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yovelkvartaluri saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi

samecniero-praqtikuli Jurnali #1(49), 2018    

 loid qarCava - mTavari redaqtori da saredaqcio kolegiis Tavmjdomare,
                             biznesis administrirebis doqtori, profesori;
                             saqarTvelos mecnierTa sabWos Tavmjdomare;
                             saqarTvelos biznesis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri; 
                             fazisis saero-samecniero akademiis namdvili wevri.

ramaz abesaZe (paata guguSvilis ekonomikis 
institutis direqtori); nino abesaZe; anzor 

abralava; iuri ananiaSvili ; rozeta 

asaTiani; Teimuraz babunaSvili (saqarTvelos 
biznesis mecnierebaTa akademiis prezidenti); 
evgeni baraTaSvili; elberd batiaSvili; 

givi bedianaSvili (evropis  universitetis 
globalizaciis ekonomikuri da socialuri 
problemebis kvlevis institutis direqtori); 
rostom beriZe (baTumis universiteti);  
Tamar gamsaxurdia; Tina gelaSvili; simon 

gelaSvili; revaz gvelesiani (ekonomikuri 
politikisa da ekonomikuri ganaTlebis 
qarTul-germanuli institutis direqtori); 
revaz gogoxia; vladimer grigolaia (moskovi, 
ruseTis federacia); aleqsei danilCenko 
(belarusis saxelmwifo universitetis 
reqtoris moadgile); volfgang vengi (berlini, 
germania); SoTa veSapiZe; nugzar Todua; 
goCa TuTberiZe (evropis universitetis 
proreqtori); sergei iakubovski (odesis 
erovnuli universiteti, ukraina); eldar 

ismailovi (kavkasiis  strategiuli kvlevis 
institutis direqtori); merab kakulia; 

aleqsandre kvaSilava; gia kvaSilava; murTaz 

kvirkvaia (samecniero nawilis redaqtori, 
grigol robaqiZis saxelobis universitetis 
biznesisa da marTvis skolis dekani); vasil 

kikutaZe; irakli kovzanaZe (saqarTvelos 
parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis 
Tavmjdomare) ; kaxa korZaia (kavkasiis 
saerTaSoriso universitetis reqtori); 
paata koRuaSvili (saqarTvelos soflis 
meurneobis mecnierebaTa akademiis wevri); 
herald kunci (brandenburgi, germania); enver 
lagvilava; lordi stiven lord loid-

bagrationi (oqsfordis universiteti, inglisi); 
revaz lorTqifaniZe; ekaterine lomia 

(saerTaSoriso urTierTobebis samsaxuris 

ufrosi); Salva maWavariani (kavkasiis 
universitetis vice-prezidenti); elguja 

meqvabiSvili; nugzar nadaraia (fazisis 
saero-samecniero akademiis prezidenti); daviT 

narmania; Tedo niniZe; solomon pavliaSvili 

(Tbilisis saswavlo universitetis reqtori); 
vaxtang sarTania (saqarTvelos sapatriarqos 
wmida andria pirvelwodebulis saxelobis 
qarTuli universitetis ekonomikisa da 
biznesis marTvis fakultetis dekani); 
eTer sarjvelaZe; avTandil silagaZe 

(saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis 
namdvili wevri);  aleqsandre siWinava; gela 

svirava (zugdidis saxelmwifo saswavlo 
universiteti ) ; dametken turekulova 

(yazaxeTis respublikis esTetikur mecnierebaTa 
akademiis akademikosi); slava fetelava; 
levan qistauri; rusudan quTaTelaZe 

(saqarTvelos teqnikuri universitetis biznes-
inJineringis fakultetis dekani); ekaterine 

SakiaSvili; Teimuraz Sengelia; giorgi 

SixaSvili; omar Sudra; faia Sulenbaeva 

(yazaxeTis respublika); lali CageliSvili; 
daviT CerqeziSvili (aRmosavleT evropis 
universitetis reqtori); mixeil CikvilaZe; 

niko CixlaZe; avTandil CuTlaSvili ; 
nodar xaduri (saqarTvelos konkurenciis 
saagentos Tavmjdomare); elene xarabaZe; eTer 

xaraiSvili; revaz xarebava; merab xmalaZe; 

daviT jalaRonia (soxumis saxelmwifo 
universitetis ekonomikisa da biznesis 
fakultetis dekani); ivane jagodniSvili 

(saqarTvelos teqnikuri universitetis 
sainJinro ekonomikis, mediateqnologiebisa da 
socialur mecnierebaTa fakultetis dekani) 
jamlet janjRava (mTavari redaqtoris 
moadgile); emzar jgerenaia; mixeil jibuti 

(saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa 
akademiis prezidenti). nana jRarkava. 

fasi 10 lari

SesaZlebelia, redaqcia yovelTvis ar iziarebdes avtoris azrs. 

 Jurnali `axali ekonomisti~, 2018w.
 gamomcemloba `loi~

saredaqcio kolegia:

mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:
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RAMAZ  ABESADZE (Director of Paata Gugushvili 
Economic institute);  NINO ABESADZE; ANZOR 
ABRALAVA; IURI ANANIASHVILI; ROZETA ASA-
TIANI; TEIMURAZ BABUNASHVILI (Prezident 
of the Georgian Academy of Business Sciences; EV-
GENI BARATASHVILI; ELBERD BATIASHVILI; 
GIVI BEDIANASHVILI (Director of the European 
Univercity’s Institute of Research of economic and so-
cial problems of Globalization); ROSTOM BERIDZE 
(Batumi state university); TAMAR GAMSAKHUR-
DIA; TINA GELASHVILI; SIMON GELASHVILI; 
REVAZ  GVELESIANI (Director of Georgian-Ger-
man Institute of Economic Policy and Economic 
Education); REVAZ GOGOKHIA (Editor-in-Chief 
of magazine ,,Economy and Business“); VLADIMIR 
GRIGOLAIA  (Moscow, Russian Federation); ALEK-
SEY DANILCHENKO (Deputy of Rector of Belaru-
siaState University); WOLFGANG WENG (Berlin, 
Garmany); SHOTA  VESHAPIDZE; NUGZAR TOD-
UA; GOCHA TUTBERIDZE (Prorector of Euro-
pean University); SERGEY YAKUBOVSKIY (Odesa 
I.I.Mechnikov Odessa National University, Ukraine); 
ELDAR  ISMAILOV (Director of  Institute of  Stra-
tegic Studies of the Caucassus); MERAB KAKULIA; 
ALEKSANDRE KVASHILAVA; GIA  KVASHILAVA; 
MURTAZ  KVIRKVAIA  (Editor of the Scientific 
part, Dean of Business and Management Scool of  G. 
Robakidze University); VASIL KIKUTADZE; IRAKLI 
KOVZANADZE(Head of Budget and Finance Com-
mittee of Parliament of Georgia); KAKHA KORZAIA 
(Rector of  Caucasus International University); PAA-
TA KOGUASHVILI (member of  Georgian Academy 
of Agriculture); HARALD KUNZ (Brandenburg, 
Garmany); ENVER LAGVILAVA; The Rt Hon STE-
VEN LORD LLOYD-BAGRATIONI (University of 
Oxford, England); REVAZ LORDKIPANIDZE; EKA-
TERINE LOMIA (Head of Department of Interna-

