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ABSTRACT
Given that the modern world has faced such a significant challenge as income inequality, which unfortunately
has not diminished but increased over the years, existing models of economic growth have come under criticism and it has become necessary to find a new paradigm. Such a paradigm is inclusive economic growth, that
is, economic growth with broader population involvement that will reduce poverty and economic inequality.
The article discusses the role of factors of economic growth in all five factors of production growth, however,
for the purpose of the study, more attention is paid to the factor of labor and the factor of entrepreneurial ability.
The authors express the opinion that both the labor of the employees and the entrepreneurial skills are based
on human knowledge, and knowledge is provided by education. The knowledge and competencies accumulated
in a person through education are called human capital. And, the higher its quality, the higher the growth of the
country’s economy. Based on this reasoning, the authors of the article consider human capital, or knowledgeable,
educated people as a dominant factor in inclusive economic growth. At the same time, they believe that the delivery of quality education to people and their professional development should not start even during the student
years, as it is accepted in Georgia, but during the years of being a pupil. The Scandinavian countries (especially
Sweden) have a great experience in this. The authors give recommendations to adopt these experiences.
Keywords: Inclusive growth factors of the economy, inclusive education.
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ანოტაცია
გამომდინარე იქიდან, რომ თანამედროვე მსოფლიო დადგა ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე,
როგორც არის შემოსავლების განაწილებაში უთანასწორობა, რომელიც სამწუხაროდ, წლების განმავლო
ბაში კი არ მცირდება, არამედ იზრდება, ეკონომიკური ზრდის არსებული მოდელები კრიტიკის ქვეშ მო
ექცა, და, საჭირო გახდა ახალი პარადიგმის მოძებნა. ასეთი პარადიგმა არის ინკლუზიური ეკონომიკური
ზრდა, ანუ ეკონომიკის ზრდა მოსახლეობის ფართო ჩართულობით, რომელიც შეამცირებს სიღარიბეს
და ეკონომიკურ უთანასწორობას.
სტატიაში ეკონომიკური ზრდის ფაქტორების როლში განხილულია წარმოების ზრდის ხუთივე ფაქ

46

#4(59), 2020, Vol. 15, Issue 3.

ISSN 1512-4649

SCIENCE/mecniereba
SCIENCE/
mecniereba

ae

შესავალი
ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა არის მოსახლე
ობის ცხოვრების დონის განმაპირობებელი ფაქ
ტორი, რის გამოც, საზოგადოებაში ეს ფენომენი
ყოველთვის იწვევდა დიდ ყურადღებას. ამის მი
უხედავად, მისდამი საზოგადოების დღევანდელი
ინტერესი რამდენადმე განსხვავებულია. პირვე
ლი განსხვავება იმაშია, რომ გლობალიზაციამ მო
ითხოვა ეკონომიკური ზრდის წყაროების გლო
ბალურ დონეზე განხილვა, ხოლო მეორე იმაში,
რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა უნდა ხდებო
დეს არა მხოლოდ მოსახლეობის ერთი ნაწილის,
არამედ, შრომისუნარიანი მთელი მოსახლეობის
ჩართვით და ამ გზით ზომიერად საკმარისი შემო
სავლით მათი უზრუნველყოფით. ამ პოლიტიკას
ინკლუზიური სახელმწიფო პოლიტიკა ეწოდება
და ეს არის პოლიტიკა, რომელიც დიდ გამოწვევად
დგას დღეს საქართველოს ხელისუფლების წინაშე,
რადგანაც 2018 წლის მონაცემებით, საქართვე
ლოში ირიცხება 1939,9 ათასი ეკონომიკურად აქ
ტიური ადამიანი, ხოლო დასაქმებულია 1694,2 ათ
ასი ადამიანი, ანუ მხოლოდ 87,3 პროცენტი. ამის
მიზეზი ის არის, რომ ქვეყანაში არც ინკლუზიური
სწავლების პირობებია შექმნილი, და, არც ინკლუ
ზიური დასაქმების პირობები.
