return in Post-conflict Contexts. International Migration, 44(3), 15-38.
6. Bourdieu, P.,  1986,The Forms of Capital. In Handbook of theory and research for the sociology of education, 

edited by John G Richardson. New York: Greenwood Press. Pp. 241-58.
7. GovData360, GCI 4.0: Social Capital. The World Bank https://govdata360.worldbank.org/indicators/ha53

76100?country=BRA&indicator=41334&viz=line_chart&years=2017,2019   - ბო ლო გა და მოწ მე ბა 09.09.2020
8. Habyarimana, J. P. 2009. Coethnicity: Diversity and the Dilemmas of Collective Action: Russell Sage Foun-

dation.
9. Kepuladze G., Arnania-Kepuladze T., 2017, Cooperatives and Social Capital: Innovative approach toward 

definition of an interconnection. https://www.researchgate.net/publication/338611800_Cooperatives_and_So-
cial_Capital_Innovative_approach_toward_definition_of_an_interconnection.

10. Putnam R., 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community. New York: Simon 
& Schuster Paperbacks.

11. Statistical Data, Statistical Committee of the Republic of Armenia. https://armstat.am/en/.
12. Statistical Data, The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, https://www.stat.gov.az/   
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ABSTRACT

Among the many factors of economic development economists in recent decades consider its specific ele-
ments, like the social relations established in society, the nature of relations between economic entities, and 
the level of trust in society or everything that is combined in the concept of social capital. Today social capital 
is recognized as one of the most effective factors of economic development and socio-political consolidation of 
society. The growth in the role and importance of social capital has been reaffirmed by the fact that in 2018, social 
capital became an integral part of one of the key indicators of the Global Competitiveness Index–institutions. 
The aim of this paper is to investigate the level of social capital in South Caucasus Countries based on four indica-
tors of the Global Competitiveness Index. To achieve this goal, the social capital of the South Caucasus countries 
is compared on the basis of the relevant key indicators and individual indicators of the Global Competitiveness 
Report.

Keywords: Social capital, Global competitiveness index.