tional Relations); SHALVA  MACHAVARIANI (Vice-
Prasidenrt of Caucasus University in sciens field); 
ELGUJA MEQVABISHVILI; MARIAM MGEBRISH-
VILI; NUGZAR NADARAIA  (Prezident of the  Acad-
emy of Fazisi  Sciences); DAVID NARMANIA; TEDO 
NINIDZE; SOLOMON PAVLIASHVILI (Rectot of 
Tbilisi University); VAKHTANG SARTANIA (Dean 
of Economics and Business Administration Faculty of 
Saint Andrew the First Called Georgian University of 
the Patriarchate of Georgia); ETER SARJVELADZE; 
AVTANDIL SILAGADZE (Member of Georgian 
National Academy of Science); ALEKSANDRE SI-
CHINAVA (Editor-in-Chief of magazine ,,Busi-
ness Engineering“); GELA SVIRAVA; DAMETKEN  
TUREKULOVA (Academician of a Esthetical Sci-
ence Academy of Kazakhstan, University of Kazakh-
stan of Economy, Finances and International Trade); 
SLAVA FETELAVA; LEVAN KISTAURI; RUSUDAN  
KUTATELADZE  (Dean of Business-engineering 
Faculty of Georgian Tecnical University);  TEMUR 
SHENGELIA; GIORGI SHIKHASHVILI; OMAR 
SHUDRA; FAIA  SHULENBAYEVA (University of 
Kazakhstan of Economy, Finances and International 
Trade); LALI CHAGELISHVILI; DAVID CHERKEZ-
ISHVILI (Rector of East European University)MI-
CHAEL CHIKVILADZE; NIKO CHIKHLADZE;  
AVTANDIL CHUTLASHVILI;   NODAR KHADURI 
(Head of the Georgian Competition Agency); ELENE  
KHARABADZE;  ETER  KHARAISHVILI; REVAZ 
KHAREBAVA; MERAB KHMALADZE; DAVID 
JALAGONIA  (Dean of Economics and Buziness Fac-
ulty of  Suxumi State University); JAMLET JANJGAVA 
(Deputy of Editor-in-Chief);  EMZAR JGERENAIA 
(Editor-in-Chief of magazine ,,Economy of Georgia“); 
MICHAEL JIBUTI (Prezident of the Georgian Acad-
emy of Economics Sciences); NANA JGHARKAVA.

 EDITORIAL   BOARD
Doctors of science, Professors:

            LOID KARCHAVA - Editor-in-Chief and Head of Editorial Board;
                                              Doctor of Business Administration, Professor;
                                              Head of the Council of Scientists of Georgia;
                                              Academician of the Georgian Academy of Business Sciences;
                                              Academician of the Georgian Academy of Fazisi Sciences. 

QUARTELY INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL MAGAZINE,   

 PRECISED AND REVIEWED # 1(49), 2018

The  New ECONOMIST
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ეკონომიკური მეცნიერების განვითარება საქართველოში[1]

რამაზ აბესაძე
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის დირექტორი. 
ელ.ფოსტა: ramazabesadze@yahoo.com

შოთა ვეშაპიძე
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის 
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 
პროფესორი.
ელ.ფოსტა: shota46@yahoo.com

ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების ასპექტები მისი ჩასახვიდან დღემდე. 
ყურადღება გამახვილებულია იმ ორგანიზაციებსა და მეცნიერებზე, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი 
მიუძღვით საქართველოში ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებაში.

საკვანძო სიტყვები: კოლხეთის სამეფო, მერ კანტილიზმის დოქტრინა, კალმასობა, ხელმწიფის კარის 
გარიგება, ევროპული ეკონომიკური ფასეულობები. 

შესავალი
ეკონომიკურ განვითარებას საქართველოში 

საუკუნეთა სიღრმეში აქვს ფესვები გადგმული. ძვ. 
წ. VI-VII სს. კოლხეთის სამეფოში განვითარებული 
იყო სოფლის მეურნეობა და ხელოსნობა, იჭრებოდა 
“კოლხური თეთრი”. შემდეგ განვითარების მაღალ 
დონეს მიაღწია “იბერიის” სამეფომ, რომელსაც 
სავაჭრო ურთიერთობები ჰქონდათ როგორც 
მეზობელ, ისე შორეულ ქვეყნებთანაც. ქართულ 
ისტორიულ, ლიტერატურულ, ფილოსოფიურ თუ 
თეოლოგიურ წყაროებში მოცემულია საინტერესო 
მოსაზრებები ეკონომიკური მეცნიერების 
სხვადასხვა სფეროდან. მეცნიერული სახე 
ეკონომიკურმა შეხედულებებმა მხოლოდ XX 
საუკუნის 20-იან წლებში მიიღო.

ფეოდალური საქართველოს ეკონომიკური 

შეხედულებები
საყურადღებო ეკონომიკური მოსაზრებები 

ჩამოყალიბდა ფეოდალურ საქართველოში, 
რომელთა მსგავსი იდეები საფუძვლად დაედო 
მერკანტილისტური, ფიზიოკრატული და სხვა 
ეკონომიკური დოქტრინების შექმნა-განვითარებას. 
Aამ თვალსაზრისით ყურადღეებას იმსახურებს 
შემდეგი ძეგლები:

“ვეფხისტყაოსანი” (XII ს). მასში ჩანს 
ეკონომიკური აზროვნების მაღალი დონე, 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ იკვეთება 
მერკანტილიზმის დოქტრინის ელემენტები 
საუკუნეებით ადრე, მერკანტილისტთა სკოლის 
ჩამოყალიბებამდე.

ბექასა და აღბუღას “სამართლის წიგნი” (XIV-XV 
სს.) ასევე მნიშვნელოვანი წყაროა მერკანტილიზმის 

აღნიშნული სტატია გამოქვეყნდა პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის ჟურნალ 
„ეკონომისტში“ (#4, 2017 წელი), რომელსაც უცვლელად 
ვბეჭდავთ აღნიშნული ჟურნალის რედაქციასთან 
შეთანხმებით თემის აქტუალობიდან გამომდინარე.

ლოიდ ქარჩავა
მთავარი რედაქტორი

[1] მომზადებულია მითითებული ლიტერატურის საფუძველზე
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დოქტრინის მკვლევართათვის, რომელიც აგრეთვე 
შეიცავს თანამედროვეობისთვის აქტუალურ 
საკითხებს ზოგადად ეკონომიკის, კერძოდ, სოფლის 
მეურნეობისა, და ფინანსური ურთიერთობების 
შესახებ.

გიორგი ბრწყინვალეს „ხელმწიფის კარის 
გარიგება”(XIV ს).  მასში  ჩანს, რომ  სავაჭრო  საქმიანობა 
მოექცა “ფინანსთა მინისტრის” გამგებლობაში, რაც 
მერკანტილიზმის მსგავსად ნიშნავდა ფეოდალური 
მონარქიის მხრიდან ვაჭრობისადმი მხარდაჭერას, 
ასევე მასში იკვეთება სახელმწიფო-ფინანსური 
საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირებისკენ 
სწრაფვა.

ვახუშტი ბაგრატიონის “აღწერა სამეფოსა 
საქართველოსა” (XVIII ს ). ამ კაპიტალურ ნაშრომში 
ღრმადაა გამოკვლეული საქართველოს ბუნებრივი 
რესურსები და ეკონომიკური პოტენციალი. 
იგი “კლასიკოსების ” მსგავსად, პირველ რიგში, 
მოითხოვდა ზოგადად  წარმოების და შემდეგ კი 
ვაჭრობის განვითარების წახალისებას.

ვახტანგ მეექვსის“სამართალი” (1705-08 წწ.). 
იგი საინტერესო მოსაზრებებს შეიცავს ვალის, 
სარგებლის განაკვეთისა და სხვათა შესახებ., მის 
“დასტურ ლამალში” გამოყენებული ეკონომიკური 
ტერმინები (გამოსაღები, ზარაფი, ბაჟი და სხვ.) 
აქტუალურად ჟღერს თანამედროვე პერიოდშიც.

იოანე ბატონიშვილის “კალმასობა” (XVIII ს.). 
ეკონომიკური თვალსაზრისით, გამოთქმულია 
მერკანტილისტური შეხედულებები, რომ ვაჭრობის 
განვითარება უზრუნველყოფს როგორც ქალაქების 
განვითარებას, ისე ქვეყნის გამდიდრებას.

სულხან-საბა ორბელიანის შეხედულებები 
(XVII ს.). იგი ერთის მხრივ, შესაბამისობაშია 
ფიზიოკრატულ იდეებთან (რომელიც 
ჩამოყალიბდა მოგვიანებით - მე-18 საუკუნის 50-
იან წლებში), მეორე მხრივ კი ახლოსაა კლასიკოსთა 
მოსაზრებებთან.

ალექსანდრე ამილახვარის შეხედულებები (XVI-
II ს.). შეიცავს მერკანტილისტურ შეხედულებებს, 
მაგრამ ნაწილობრივ, ამავე დროს, კლასიკურ, მათ 
შორის, ფიზიოკრატიულ იდეებსაც მიესადაგება.