მეცნიერები წერენ, რომ ეკონომიკის ზრდის
ფენომენი არ არის ახალი, და, ის საზოგადოების
ყურადღების ცენტრში ყოველთვის იყო იმ მთავა
რი მიზეზის გამო, რომ ეკონომიკური ზრდის შედე
გი აისახება ქვეყნის განვითარებაზე და ადამიანთა
ცხოვრების დონის ამაღლებაზე [1, გვ. 90]. ეკონ
ომიკური ზრდა ნიშნავს ქვეყნის მიერ სულ უფრო
მეტი პროდუქციის და მომსახურების წარმოებას.
აბსოლუტურად იგი მთლიან შიდა პროდუქტის
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ანუ ქვეყნის შიგნით წარმოებულ პროდუქტის მო
ცულობის ზრდაში გამოხატება.
ეკონომიკური ზრდის თეორია ჩამოყალიბდა
XX საუკუნის შუახანებში და მის შესახებ სხვადას
ხვა გაგებაც აღმოცენდა. „ზოგადად ეკონომიკური
ზრდა განიხილება ვიწრო და ფართო გაგებით. ვიწ
რო გაგებით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა გამოიხ
ატება ერთ მოსახლეზე მოსული, როგორც მთლი
ანი ეროვნული, ისე მთლიანი შიდა პროდუქტის
ზრდაში, ფართო გაგებით კი, საკუთრების სტრუქ
ტურაში და სოციალურ ინსტიტუციებში ცვლილე
ბის პროცესში, რომელიც მოასწავებს ზრდის ერ
თი სტადიიდან მეორეში გადასვლას“ [2, გვ. 235].
რადგან ეკონომიკური ზრდა პრაქტიკულად
ძირითადად ვიწრო გაგებით განიხილება, ამიტომ
დღეს მას მეცნიერები თითქმის ერთნაირ განმარ
ტებას აძლევენ, რომ ეს არის „ქვეყნის მიერ სულ
უფრო მეტი პროდუქციის და მომსახურების წარ
მოება“. მცირეოდენი ინტეპრეტაციებით ასეა ის
ასახული როგორც უცხოურ ენაზე არსებულ, ისე
ქართულ მაკროეკონომიკის სახელმძღვანელოებ
ში.
მიუხედავად ეკონომიკური ზრდის შეფასების
თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის
გარკვეული ნაკლოვანებებისა (კერძოდ, ის, რომ
ეკონომიკურ ზრდას შეიძლება ახლავდეს მოსახ
ლეობის ცხოვრების დონის დაცემა, რომ მასში
არ აისახება სოციალური მახასიათებლები და ა.
შ.), დღეს, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, მაინც რე
ალურ მთლიან შიდა პროდუქტის სულადობრივ
მოცულობაში გამოიხატება. თუ ამ მოცულობის
ზრდის ტენდენცია არსებობს, მაშინ ამბობენ, რომ
ქვეყანა ეკონომიკურად იზრდება, თუ არადა, არ
იზრდება.

47

THE NEW ECONOMIST / axali ekonomisti

ტორი, თუმცა, კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, მეტი ყურადღება აქვს დათმობილი შრომის ფაქტორს
და მეწარმული უნარის ფაქტორს. ავტორები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ როგორც დასაქმებულთა
შრომას, ისე მეწარმულ უნარს ადამიანის ცოდნა უდევს საფუძვლად, ცოდნას კი, განათლება იძლევა. ად
ამიანში განათლებით დაგროვილ ცოდნას და კომპეტენციებს ადამიანური კაპიტალი ეწოდება. და, რაც
მაღალია მისი ხარისხი, მით მაღალია ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა. ამ მსჯელობიდან გამომდინარე, სტატიის
ავტორები ადამიანურ კაპიტალს, ანუ მცოდნე, განათლებულ ადამიანებს ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის
დომინირებად ფაქტორად მიიჩნევენ. ამასთან, მათ მიაჩნიათ, რომ ადამიანებისთვის ხარისხიანი განათ
ლების გადაცემა და მათი პროფესიონალად ჩამოყალიბება სტუდენტობის წლებში კი არ უნდა დაიწყოს,
როგორც ეს მიღებულია საქართველოში, არამედ, მოსწავლედ ყოფნის წლებში. ამის დიდი გამოცდილება
აქვთ სკანდინავიის ქვეყნებს (განსაკუთრებით შვედეთს). ავტორები ამ გამოცდილების გადმოღების რე
კომენდაციებს იძლევიან.
საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის ფაქტორები, ინკლუზიური განათლება.
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საქართელოს ეკონომიკა ზრდადია (2010 წელს
- 6,2%, 2015 წელს - 2,9%, 2016 წელს - 2,8%, 2017
წელს - 5,0%, 2018 წელს - 4,9%, 2019 წელს - 5,1%),
მაგრამ ქვეყნის სიღარიბიდან გამოსაყვანად, უფ
რო მეტი ზრდა არის საჭირო. ამასთან, ეკონომიკ
ის არსებული ზრდით მიღებული სიკეთეც ყველა
ზე თანაბრად არ ნაწილდება, რადგან, მოსახლე
ობის დიდი ნაწილი უმუშევრადაა დარჩენილი და
ეკონომიკურ საქმიანობაში არ მონაწილეობს. ამ
იტომ არის, რომ ეკონომიკურ მეცნიერებაშიც და
პრაქტიკაშიც, წინა პლანზე წამოიწია ეკონომიკის
ინკლუზიური ზრდის საკითხმა ანუ ზრდის მიღ
წევამ ქვეყნის საქმიანობაში მოსახლეობის საყო
ველთაო ჩართულობით.
ამ კუთხით ჩვენთვის საინტერესო გახდა გა
მოგვეკვლია უპირატესად წარმოების რომელი
ფაქტორით შეიძლება ეკონომიკის ინკლუზიური
ზრდა, და, განათლება და ცოდნა, ანუ განათლებუ
ლი ადამიანი (იგივე ადამიანური კაპიტალი) არის
თუ არ არის ეს ფაქტორი.
ვაკეთებთ რა ერთგვარ დაშვებას, რომ ქვეყნის
ეკონომიკური ზრდა-განვითარების ფაქტორე
ბი, ეს იგივე წარმოების ფაქტორებია, ვუშვებთ ამ
ფაქტორების კლასობრივი და არაკლასობრივი გა
გებების არსებობასაც. ჩვენი საკვლევი თემიდან
გამომდინარე ჩვენთვის საინტერესოა მისი არა
კლასობრივი, არამედ, ზოგადსაკაცობრიო მიდგო
მა, რომელიც თავდაპირველად სამ ფაქტორს (მი
წა, შრომა, კაპიტალი), შემდეგ ოთხ ფაქტორს (მი
წა, შრომა, კაპიტალი, მეწარმული უნარი), ხოლო
შემდეგ, ხუთ ფაქტორს (მიწა, შრომა, კაპიტალი,
მეწარმული უნარი, სახელმწიფოს ეკონომიკური
როლი) აღიარებს [3, გვ. 52].
ეკონომიკური ზრდის წყაროებზე მრავალი
უცხოური გამოკვლევები არსებობს (ჯ. შუმპეტე
რის, ჯ. კეინსის, სოლოუს, დ. უეილის, კ. ჰაინეს
და სხვების). არსებობს ქართველი მეცნიერების
(რ. აბესაძის, ნ. ხადურის, ე. მექვაბიშვილის, ვლ. პა
პავას, რ. ასათიანის, ე. ბერიძის და სხვების) კვლე
ვებიც. ყველა ისინი ეკონომიკური ზრდის წყარო
ებად (ფაქტორებად) ძირითადად ასახელებენ წარ
მოების შემდეგ ფაქტორებს -  კაპიტალს, შრომას,
ბუნებრივ რესურსებს (მ. შ. მიწას) და მეწარმულ
უნარს [4, გვ. 86]. ჯ. შუმპეტერი ეკონომიკის გან
ვითარების ძირითად ფაქტორად ინოვაციურ საქ
მიანობას და მეწარმოებასაც თვლიდა, ქართველი
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მეცნიერი რ. აბესაძე ამ ფაქტორების გარდა, ცალ
კე ასახელებს ეკოლოგიურ ფაქტორს და საგარეო
ფაქტორს (გლობალიზაციას).
მეცნიერი ვლ. პაპავა იხილავდა რა წარმოების
„დომინირებადი“ ფაქტორების კონცეფციას, რო
მელიც წარმოების ფაქტორების თეორიის ერთერთი შედარებით თანამედროვე ვერსიაა, რომლის
ავტორები ს. ეილონი, ბ. გოლდი და ი. სეზანი არიან
[5, გვ. 64-66], მან, მეხუთე ფაქტორად შემოთავა
ზებული სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის დო
მინირებად ფაქტორად არსებობის შესაძლებლო
ბაც წარმოიდგინა [6, გვ. 188].
ჩვენი აზრით, ეს შესაძლებლობა ალბათ, იყო
გლობალიზაციამდე, ანუ როცა სუვენერული სა
ხელმწიფოები დამოუკიდებლად მართავდნენ თა
ვის ქვეყნებს. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა და
გლობალიზაციის ინტენსიური პროცესიდან გა
მომდინარე ბევრი ცვლილებებიც მოხდა. უპირ
ველესად, თვით ეკონომიკის ძირითადი რგოლი
-  წარმოება და მომსახურება -  გამოვიდა ცალკე
ული ქვეყნების ეროვნული საზღვრებიდან და
ნებსით თუ უნებლიედ, გლობალურ ეკონომიკაში
ჩაერთო. ეს ჩართულობა ზოგიერთ ქვეყანაში სუს
ტია, ზოგან კი - ძლიერი. საქართველო ჯერ-ჯერო
ბით სწორედ სუსტად გლობალიზებულ ქვეყნების
რიცხვს მიეკუთვნება, მაგრამ გლობალიზაციის
პროცესის მსოფლიო ტემპი და თვით საქართვე
ლოს საერთაშორისო სამთავრობო პოლიტიკა იმ
ის მიმნიშნებელია, რომ მსოფლიო ეკონომიკაში
საქართველოს ჩართულობა დღითიდღე გაღრმავ
დება და აი, მაშინ (თუ უკვე არა დღეს), საქარ
თველოს, როგორც სუვენერული სახელმწიფოს
ეკონომიკური როლი, როგორც წარმოების მეხუ
თე ფაქტორი, დომინირებადი ვეღარ იქნება. ამის
სიმპტომები საქართველოში უკვე არის. ამის და
სადასტურებლად თუნდაც 2014 წლის 27 ივნისს
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორ
მებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც კმარა,
რომლის ძალითაც ევროსაბჭომ საქართველოს ხე
ლისუფლებას ეკონომიკის ყველა დარგში და ქვე
დარგში შესთავაზა ე. წ. „რეკომენდაციები“, რო
მელთა შესრულებაზე საქართველოს ხელისუფ
ლებამ ვალდებულება აიღო და ასრულებს კიდეც
მათ [7, გვ. 103-107]. ამით იმის თქმა გვინდა, რომ
საქართველოს მთავრობამ ეს რეკომენდაციები
საზოგადოების განსჯის საგნად კი არ აქცია, არ
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ამედ, დაივალა მათი შესრულება.
დღეს არსებული ასეთი შეთავაზებები, ევრო
კავშირიდან იქნება იგი თუ აშშ-დან, ცხადია, აკ
ნინებს სუვერენული სახელმწიფოს ეკონომიკურ
ნებას, ანუ ეკონომიკურ როლს თავისივე ქვეყნის
ეკონომიკის მართვაში, და, აძლიერებს მასზე სა
ერთაშორისო გავლენას. დღეს ამ მდგომარეობ
აში იმყოფება მსოფლიოს თითქმის ყველა ღარიბი
ქვეყანა. ამ ქვეყნებში არა საკუთარი ხელისუფლე
ბის, არამედ მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნების ნება
გაბატონდა.