თერგდალეულთა ეკონომიკური შეხედულებები
მე-18 საუკუნის 60-იან წლებში, როდესაც 

ფეოდალური შეზღუდულობის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში ჩაერთნენ „თერგდალეულები“ 
(„პირველი დასი“ ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით), 
გამოიცემოდა ეკონომიკური ხასიათის მოსაზრებები, 
მიმართული ბატონყმობის წინააღმდეგ და 
თავისუფალი მეწარმეობის მხარდასაჭერად. 
ეკონომიკურ ნაშრომებს აქვეყნებდნენ ილია 
ჭავჭავაძე,ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი,სერგი 
მესხი,ივანე მაჩაბელი და სხვ. ნაშრომებში, რომელიც 
ეძღვნებოდა პოლიტეკონომიის, სტატისტიკის, 

კრედიტის, ფინანსების პრობლემებს აისახებოდა 
დასავლეთევროპელ და რუს ეკონომისთა იდეები.

ილია ჭავჭავაძემ საფუძველი ჩაუყარა წარმატების 
საერთო საფუძვლების თეორიას, ჩამოაყალიბა 
ლიბერალიზმის საკუთარი დოქტრინა, ევროპულ 
ლიბერალურ ღირებულებებზე ორიენტირებული 
კეთილდღეობის კონცეფცია, ეკონომიკური 
ლიბერალიზმის ქართული ნაირსახეობის 
იდეოლოგია;  შექმნა მოძღვრება ევროპული და 
სხვა ქვეყნების ცივილიზებული ღირებულებებისა 
და მოწინავე გამოცდილების საქართველოში 
გადმოტანის, მათი ოპტიმალური სინთეზის შესახებ.

ნიკო ნიკოლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა 
ევროპული ღირებულებების შესწავლასა და 
საქართველოში დანერგვის საქმეში, საფუძველი 
ჩაუყარა საქართველოს ფინანსების, მრეწველობისა 
და სხვა აქტუალური საკითხების თეორიულ 
კვლევებს.

ეკონომიკური მეცნიერების ჩამოყალიბება და 
განვითარება საქართველოში

ეკონომიკური მეცნიერების ჩამოყალიბება-
განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დაარსებას. თავდაპირველად ეკონომიკური 
საგნები ისწავლებოდა სიბრძნისნეტყველების 
ფაკულტეტზე, რომელთანაც ჩამოყალიბდა 
ეკონომიკის განყოფილება, რომლის 
ორგანიზატორებიც იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი 
და ფილიპე გოგიჩაიშვილი. უნივერსიტეტის 
გახსნისთანავე ჩამოყალიბდა პოლიტეკონომიის 
კათედრა. Mმისი ფუძემდებელი და პირველი გამგე 
იყო პროფ. ფილიპე გოგიჩაიშვილი.

უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ეკონომიკურმა 
შეხედულებებმა და კვლევებმა მეცნიერული 
ხასიათი ივანე ჯავახიშვილისა და ფილიპე 
გოგიჩაიშვილის ნაშრომებში მიიღო, რომელთა 
იდეებზე აღიზარდა მეცნიერ-ეკონომისტთა 
მთელი პლეადა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის მოღვაწეობა, 
რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოში 
ეკონომიკური სამეცნიერო სკოლის ჩამოყალიბებისა 
და განვითარების საქმეში.

ივანე ჯავახიშვილმა დიდი ღვაწლი დასდო 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა განვითარებას. მან 
გამოაქვეყნა პირველი დიდი ეკონომიკური 
გამოკვლევები, შექმნა საქართველოს ეკონომიკური 
ისტორიის კურსი, გამოსცა წიგნი “ქართველი ერის 
ისტორია” და სხვ.

ფილიპე გოგიჩაიშვილიც ქართული 
ეკონომიკური მეცნიერების სათავეებთან იდგა. Mმან 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აღრიცხვისა და 
სტატისტიკის განვითარების საქმეში. იგი ითვლება 
სტატისტიკისა და სტატისტიკური მეცნიერების 
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ფუძემდებლად საქართველოში.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკის განყოფილებასა და შემდეგ ეკონომიკურ 
ფაკულტეტებზეზე არაერთი პროფესორი 
აღიზარდა,  რომლებმაც მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანეს საქართველოში ეკონომიკური 
მეცნიერების განვითარების საქმეში, კერძოდ: 
გიორგი ადეიშვილი, როზეტა ასათიანი, კლიმენტი 
აჩელაშვილი, გიორგი ბაქრაძე, ვალერიანე ბახტაძე, 
იოსებ ბაჯაძე, ალექსანდრე ბაჯელიძე, სერგი 
ბერაძე, ბიკენტი გაბიძაშვილი, გივი გამსახურდია, 
გია გამყრელიძე, გიორგი გეხტმანი, გიორგი 
გველესიანი, ავთანდილ გიორგობიანი, რევაზ 
გოგოხია, ლევან გოკიელი, გივი გოშაძე, პაატა 
გუგუშვილი, გრიგოლ თოდუა, ნიკო იაშვილი, 
რევაზ კაკულია, ჯემალ კახნიაშვილი, ალექსანდრე 
კუჭუხიდზე, პარმენ ლემონჯავა, ქეთევან მარშავა, 
მურთაზ მაღრაძე, გაბრიელ მეგრელიშვილი, იაკობ 
მესხია,  ირაკლი მიქელაძე, გიორგი მშვილდაძე, 
გაიოზ ნადირაშვილი, ნუგზარ პაიჭაძე, გიორგი 
პაპავა, ვლადიმერ  პაპავა  (უფროსმა),  ვლადიმერ  
პაპავა,  ჯემალ პაჭკორია, პეტრე ჟღენტი, უშანგი 
სამადაშვილი, ოთარ სღარეიშვილი, ნიკოლოზ 
ტყეშელაშვილი, მირიან ტუხაშვილი,  არჩილ 
ფანცხავა, იროდიონ ქვაჩახია, შოთა ქისტაური, 
ნიკო ქოიავა, დიმიტრი ქორიძე, როინ ქუტიძე, 
გიორგი ღაღანიძე, ლარისა ყორღანაშვილი, პავლე 
ჩაგელიშვილი, დიმიტრი ცისკარიშვილი, ვასილ 
ჩანტლაძე, მიხეილ ჩიკვილაძე, დავით ძნელაძე, 
ლევან ხარაზი, გედეონ ხელაია, მერაბ ხმალაძე, ნიჟა 
ხურციძე, დავით ძნელაძე, გივი ჭანუყვაძე, თენგიზ 
ჭიაბრიშვილი, ემზარ ჯგერენაია და სხვები.

ამჟამად  ფაკულტეტზე  წარმატებით  მოღვაწეობენ: 
ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი თეიმურაზ 
ბერიძე (რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა ეკონომიკური თეორიის, ეკონომიკის 
პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის, კავკასიისა 
და საქართველოს ეკონომიკის პრობლემათა 
დამუშავებაში), კათედრის ხელმძღვანელები, 
პროფესორები: იური ანანიაშვილი, სიმონ 
გელაშვილი, რევაზ გველესიანი, ნუგზარ თოდუა, 
ირაკლი კოვზანაძე, ელგუჯა მექვაბიშვილი, დავით 
ნარმანია, ავთანდილ სილაგაძე, დემურ სიჭინავა, 
თეიმურაზ შენგელია, ნოდარ ხადური, ელენე 
ხარაბაძე, ეთერ ხარაიშვილი, იოსებ ხელაშვილი.

საქართველოში საერთოდ მეცნიერების 
და, მათ შორის, ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების საქმეში უდიდესი როლი 
ითამაშა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემის 
შექმნამ, სხვადასხვა პროფილის სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტებით. ეკონომიკური 
მეცნიერების განხრით აკადემიკოსეაბი და 
წევრკორესპონდენტები არიან:

ირაკლი მიქელაძე - საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის აკადემიკოსი (1969 წ.), პირველი 
ეკონომისტი აკადემიკოსია. მისი სამეცნიერო 
კვლევის ძირითადი სფეროა მრეწველობის 
ეკონომიკა. დიდი ღვაწლი მიუძღვის რესპუბლიკის 
სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის თეორიული 
და პრაქტიკული საკითხების დამუშავებაში. 
ძირითადი შრომები ეძღვნება საქართველოს 
სსრ სახალხო მეურნეობის სპეციალიზაციასა და 
კომპლექსურ განვითარებას.