ასე რომ, დღეს, საქართველოს ეკონომიკური
ზრდის ძირითად ფაქტორებად შეიძლება ჩავთვა
ლოთ მხოლოდ ოთხი ფაქტორი, კაპიტალი, შრომა,
ბუნებრივი რესურსები (მ. შ. მიწა) და მეწარმული
უნარი. ჩვენი კვლევის მიზნიდან გამომდინარე,
ჩვენ არ შევუდგებით ყველა აქ ჩამოთვლილი ფაქ
ტორების განხილვას, არამედ, ყურადღებას გავა
მახვილებთ მხოლოდ შრომის და მეწარმული უნ
არის ფაქტორებზე.
აქედანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მათგა
ნი ადამიანის უნარის გამომხატველია. პირველი - 
დასაქმებული ადამიანის შრომის უნარის. მეორე
-  ადამიანის მეწარმული უნარის, ორივე მათგანს
ადამიანის ცოდნა უდევს საფუძვლად, რომელიც
თავის მხრივ, განათლებით იქმნება და შემდეგ ად
ამიანში გროვდება. ამ ცოდნას და უნარს ადამი
ანისეული კაპიტალი ეწოდება, და რადგან, დღე
ვანდელი ეკონომიკა მოითხოვს ადამიანისეული
კაპიტალის მაღალ ხარისხს, რომელიც ორიენტი
რებული უნდა იყოს უახლეს ტექნიკა-ტექნოლო
გიებზე, ინოვაციების შექმნასა და დანერგვაზე,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფართოდ გამო
ყენებაზე და ა. შ., უნდა ვიფიქროთ, რომ ეკონომი
კური ზრდის ფაქტორებს შორის სწორედ ადამი
ანისეული კაპიტალი ანუ მცოდნე, განათლებული,
კრეატული ადამიანი არის ეკონომიკის ინკლუზი
ური ზრდის დომინირებადი ფაქტორი.
ინოვაციური ქვეყნების პრაქტიკამ, რომლებიც
კოლოსალურ სიდიდის ინვესტიციებს აბანდებენ
ინოვაციებში, დაარწმუნა კაცობრიობა, რომ ეკ
ონომიკის უწყვეტ ზრდას ტექნიკური პროგრესი
განაპირობებს [8, გვ. 42]. მაგრამ ისიც, ცნობილია,
რომ ტექნიკა-ტექნოლოგიურ სიახლეებს ადამიან
ები, კერძოდ, შემოქმედებითი (კრეატული) ადამი
ანები ქმნიან.
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გლობალური ინოვაციური ინდექსით მსოფ
ლიოში პირველ ადგილზე მყოფი შვეიცარია, რო
მელიც სულაც არ არის მდიდარი წარმოების სხვა
ფაქტორებით - მიწით, წიაღისეულით, სათბობ-ენ
ერგეტიკული ბაზით და ა. შ. -  სწორედ, ინოვაცი
ური ტექნოლოგიების მეშვეობით მოწინავე სამ
რეწველო ქვეყანა გახდა. ეს ქვეყანა განათლებასა
და კვლევებზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს
ხარჯავს [9, გვ. 21]. ამ ციფრმა შვეიცარია მაღა
ლი სამეცნიერო პოტენციალის ქვეყნად აქცია. ამ
ციფრის უკან დგას შვეიცარიის ძველი და ახალი
თაობის მეცნიერების და მკვლევარების მთელი
ელიტა, რომელთა განათლებაზე ქვეყნის მთავრო
ბა სახსრებს არ ზოგავს, რადგან იცის, რომ ეკონ
ომიკის ზრდის ნებისმიერი სხვა ფაქტორის - მიწა
იქნება ეს თუ ფულადი კაპიტალი, -  ამოქმედება,
ანუ „გაცოცხლება“ მხოლოდ ადამიანის მეშვეობ
ით შეიძლება და რამდენადაც უფრო მცოდნე და
განათლებული იქნება ეს ადამიანი, იმდენად მა
ღალნაყოფიერად აამოქმედებს იგი მას.
ასე რომ, სწორედ ადამიანური კაპიტალის ხა
რისხობრივი ზრდა წარმოადგენს ეკონომიკური
ზრდის და სრულყოფის მიმართულებით ქვეყნის
მოდერნიზაციის უმთავრეს ფაქტორს. „თუ კაპი
ტალიზმამდელ ეკონომიკურ სისტემაში, -  წერს
ქართველი მენციერი რ. აბესაძე, -  ძირითადი ეკ
ონომიკური ფაქტორი იყო მიწა, კაპიტალიზმის
დროს კი - კაპიტალი, ახალი (პოსტინდუსტრიული)
ეკონომიკის პირობებში ძირითადი ეკონომიკური
ფაქტორი არის ცოდნა“[4, გვ. 66]. ცოდნას განათ
ლება იძლევა, მცოდნე ადამიანი კი კრეატულ, შე
მოქმედებით ადამიანად ყალიბდება, რომელსაც
დამოუკიდებლად შეუძლია ინოვაციების შექმნა
და დანერგვა. ჯერ კიდევ, ილია ჭავჭავაძეს აქ
ვს ნათქვამი: „ქვეყანა იმით კი არ არის უბედური,
რომ ღარიბია, არამედ, იმით, რომ მცოდნე, გონე
ბაგახსნილი, გულანთებული კაცები არ ჰყავს“.
მცოდნე, გონებაგახსნილი ადამიანები კრეატ
ულად აზროვნებენ. კრეატულობა წარმატებული
საქმიანობის გარანტიაა თანამედროვე გლობა
ლურ სამყაროში. „თუ გვინდა, რომ თანამედროვე
სწრაფადცვალებად კონკურენტულ სამყაროში
ღირსეულად დავმკვიდრდეთ, და თუ გვსურს გავ
ხდეთ თანამედროვე პროგრესული ქვეყანა, არ
უნდა ვიყოთ მხოლოდ მომხმარებელი ერი, რად
გან, ვინც არ ქმნის ახალს, ის მხოლოდ სხვის მიერ
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შექმნილს მოიხმარს, ამით კი ის „სხვა“ ძლიერდება
და ვითარდება, თვითონ კი სუსტდება“ [10, გვ. 20].
დღეს, საქართველო მხოლოდ მომხმარებელი ქვე
ყანაა. პირველადი მოხმარების საქონლის 80%, ის
საქონელიც კი, რომლის წარმოების ტრადიციაც
გვაქვს და საწარმოო ბაზაც, იმპორტით შემოდის.
ინოვაციური განვითარებისკენ საქართველოს
გარკვეული შემობრუნება 2012 წლის 1 ოქტომ
ბრიდან მოხდა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვი
და პარტია „ქართული ოცნება“. ამ მიმართულებით
მათ გარკვეული „მარაგნაკეთი“ შექმნეს (დაფუძ
ნდა „ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენ
ტო“, ორი ინოვაციური ცენტრი, სამი ტექნოპარკი
და ა. შ.), მაგრამ არც ტემპია საკმარისი და არც და
ფინანსების მოცულობა. საქართველოში სამეცნი
ერო კვლევების ხელშეწყობაზე 2018 წელს დაიხ
არჯა 63 800 ათასი ლარი, ხოლო 2019 წელს 64 100
ათასი ალრი [11]. ჩვენი აზრით, იმ სამუშაოთა შეს
რულებისთვის, რაც საქართველოს ინოვაციურ
განვითარებას სჭირდება, ეს თანხები არის ძალიან
მცირე. ამასთან, ქვეყნის ინოვაციური განვითა
რებისთვის დაგეგმილი ყველა ღონისძიება სათა
ნადოდ დაფინანსებულ განათლებას უნდა დაეფ
უძნოს. 2019 წელს, საქართველოს ბიუჯეტიდან
განათლებაზე დაიხარჯა 1484618,0 ათასი ლარი
(მ. შ. საშუალო განათლებაზე 750884,0 ათასი ლა
რი, უმაღლეს განათლებაზე 160165,0 ათასი ლარი,
პროფესიულ განათლებაზე 52660,0 ათასი ლარი
და ა. შ.). პროცენტულად მან მთელი ბიუჯეტური
ხარჯების 12,2% შეადგინა. ეს მაშინ, როდესაც გა
ერთიანებულ სამეფოში და ნორვეგიაში სახელ
მწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის ამდენივე მხოლოდ
უმაღლეს განათლებაზე იხარჯება (გაერთიანებ
ულ სამეფოში 11,3%, ნორვეგიაში - 11,2%).