პაატა გუგუშვილი - საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის აკადემიკოსი (1974 წ.). განსაკუთრებული 
ღვაწლი მიუძღვის  პოლიტიკური ეკონომიის, 
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აზრის 
ისტორიის, სახალხო მეურნეობის განვითარების, 
დაგეგმვის, სოციოლოგიის, დემოგრაფიის, 
ბიბლიოლოგიის, ამიერკავკასიისა და 
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების და სხვა საკითხების თეორიული 
და პრაქტიკული პრობლემების დამუშავებაში.  
ავთანდილ გუნია -  საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის აკადემიკოსი (1979 წ.). მისი შრომები 
ეძღვნება ეკონომიკური ზრდის ტემპებისა და 
პროპორციების პრობლემებს. სიცოცხლის ბოლო 
წლებში აქტიურად მუშაობდა საქართველოს 
ეკონომიკური დამოუკიდებლობის კონცეფციაზე 
საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლის პირობებში, 
იკვლევდა აშშ-თან და სხვა ეკონომიკურად 
განვითარებულ ქვეყნებთან ურთიერთხელსაყრელი 
თანამშრომლობის პერსპექტივებს.

ვასილ  ჩანტლაძე -  საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის აკადემიკოსმა (1979წ.), შოთა 
რუსთაველის და სულხან-საბა  ორბელიანის 
ეკონომიკურ შეხედულებათა ფუნდამენტური 
შესწავლის საფუძველზე დაასაბუთა, რომ 
ქართული თეორიული და გამოყენებითი 
ეკონომიკური აზრი მუდამ მხარს უბამდა მსოფლიო 
ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. დიდია მისი 
წვლილი ფინანსების თეორიისა და მე-19 საუკუნის 
რეფორმამდელი აღმოსავლეთ საქართველოს 
ფინანსების ისტორიის შესწავლაში.

ვლადიმერ  პაპავა - საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი (2013 წ.). 
განსაკუთრებულია მისი წვლილი ეკონომიკური 
თეორიის, ეკონომიკის მათემატიკური 
მოდელირების, მაკროეკონომიკის, ეკონომიკის 
პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის თეორიისა 
და საქართველოსა და კავკასიის ეკონომიკის 
საკითხების დამუშავებასა და შემოქმედებითად 
განვითარებაში. მას ეკუთვნის არაერთი თეორია, 
მათ შორის, Mმან შეიმუშავა ეკონომოკის 
პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის თეორია 
სახელწოდებით - ნეკროეკონომიკა, რომელსაც 
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ფართო აღიარება აქვს. Mმის მიერ ასევე შეიქმნა 
ლაფერ-კეინსიანური სინთეზის საფუძვლები და 
აგებულ იქნა მოდელი  - “ეკონომიკა გადასახადების 
გარეშე”, აკადემიკოს ვ. პაპავას  ორიგინალური 
მოსაზრებები გამოქვეყნებულია აშშ-ში, ევროპისა 
და აზიის ქვეყნებში იმპაცტ-ფაქტორის მქონე 
ბევრ გამოცემაში. მას უკავია განსაკუთრებული 
ადგილი საქართველოში ბოლო სამი ათწლეულის 
განმავლობაში ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარებასა და საერთაშორისო ასპარეზზე მის 
გატანაში.

ავთანდილ  სილაგაძე - საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი 
(2013 წ.). მას განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის 
ეკონომიკის, ეკონომიკური აზრის ისტორიისა და 
პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოს ეკონომიკის 
ტრანსფორმაციის თეორიული და პრაქტიკული 
საკითხების დამუშავებაში. დიდია მისი წვლილი, 
როგორც ეროვნული ეკონომიკური დოქტრინების 
დამუშავებაში (ილია ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე), ისე 
ინგლისურ ენაზე მათ გამოცემასა და საერთაშორისო 
საზოგადოებისათვის წარდგენასა და გაცნობაში. 
ამასთან, მან, 90-იან წლების შუახანებში, 
საქართველოს ისტორიაში პირველად (პროფ. ანზორ 
თოთაძესთან  ერთად) გააანალიზა-დააჯგუფა და 
გამოაქვეყნა მთლიანი სტატისტიკური მონაცემები 
საქართველოში არსებული გვარსახელების  
შესახებ.  მისი ნაშრომები გამოცემულია აშშ-ში, 
გერმანიაში, შვედეთში, რუსეთში, ზოგიერთი 
მათგანი შეტანილია საზღვარგარეთის  (მ.შ. აშშ-ის)  
უნივერსიტეტთა სასწავლო ლიტერატურის სიაში. 

ვალერიან მელქაძე -  საქართველოს მეცნიერებათა  
აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი (1979), ეკონომიკურ 
მეცნიერებაში უახლესი მიმართულების - 
რეგიონული ეკონომიკის ერთ-ერთ ფუძემდებელია. 
მან, სსრკ-ის პირობებში, საქართველოს მაგალითზე 
პირველმა შეიმუშავა ეროვნული შემოსავლის 
გაანგარიშების მეთოდოლოგია და მეთოდიკა, 
რითაც საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის 
და მისი გამოყენების რეალური სურათი შექმნა.

ლეო  ჩიქავა - საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი 
(1997). მას დიდი წვლილი მიუძღვის ეკონომიკის 
სხვადასხვა სფეროს (მრეწველობა, მომსახურება 
და სხვ), ასევე დემოგრაფიული მეცნიერების 
მეთოდოლოგიური და გამოყენებითი პრობლემების 
საფუძვლიან დამუშავებასა და განვითარებაში.

განსაკუთრებულია ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების საქმეში სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტების  როლი:

„საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ეკონომიკის  ინსტიტუტი“ (1944 წ.). მან ბევრჯერ 
შეიცვალა დასახელება და ამჟამად ეწოდება “თსუ 

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი”. ამჟამად ინსტიტუტის თემატიკა 
მოიცავს საბაზრო ეკონომიკის სრულყოფის 
თეორიული და გამოყენებითი ხასიათის 
პრობლემებს. ინსტიტუტის დამფუძნებელი და 
პირველი დირექტორი იყო აკადემიკოსი პატა 
გუგუშვილი, შემდეგ აკადემიკოსი  ავთანდილ  
გუნია, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა, 
პროფ. გიორგი წერეთელი (მნიშვნელოვანია 
მისი წვლილი ეკონომიკურ-მათემატიკური, 
ეკონომიკურ-ეკოლოგიური, მაკრო ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური თეორიის, ასევე საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და განვითარების პრობლემების 
დამუშავებაში). ამჟამად ინსტიტუტის დირექტორია 
პროფ. რამაზ აბესაძე (მას მნიშვნელოვანი  
წვლილი აქვს შეტანილი მრეწველობის, 
მაკროეკონომიკის, ბუნებათსარგებლობისა 
და გარემოს დაცვის ეკონომიკის, საბაზრო 
ეკონომიკის ფორმირებისა და განვითარების,  
ეკონომიკური განვითარებისა და ეკონომიკური 
რეგრესის თეორიული და გამოყენებითი ხასიათის 
პრობლემების დამუშავებაში). ინსტიტუტის სხვა 
თანამშრომლებიდან აღსანიშნავია პროფესორები: 
როზეტა ასათიანი, იოველ ასათიანი, ვალერიანე 
ბახტაძე, იოსებ ბაჯაძე,  გივი ბედიანაშვილი, სერგი 
ბერაძე, თემურ ბერიძე, ალექსანდრე ბრეგვაძე, 
მიხეილ გველესიანი, ფილიპე გოგიჩაიშვილი, 
რევაზ გოგოხია, ვალერიან დათუკიშვილი, არჩილ 
თეთრაული, მიხეილ თოქმაზიშვილი, ნიკო 
იაშვილი, აკაკი კაკაბაძე, მიხეილ კახეთელიძე,  
ლუარსაბ კარბელაშვილი, მურმან კვარაცხელია, 
პაატა ლეიაშვილი, ვალერიან მელქაძე, რამინ 
მითაიშვილი,  აპოლონ ნუცუბიძე, გიორგი პაპავა, 
ვლადიმერ პაპავა, მიხეილ როკეტლიშვილი, 
აზიკო სისვაძე, ნიკოლოზ ტყეშელაშვილი, უშანგი 
სამადაშვილი, როლანდ სარჩიმელია, ავთანდილ 
სულაბერიძე,  დიმიტრი ქორიძე, კირილე 
ღოღობერიძე, ვასილ ჩანტლაძე, თამაზ ჩიკვაიძე, 
ლეო ჩიქავა, თინათინ ჩხეიძე,  რაფიელ  ხარბედია, 
ბექირბი ხასია, ამირან ჯიბუტი, მიხეილ ჯიბუტი და 
სხვები; ეკონომკურ მეცნიერებათა კანდიდატები: 
რობერტ აბურჯანიძე, ოთარ ავალიშვილი, თამაზ 
აქუბარდია, ციალა ბენაშვილი, გია ბრეგვაძე, შალვა 
ბურდული, მერაბ გველესიანი, ლილი გვენეტაძე, 
ნატა დავლაშერიძე, ლინა დათუნაშვილი, დურსუნ 
დიასამიძე, გულნაზ ერქომაიშვილი, ბონდო 
ზარნაძე, ნუკრი ზაქარიაძე, ეთერ კაკულია, 
ბიძინა კელენჯერიძე, დავით კურტანიძე, 
ვალენტინა მიშინა, შურა მარგველაშვილი, მარინა 
მუჩიაშვილი, იზა ნათელაური, ვლადიმერ პაპავა 
(უფროსი), ზურაბ რევიშვილი, სერგო სოსელია, 
ზურაბ სოსელია, ნოდარ ულუმბერაშვილი, 
თენგიზ ქავთარაძე, თინათინ ქურდაძე, ნუნუ 
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ქისტაური, მარინე ცუცქირიძე,  რომან ხარბედია, 
თენგიზ ხოშტარია, რევაზ ჯავახიშბილი, დავით 
ჯანგულაშვილი და სხვ. ამჟამად ნაყოფიერი 
მუშაობით გამოირჩევიან განყოფილების გამგეები, 
მეცნიერებათა დოქტორები, მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომლები:  გიორგი ბერულავა, ვახტანგ 
ბურდული, ალფრედ კურატაშვილი, ეკონომიკის 
მეცნიერებათა კანდიდატები: ნანული არევაძე, 
ნანა ბიბილაშვილი, თეა ლაზარაშვილი, მამუკა 
ხუსკივაძე.

„საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო 
კომიტეტთან არსებული სახალხო მეურნეობის 
ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი“ (1963 წ.). ინსტიტუტში სამეცნიერო 
კვლევები მიმდინარეობდა ეკონომიკის, 
დაგეგმვისა და მართვის აქტუალურ საკითზებზე. 
ინსტიტუტს სხვადასხვა დროს სათავეში 
ედგნენ მისი დამაარსებელი ვალერიან მელქაძე, 
კანდიტ ჩარკვიანი (მისი შრომები ძირითადად 
ეძღვნება ეკონომიკის დარგების, განსაკუთრებით 
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის 
განვითარების ისტორიას საქართველოში), 
ვალერიან ადვაძე (მისი შრომები ეძღვნება სახალხო 
მეურნეობის ისტორიის პრობლემებს), იაკობ მესხია 
(მისი შრომები ეძღვნება, ეკონომიკის მართვისა და 
პროგნოზირების პრობლემებს), ნოდარ ჭითანავა 
(მისი ნაშრომები ეძღვნება ეროვნული ეკონომიკის 
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის, ეკონომიკასა და 
სახელმწიფოს შორის ურთიერთდამოკიდებულების 
პრობლემები გარდამავალ ეტაპზე), სერგო სანაძე 
(მუშაობს დარგთაშორისი ბალანსის პრობლემებზე). 
სხვა თანამშრომლებიდან აღსანიშნავია: ოთარ 
გიორგობიანის,  შალვა გოგიაშვილის, ამბროსი 
გრიშიკაშვილის, ქეთევან დადიანის, ომარ 
ვაშაკიძის, დავით იაკობიძის, რევაზ კაკულიას, 
მამულო კეკელიძის, გია მალაშხიას, დომენტი 
მოურავიძის, გიორგი პაპავას, ნუგზარ სანთელაძის, 
ნაზი ფირცხალავას, გურამ ყუფუნიას, ნიჟა 
ხურციძის, თამაზ ჩიკვაიძის, დემურ ჩომახიძის, 
ლეო ხაბურზანიას, ელენე ხოშტარიასა და სხვათა 
ნაშრომები. ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა  2006 
წლამდე.

„ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი“. ერთადერთი ეკონომიკური 
პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებაა, რომელიც 
შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფოებრივი 
დაოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ (1992 წ.). 
ინსტიტუტი სამეცნიერო კვლევებს ახორციელებდა 
საქართველოს საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის, 
ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის, 
აღრიცხვის, ანალიზის, აუდიტის და საფინანსო-
ეკონომიკური პროგნოზირების აქტუალურ 
საკითხებზე. ინსტიტუტს დირექტორები იყვნენ 

პროფ. იაკობ მესხია (მისი შრომები ეძღვნება 
ფინანსების, მაკროეკონომიკის, ეკონომიკის 
მათემატიკური მოდელირებისა და სხვ. პრობლემებს) 
და პროფ. რევაზ  ბასარია (მისი ნაშრომები ეძღვნება 
საფინანსო-საგადასახადო პრობლემებს). სხვა 
თანამშრომლებიდან აღსანიშნავია  ვალერიან 
ზურაბიშვილის, ედუარდ ცირამუას, ჯემალ 
შათირიშვილის, ლეო ხაბურზანიას ნაშრომები. 
ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა  2007 წლამდე.

„საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
დემოგრაფიისა და სოციოლოგიურ კვლევათა 
ინსტიტუტი“ (1991), ამჟამად „ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის 
ინსტიტუტი“. კვლევის ძირითადი მიმართულებაა 
- დემოგრაფიისა და ოჯახის სოციალურ-
ეკონომიკური ტრანსფორმაცია მოსახლეობის 
აღწარმოების უახლესი ტიპის პირობებში. 
დირექტორი და დამაარსებელი იყო საქ. მეც. 
ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ლეო 
ჩიქავა, ამჟამად ინსსტიტუტის დირექტორია პროფ. 
ავთანდილ სულაბერიძე (მისი კვლევის სფეროა 
მოსახლეობის დემოგრაფიული ქცევის პრობლემები 
თანამედროვე ეტაპზე). სხვა თანამშრომლებიდან 
აღსანიშნავია: ანზორ თოთაძის, ვაჟა 
ლორთქიფანიძის,  ელგუჯა მენაბდიშვილის, გია 
წულაძისა და სხვათა ნაშრომები.

„სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და 
ორგანიზაციის ინსტიტუტი“ (1958), რომელსაც 
საბოლოოდ ეწოდა „აგრარული ეკონომიკის 
ინსტიტუტი“ (2005).  იგი მუშაობდა სსსოფლო 
სამეურნეო წარმოების მრავალ პრობლემაზე. 
დირექტორები იყვნენ პროფესორები: ანდრო 
ნიჟარაძე, პეტრე ჟღენტი (მისი ნაშრომები 
ეძღვნება სას. სამ. წარმოების გაადგილებისა და 
სპეციალიზაციის პრობლემებს), ვახტანგპაპუნიძე 
(ძირითადად  მუშაობდა სას. სამ. წარმოების 
ინტენსიფიკაციის ეკონომიკურ პრობლემებზე),  
ვახტანგ ბურკაძე (ნაშრომები ძირითადად ეძღვნება 
მიწის ეკონომიკური შეფასების პრობლემებს), ომარ 
ქეშელაშვილი (მას დამუშავებული აქვს სას. სამ. 
წარმოების  სპეციალიზაციის, ინტენსიფიკაციის, 
პროგნოზირებისა და მართვის პრობლემები), 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი ავთანდილ 
ლაფაჩი (იგი შეისწავლის კვების მრეწველობის 
ეკონომიკის საკითხებს). სხვა თანამშრომლებიდან 
აღსანიშნავია ოთარ ალეკოშვილის, რობერტ 
ანდღულაძის, გიორგი დოღონაძის, ოთარ 
ტატიშვილის, ნიკო ჭინჭარაულის, ივანე 
ჯანიაშვილის და სხვათა ნაშრომები. ინსტიტუტი 
ფუნქციონირებდა  2011 წლამდე.

მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ეკონომიკური 
მაცნიერაბის განვითარების საქმეში თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 
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ბეჭდური და ელექტრონული ჟურნალი 
„ეკონომისტი“, რომელიც ინდექსირებულია დიდ 
საძიებო ელექტრონულ ბაზაში–ERIH (მთავარი 
რედაქტორი პროფ. რამაზ აბესაძე) და თსუ 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ჟურნალი 
„ეკონომიკა და ბიზნესი“ (მთავარი რედაქტორი 
პროფ. რევაზ გოგოხია, პასუხისმგებელი 
რედაქტორი პროფ. თამაზ ზუბიაშვილი). ასევე 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჟურნალები: 
“ახალი ეკონომისტი” (მთავარი რედაქტორი, პროფ. 
ლოიდ ქარჩავა), “ბიზნეს-ინჟინერინგი”(მთავარი 
რედაქტორი პროფ. ალექსანდრე სიჭინავა), 
“ეკონომიკა” (მთავარი რედაქტორი პროფ. რევაზ 
შენგელია), “მეცნიერება და ცხოვრება” (მთავარი 
რედაქტორი პროფ. რევაზ ჯავახიშვილი). 
“სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური 
პრობლემები” (მთავარი რედაქტორი პროფ. 
ვახტანგ დათაშვილი); “გადასახადები”(მთავარი 
რედაქტორი პროფ. დავით ჯალაღონია). ამ 
ჟურნალებში იბეჭდება როგორც ქართველ, ისე 
უცხოელ მეცნიერ ეკონომისტთა ნაშრომები.

ფუნდამენტური გამოკვლევების შექმნისა 

და ქართული ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი 
წვლილისათვის სახელმწიფო პრემიები მიენიჭათ 
მეცნიერთა ჯგუფს (1975): გრიგოლ ბუაჩიძეს, გია 
მალაშხიას,  ვალერიან მელქაძეს,პეტრე ჟღენტს, 
ნუგზარ სანთელაძეს, კანდიტ ჩარკვიანს და 
მეცნიერთა ჯგუფს (2004 წ.): იური ანანიაშვილს, 
კლიმენტი აჩელაშვილს,  იაკობ მესხიას, ვლადიმერ 
პაპავას, ავთანდილ სილაგაძეს, გიორგი წერეთელს.

ამჟამად  სხვადასხვა  წამყვან უმაღლეს 
სასწავლებლებში და ორგანიზაციებში წარმატებით 
საქმიანობენ: ეკონომიკის მეცნიერებათა 
დოქტორები, პროფ.: ანზორ აბრალავა, ვლადიმერ 
ახალაია, ევგენი ბარათაშვილი,  ნიკო ბაკაშვილი, 
ლევან გრიგალაშვილი, რეზო მანველიძე, შოთა 
ვეშაპიძე, მერაბ კაკულია, თეიმურაზ კანდელაკი, 
პაატა კოღუაშვილი, რევაზ ლორთქიფანიძე, 
გია მალაშხია, რამაზ ოთინაშვილი, სოლომონ 
პავლიაშვილი,  ვახტანგ სართანია, მილორდ 
სიჭინავა, ლალი ჩაგელიშვილი, ვლადიმერ 
ღლონტი,  კარლო ღურწკაია, გიორგი ცაავა, ნიკო 
ჩიხლაძე, რევაზ ხარებავა და სხვები.
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Summary

In the work are reviewed a spects of development of Economic Sciences in Georgia from its beginning up today. 
The attention is paid to the organizations and scientists who contributed significantly to the development of Eco-
nomic Science in Georgia.
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„სენსაციური სიახლე“ კონკურენტულობის 
ზოგადთეორიულ გააზრებაში 

რევაზ ლორთქიფანიძე
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, 
უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორი 

«ახალი ეკონომისტის» მკითხველი იცნობს 
ჩემი კვლევის შედეგებს კონკურენტული გარემოს 
ეფექტიანობის საკითხებზე და არ მინდა მოგაბეზროთ 
თავი ჩემი ზედმეტი უსაგნო თხრობით აღნიშნულ 
უმწვავეს თემაზე, მაგრამ, ახლახან, გამოქვეყნდა 
ჩემი ძალზე მნიშვნელოვანი მონოგრაფიული შრომა 
“კონკურენციის თეორიის „სენსაციური“ ფარული 
ხარვეზები და გადაუდებელი რეგულაციები” [10, 
Ref. 53] - არ იფიქროთ რეკლამას ვუკეთებ, მინდა 
ბევრმა წაიკითხოს მისი შედეგები და გაგაცნობთ 
მათ მცირე ამონარიდს. 

ცნობილია, რომ ჯანსაღი კონკურენტული 
გარემოს არსებობა განსაკუთრებით აქტუალურია 
ადამიანის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მსოფლიო 
მშვიდობის შენარჩუნებისა [1] და უშუალოდ 
საქართველოში დაწყებული ეკონომიკური 
რეფორმის [2] წარმატებით განვითარებისთვის, 
ამდენად, როგორც კონკურენციისა და ეფექტიანი 
მართვის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტს, 
კონკურენტული გარემოს აუდიტის პრობლემატური 
საკითხები სულ უფრო მეტად მაღელვებს [7-10]. 

დიდი დეპრესიის ეპოქიდან (მე-20 საუკუნის 30-
იანი წლები), განსაკუთრებით გამწვავდა დებატები 
ადამ სმითის კონკურენციის ე.წ. „უხილავი ხელის“ 
მომხრე ნეოკლასიკოსებსა და რეგულირების 
მომხრე ქეინზიანელებს შორის. ზოგი საერთოდ 
სათუოს ხდის „უხილავი ხელის“ მოქმედებას, 

დიდი დეპრესიის ეპოქიდან (მე-20 საუკუნის 30-იანი წლები), განსაკუთრებით გამწვავდა დებატები 
ადამ სმითის კონკურენციის ე.წ. „უხილავი ხელის“ მომხრე ნეოკლასიკოსებსა და რეგულირების მომხრე 
ქეინზიანელებს შორის. ზოგი საერთოდ სათუოს ხდის „უხილავი ხელის“ მოქმედებას, ახალი ნეოკლასიკური 
სინთეზი კი ერთგვარი შემრიგებლის როლში მოგვევლინა.

ჩემი მიზანი არ არის სმითის კრიტიკა - მიმაჩნია, რომ ის მისი ეპოქისთვის ნამდვილად გენიოსი იყო, 
მაგრამ, ბუნებრივია, ადამიანური შეცდომებით. ჩემი მიზანია აღმოვფხრა სმითის ეპოქიდან დაწყებული და 
ჰერფინდალ-ჰირშმანის თანამედროვე მეთოდშიც დამკვიდრებული გაგება, რომ ბაზარზე არაგავლენიან 
კონკურენტთა დიდი რაოდენობა განაპირობებს მეტად სრულყოფილ კონკურენციას. ასეთი მიდგომით, 
შეიძლება დავანაწევროთ ეფექტიანი ადგილობრივი მსხვილი ბიზნესები ან ხელი შევუშალოთ ბიზნესების 
წესიერი გზით საჭირო გაერთიანების მცდელობას, დავარღვიოთ მათი უდანაშაულობის პრეზუმფცია და 
უკეთესი პირობები შევუქმნათ არაკეთილსინდისიერ საგარეო ფარულ შეთანხმებებს. 

ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი კი ერთგვარი 
შემრიგებლის როლში მოგვევლინა [3-5].

ჩემი მიზანი არ არის სმითის კრიტიკა - 
მიმაჩნია, რომ ის მისი ეპოქისთვის ნამდვილად 
გენიოსი იყო, მაგრამ, ბუნებრივია, ადამიანური 
შეცდომებით. ჩემი მიზანია აღმოვფხრა სმითის 
ეპოქიდან დაწყებული და ჰერფინდალ-ჰირშმანის 
თანამედროვე მეთოდშიც დამკვიდრებული გაგება 
[6], რომ ბაზარზე არაგავლენიან კონკურენტთა 
დიდი რაოდენობა განაპირობებს მეტად 
სრულყოფილ კონკურენციას. ასეთი მიდგომით, 
შეიძლება დავანაწევროთ ეფექტიანი ადგილობრივი 
მსხვილი ბიზნესები ან ხელი შევუშალოთ 
ბიზნესების წესიერი გზით საჭირო გაერთიანების 
მცდელობას, დავარღვიოთ მათი უდანაშაულობის 
პრეზუმფცია და უკეთესი პირობები შევუქმნათ 
არაკეთილსინდისიერ საგარეო ფარულ 
შეთანხმებებს. 