ჩვენ ვეთანხმებით მეცნიერ რ. აბესაძის მოსაზ
რებას იმის შესახებ, რომ ადამიანისეული კაპიტა
ლის სათანადოდ ფორმირების მოთხოვნის დაყე
ნებისას, ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონ
ომიკური მდგომარეობა უნდა გავითვალისწინოთ.
მართალია, მეცნიერი, როცა ამბობს, რომ „შეუძ
ლებელია ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირე
ბის და გამოყენების პირობები განვითარებულ და
ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნების ტოლფასად
ჩავთვალოთ“ [4, გვ. 66], მაგრამ, არ ვეთანხმებით
პატივცემულ მეცნიერს იმაში, რომ რადგან საქარ
თველო, ღარიბი ქვეყანაა და ბიუჯეტის რესურ

50

სებიც შეზღუდულია, ქვეყნის ეკონომიკის გან
ვითარებისთვის ყველაზე აუცილებელზე უარი
ვთქვათ. ეს აუცილებელი კი არის ინოვაციები, რო
მელთა შექმნა ხარისხიან განათლებას მოითხოვს.
ამიტომ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ხარისხი
ანი განათლება გადამწყვეტი ფაქტორია საქართ
ველოს ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარების
თვის.
დასკვნა
ცნობილი ფაქტია, რომ კონკურენტუნარიან
პროფესიონალად ადამიანი უმაღლესი განათლე
ბის დონეზე ყალიბდება. მაგრამ, ისიც ხომ ფაქტია,
და, ამას იაპონელი მეცნიერები ასაბუთებენ, რომ
ადამიანში პროფესიის არჩევა, უფრო ზუსტად
პროფესიისადმი მიდრეკილების გამომჟღავნება,
ადრეულ ასაკში, სწორედ სკოლის ასაკში ხდება.
ამიტომ არის, რომ იაპონიაში დიდი ყურადღება
ეთმობა მოსწავლეებში ღვთით ბოძებული ნიჭის
და მის საფუძველზე პროფესიისადმი მიდრეკილე
ბების გამომჟღავნებას. ამ საკითხზე მუშაობა ე.
წ. „ადრეული განვითარების“ სკოლებშივე იწყება.
ასეთი სკოლები მრავლად გახსნეს ჩინეთშიც. რაც
შეეხება ევროკავშირში შემავალ გამორჩეულად
მოწინავე სკანდინავიის ქვეყნებს, რომლებსაც კე
თილდღეობის ქვეყნებსაც უწოდებენ, იქ, ამ მიზ
ნით, ანუ მოსწავლეში პროფესიული მიდრეკილე
ბის გამოვლინების მიზნით, სპეციალური პროგ
რამებია ამოქმედებული. მაგალითად, ნორვეგიის
სკოლებში მერვე კლასიდან სწავლებაში შემოდის
ახალი საგნები „პროფესიული ორიენტაცია“ და
„ეკონომიკა“. იქამდის კი, ანუ პირველიდან მეშვი
დე კლასამდე ნორვეგიულ სკოლებში სავალდებუ
ლო საგნების პარალელურად ბავშვებს ასწავლიან
გუნდში მუშაობას, გადაწყვეტილების ერთობლივ
მიღებას [12, გვ. 52]. ნორვეგიაში სკოლაში შეს
ვლის პირველ დღეებიდანვე ბავშვებს უნერგავენ
აზრს იმის შესახებ, რომ პიროვნება ვითარდება
მხოლოდ სხვა პიროვნებებთან ურთიერთობით
და მისი მომავალი წარმატება ამ ურთიერთობა
ზე არის დამოკიდებული. ამიტომ, აქ, ამ ქვეყანაში,
სწავლება ისე არის ორგანიზებული, რომ ბავშვებ
მა ისწავლონ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებების ერ
თობლივი მიღება და მათი შედეგების ერთობლივი
შეფასებაც. ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ,
რომ ბავშვებს სკოლის ასაკშივე ჩამოუყალიბდეთ
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საკუთარი შესაძლებლობების ოპტიმისტური შე
ფასება.