როგორც ეკონომისტი, საზოგადოების წინაშე, 
თავს მოვალედ ვთვლიდი  კონცეფტუალურად 
დასაბუთებული აზრი გამომეთქვა, თუ როგორ 
უნდა დაძლიოს გონიერმა ადამიანმა სიღარიბის 
ჯერ კიდევ ძალზე მაღალი 80%-იანი დონე სულ 
უფრო მდიდარ მსოფლიოში, როგორი გამდიდრებაა 
ადამიანისთვის მორალურად გამართლებული 
(ეფექტიანი) და, შესაბამისად, როგორი კონკურენცია 
ეფუძნება ჭეშმარიტი სულიერების საწყისებს (იხ. 
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შრომების შესახებ [10]). 

ეკონომიკური კონკურენციის ძლის ჩემი 
განსაზღვრება, ფიზიკაში დენის ძალის 
განსაზღვრის (I = U / R)  ბუნებრივი მსგავსებით 
განზოგადდა [იქვე]. ასეთი სახით, ჩვენ შეგვიძლია 
განვსაზღვროთ კონკურენციის ძალა და 
ოპტიმალური - კონკურენციის ყველაზე ეფექტიანი 
დონე ეკონომიკურად მდიდარი და ღარიბი 
ქვეყნებისათვის, საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ 
კლასტერებსა და აგრარულ ბაზრებზე, მთასა და 
დაბლობში, შემცირებული ფასების დემპინგური 
თაღლითობისა თუ ფასების შემდგომი 
მონოპოლიური ნამატის შემთხვევებში. აღნიშნულ 
საქმეში, ცალკეულ ქვეყნებს დამოუკიდებლად 
არ ძალუძთ დაძლიონ ფარული საერთაშორისო 
მონოპოლიების მზაკვრობანი და აუცილებელი 
ხდება პროგრესული ძალების უფრო მჭიდრო 
საერთაშორისო კონსოლიდაცია.  

ჩემი აზრით, კონკურენციის ძალასა და 
ბაზრის უმსხვილესი მიმწოდებლის ზომას შორის 
უკუპროპორციული დამოკიდებულების გრაფიკის 
გადაკვეთაზე საწარმოს ზომასა და ეფექტიანობას 
შორის დამოკიდებულების გრაფიკთან, მიიღება 
კონკურენციის ძალის ოპტიმალური დონე ყოველი 
კონკრეტული სინამდვილისთვის.

ჩატარებული კვლევის სიახლისშემცვლელი 
მთავარი შედეგებიდან, მიზანშეწონილია 
აღინიშნოს, რომ კონკურენტულობის 
თვალსაზრისით, მკვეთრად დიფერნეცირებულია 
დარგობრივი და შიგადარგობივი ბაზრები, 
მ.შ. განსაკუთრებულ დაკვირვებას საჭიროებს 
ბუნებრივი მონოპოლიების საკითხი და შესაძლო 
დეფორმაციები დროის ფაქტორის ცვლილებების 
გათვალისწინებით. მწირი სტატისტიკური ბაზისა 
და ექსპერტული შეფასებების პირობებშიც კი 
გამოვლინდა: 

- დიდი ბუნებრივი განსხვავებები ჯანდაცვის, 
სამშენებლო კომპლექსის, მრეწველობისა და 
სოფლის მეურნეობის ქვედარგებში კონკურენციის 
ძალის რაციონალურ ინტერვალებს შორის (დასკვნა 
სახეზეა, ჩვენ დიდი რაოდენობის კონკურენტების 
ქაოტური ბაზრის „აშენება“ კი არ გვჭირდება, 
არამედ ბუნებრივი - რაციონალური კონკურენციის 
ინტერვალის დაცვა);

- ბიზნეს-ალიანსების რაოდენობის გარკვეული 
კანონზომიერება ეფექტიანობასთან მიმართებაში; 

- პროგნოზული ექსტრაპოლირების 
მეთოდის გამოყენების აუცილებლობა ბაზრის 
კონკურენტულობის დონის მრავალფაქტორული 
ანალიზის პროცესში; 

- საგადასახადო ტვირთის რეალურად 

დიფერენცირებული განსაზღვრა (არა 
„პოპულისტური“ ან ბევრად განსხვავებულებზე 
მიმსგავსებული, არამედ, კონკურენტუნარიანი 
რესურსული პოტენციალიდან და განვითარების 
დონიდან გამომდინარე); 

-ადგილობრივი რეგიონთაშორისი სასაქონლო 
და საფონდო ბირჟების ინსტიტუციონალური 
გარემოს დეფიციტი, ადგილობრივი პირდაპირი 
და ირიბი საინვესტიციო ბაზრების სტიმულირების 
გადაუდებელი საჭიროება;

- რეგიონების მიხედვით ლორენცის მრუდსა და 
ჯინის კოეფიციენტზე დაკვირვების აუცილებლობა; 

-„პიგუს ეფექტის“ მსგავსი სასიკეთო 
საგადასახადო „ინტერვენციების“ დეფიციტი და, 
საჭიროების შემთხვევაში, სუბსიდიები პოტენციურ 
უნიკალურ ბიზნესებს, მ.შ. განსაკუთრებით 
ჯანდაცვის კონკურენტუნარიან ქვედარგებში, 
მინერალური წყლების, ვაზის, ციტრუსის, 
ჩაის, ზღვის პროდუქტებზე, პერსპექტივაში - 
სუპერპროგრესულ ტექნოლოგიებზე.   

მაგალითისათვის, ჯანდაცვაში კარგა ხანია 
ფეხმოკიდებული მონოპოლიური ფასების 
მოთოკისთვის, განსაკუთრებით აქტუალურად 
მესახება შესაბამისი მარეგულირებელი 
სტრუქტურის ამოქმედება, რომელიც იმუშავებს 
სამედიცინო მომსახურების ფასებსა და ცხოვრების 
დონეს შორის არსებული ძალზე მნიშვნელოვანი 
დისპროპორციის დარეგულირების საკითხებზე, 
გადახედავს მენეჯერული ხარჯების „გაბერვის“ 
კონკრეტულ შემთხვევებსა და მომსახურების 
ტარიფების შეუსაბამობებს ფარული შეთანხმებების 
გამო.

ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ, 
რატომღაც, ჯერ კიდევ სუსტადგანვითარებულ 
ქვეყნებში ფესვი გაიდგა ბუნებრივი მონოპოლიების 
მარეგულირებელი კომისიების პრივილეგირებულ 
მდგომარეობაში ჩაყენების ტრადიციამ. საკითხის 
მნიშვნელობა არ ნიშნავს დაუმსახურებელი 
პრივილეგიების საჭიროების ძალზე ცუდ 
მაგალითს. საშუალო ხელფასი ასეთ კომისიურ 
სტრუქტურებში არავითარ შემთხვევაში არ 
უნდა აღემატებოდეს საშუალოსახელმწიფო 
დონეს. სახელმწიფომ “სასათბურე” პირობები 
უნდა შეუქმნას არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენციისაგან დაზარალებულ მეწარმეებსა 
და რეგიონებს და არა თანამდებობის პირებს. 
“სასათბურე” პირობების გარეშე, აღნიშნული 
დაზარალებულები ვერ შეძლებენ ადგილობრივი 
ბაზრის ისევ გამოცოცხლებას, ხოლო “სასათბურე” 
პირობები სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეებს - 
თავისთავად, კეთილსინდისიერი კონკურენციის 
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წესების დარღვევას წარმოადგენს.

გარკვეული ნაკლოვანებები კონკურენციის 
თეორიის ისტორიიდან, ჩემთვის არ წარმოადგენდა 
“სენსაციურს” - ყველა მოაზროვნეს და გენიოსებსაც 
მათ  შორის, შეიძლება ჰქონდეთ გარკვეული 
შეცდომები, რომელთა შესახებაც პერიოდულად 
ვაქვეყნებდი ჩემს “ორიგინალურ” ინოვაციებს. მაგრამ 
ფარული მონოპოლიზმისგან დაზარალებული  
ბიზნესების კრიზისმა სენსაციური  მასშტაბები 

მიიღო, რამაც მაიძულა მეფიქრა წარმოდგენილ  
გადაუდებელ რეგულაციებზე. 