შვედეთის სკოლებში მოქმედებს „6-დან 11
წლამდე მოსწავლეთა პროგრამა“, რომელიც ორი
ენტირებულია მოსწავლეებში ინოვაციური უნარ
ების გამომუშავებაზე. ამ ქვეყანაში ეს პროგრამა
შეიქმნა მოსწავლეებში საკუთარ თავში დარწმუ
ნების და პრობლემების გადაწყვეტის ჩვევების
გამოსამუშავებლად. ამ პროგრამის შესრულების
თვის სკოლებში კვირაში ერთი დღეა გამოყოფი
ლი. პროგრამაში მოსწავლეებთან ერთად ჩართუ
ლი არიან მშობლები და მეწარმეებიც [13, გვ. 282].
შვედეთში ასევე მოქმედებს პროგრამა „ახ
ალგაზრდული მიღწევები“. იგი 10-დან 20 წლამ
დე ახალგაზრდობისთვისაა განკუთვნილი, ანუ
მასში ჩართვის უფლება აქვთ მოსწავლეებსაც
და სტუდენტებსაც. ამ პროგრამის მიზანია ახალ
გაზრდებისთვის ბიზნეს-საქმიანობის სწავლება,
გამოცდილების გაზიარება და საკუთარი სამე
წარმეო საქმიანობის მხარდასაჭერად წელიწადში
ერთხელ ფინანსური დახმარების გაწევა. ამ ქვე
ყანაში მოსწავლეებში კრეატული პოტენციალის
ამაღლების მიზნით ხორციელდება სკოლებსა და
კომპანიებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა. მა
გალითად, ცნობილია, რომ უმცროსი კლასის მოს
წავლე-გამომგონებელთა მოტივაციის ამაღლე
ბის მიზნით შვედური კომპანია „FINNUPP“ ყოველ
სამ წელიწადში ერთხელ შვედეთში ყველაზე დიდ
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შეჯიბრებას ატარებს. აუცილებლად მოსახსენე
ბელია შვედური არაკომერციული ორგანიზაცია
- „ახალგაზრდა მეწარმეობა“, რომელიც საშუალე
ბას აძლევს უფროსკლასელებს, სასწავლო პე
რიოდშივე იქონიონ საკუთარი ბიზნესი, როგორც
სასკოლო პროგრამის ნაწილი. შვედეთის მოსწავ
ლეთა 80% სწორედ აქ იძენს ბიზნესის მართვის
პრაქტიკულ ჩვევებს [13, გვ. 283].
სხვა მრავალ პროგრამებს შორის, რომლე
ბიც ახალგაზრდობაში შრომის უნარის, ძირითად
შემთხვევებში კი, შემოქმედებითი უნარის განვი
თარებაზე არის ფოკუსირებული, გამორჩეულია
პროგრამა „იკვლიე და იზარდე“. ამ პროგრამაში
ჩართვის უფლება ყველას აქვს, ვინც თავის თავში
ხედავს ზრდის სურვილს საქმეში, კერძოდ, მცირე
და საშუალო ბიზნესის დაწყება-განვითარებაში.
ისინი აქ დაფინანსებასაც იღებენ და ასეთ ბენე
ფიციარებს შორის ბევრი მაღალი კლასის მოსწავ
ლეა. რაიმე ამის მსგავსი საქართველოს სკოლებში
არ ხდება. მართალია, 2019 წლის სექტემბრიდან
სკოლებში დაკანონდა საგნის -  „მეწარმეობის სა
ფუძვლები“ - სწავლება, მაგრამ, მისი კრედიტების
მცირე მოცულობა და მის სწავლებაშიც, რაღაცა
„მეორეხარისხოვანი“ მიდგომა, ვერ მოგვცემს იმ
ეფექტს, და ვერ განაწყობს მოსწავლეებს მეწარ
მეობის გზაზე დასაყენებლად. არადა, ეს საქარ
თველოში მეტად საჭიროა. ჩვენს ახალგაზრდო
ბას პრაქტიკული განათლება აკლიათ.
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