ჩემი თეორიული განზოგადებები კონკურენციის 
შესახებ მნიშვნელოვანწილად მიმართულია 
იმათ წინააღმდეგ, ვინც ფიქრობს ეფექტიანი 
მსხვილი ბიზნესების გაუაზრებელი მასობრივი 
დანაწევრების საკითხზე. მათ უნდა გაიგონ, რომ 
პრობლემა ბიზნესის ზომაში კი არ არის, არამედ 
გულწრფელობასა და პრაქტიკულობაში.

“Sensational news“ in the general theoretical  
understanding of competitiveness

Revaz Lordkipanidze

Summary

        Since the Great Depression (30s of the 20th century), the debate between the neoclassical supporters of the 
“Invisible Hand” of Adam Smith’s competition and the supporters of Keynesian regulation has become more acute. 
Some of them disclaimed the “invisible hand” in general and the new neoclassical synthesis came as an intermedi-
ary.
       My goal - not a criticism of Smith - I think He was a genius for his era, but, naturally, with human errors. My 
goal is to remove the established understanding from the time of Smith and to the present method of Herfindahl-
Hirschman that a large number of competitors determine the perfectness of competition. With such an imperfect 
method, we can erroneously divide the effective local big business or prevent the merger of business in a decent 
way, violate the presumption of innocence of the local entrepreneurs and create favorable conditions for secret col-
lusions of external dishonest “businesslike” activities.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Trump and Putin Keep Calling Each Other for Praise, Discuss North Korea and Terrorism. http://www.
newsweek.com/trump-putin-friendly-phone-calls-praise-750853

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bidzina_Ivanishvili
3. From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory. Cho, Dong-Sung Cho and 

Hwy-Chang Moon. Asia-Pacific Business Series, Korea, 2000.
4. A. Smith, Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms, Oxford, 1896. 
5. J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money 
Palgrave Macmillan, 1936.
6. https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
7. R. Lordkipanidze, The Force of International Competition (For the Fundamentals of Business and Law), 

2017. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/193397
8. R. Lordkipanidze, The New “Competitive Management”. - Tbilisi, 2016.
9. Revaz Lordkipanidze, Publications, http://www.nplg.gov.ge/geo/dlibrary 
10. https//en.wikipedia.org/wiki/Revaz_Lordkipanidze
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saerTo wonasworobis  klasikuri Teoriis 

Tanamdrove problemebi

lamara qoqiauri
saqarTvelos ekonomikis mecnierebaTa akademiis akade-
mikosi, profesori
ekonomikuri kvlevebis erovnuli institutis wamyvani 
mecnier – TanamSromeli

nino qoqiauri
soxumis saxelmwifo universitetis magistri

Sroma eZRvneba saerTo ekonomikuri wonasworobis Teoriis Tanamedrove problemebs; ganx-

ilulia pirdapiri ucxouri investiciebisagan miRebuli keTildReobis efeqtebis Sefasebis 

rogorc dadebiTi, ise uaryofiTi  mxareebi,  saerTo ekonomikis lozanis skolis mixedviT. 

statiaSi ZiriTadi aqcenti gakeTebulia Teoriis maTematizaciis  ,,tradiciis’’ fuZemdebel 

leon valrasis  da  misi mowafis  vilfred paretos kvlevebze, kerZod, paretos efeqtianobis 

koncefciaze da valrasis saerTo ekonomikuri wonasworobis  klasikuri modelis ZiriTad 

daSvebebsa da parametrebze;

saerTo ekonomikuri wonasworobis Teoria  valrasisa da paretos Semdeg yovelTvis iyo 

mecnier – ekonomistTa dainteresebis  obieqti da dResac ar kargavs aqtualobas. igi dResac 

bevri mkvlevaris, maT Soris Cemi interesis sferosac warmoadgens.

sakvanZo sityvebi: lozanas skola, ekonomikuri wonasworoba, valrasis Teoria, moTxovna, 

gacvla, paretos ekonomikuri Teoria, zRvruli sargeblianoba, keTildReobis efeqtebi, pirda-

piri ucxouri investiciebi, paretos efeqtianobis koncefcia.

1. Sesavali

ucxouri investiciebis problemis kv-

levas sul ufro meti ekonomistis Sroma 

aqvs miZRvnili. Aharoni Y., 1996, Fisher P., 2004, 

Kojima K., 1978, Narula R., 1996, Rugman A., 1980, 

Кодечников С.М., 2002, qoqiauri l., 2010, qoqiauri 

l.,beriaSavili., 2009, qoqiauri l., 2013, Waraia 

v., 2015.

am SromebSi mocemulia ucxouri inves-

ticiebis ganmarteba da klasifikacia, formu-

lirebulia sainvesticio klimatis cneba da 

axsnilia misi Sinaarsi, mocemulia erovnul 

ekonomikaSi ucxouri kapitalis mozidvis 

saerTaSoriso gamocdilebis analizi, moce-

mulia aseTi mozidvis efeqtianobis Se-

fasebis meTodebi: es problema sistematurad 

ganixileba ekonomistebis publikaciebSi 

ekonomikur periodikaSi. amasTan am proble-

masTan dakavSirebuli bevri sakiTxi jer-

jerobiT pasuxgaucemelia anda arasaTanado 

donezea Seswavlili. kerZod, Semdgom kvlev-

ebs eqvemdebareba iseTi sakiTxebi, rogoricaa 

urTierTkavSiri saxelmwifos sabaJo da sav-

aluto politikasa da ucxoel investorebs 

Soris. gadasvla-dazustebas moiTxovs ucx-

ouri investiciebis efeqtianobis Sefasebis 

meTodebi. aucilebelia saprocento ganakveT-

ebis dinamikis analizi saqarTvelos sabanko 

sistemaSi da maTi gavlena saqarTvelos 

komerciuli bankebisa da sabanko struqture-

bis finansur davalianebaTa dinamikaze sa-

gareo bazrebze. 

Tumca ucxouri investiciebi ar xor-

cieldeba mxolod pirdapiri ucxouri in-

vesticiebis formiT. es ufro dawvrilebiT 

qvemoT iqneba ganxiluli. am formebis  Se-

fasebis mniSvnelobis da Sedegebis mimarT 

kidev ufro didi azrTa sxvadasxvaobaa pir-

dapiri ucxour investiciebTan SedarebiT. 

avtoris azriT 2008 wlis bolos Camoya-

libebuli finansuri krizisi ganapirobebs 

sainvesticio saqmianobis am formis Sesaxeb 

arsebuli Sexedulebebis radikalur gada-

fasebas. maTi kontrolisa da regulirebis 
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kuTxiT.

amasTan erTad, sainvesticio saqmianoba 

ararezidentebTan urTierTkavSirSi yovelT-

vis aris msoflio ekonomikis qmediTi sfero. 

aqtualurad rCeba am saqmianobis kvlevis me-

Todologiuri principebi, romlebic gaTval-

iswinebuli unda iqnas stabiluri saswavlo 

kursebis Sedgenisas. jerjerobiT ar arse-

bobs aRniSnuli kursis Sesaxeb arc raime 

saxelmwifo, anda damxmare saxelmZRvanelo 

es saSuri saqmea qarTul ekonomikaSi ucx-

ouri investiciebis sakiTxebis kvlevisa da 

Seswavlis TvalsazrisiT.

arasaTanadodaa Seswavlili zemoT aRniS-

nuli Teoriuli kvlevebisadmi miZRvnili 

ucxoel avtorTa naSromebi (d. daningi; s. 

haimeri da sxva). am TvalsazrisiT ucxouri 

investiciebis problemebs ekonomikuri as-

peqtebis Seswavla, rogorc Teoriuli, aseve 

praqtikuli problemebis kvleva warmodgeni-

li naSromis aqtualur problemas warmoad-

gens. 

am TvalsazrisiT aqtualuri xdeba ucx-

ouri investiciebisgan miRebuli normatiu-

li efeqtebis empiriuli kvleva, romlebic 

dakavSirebulia TviT ucxouri kompaniebis 

saqmianobis efeqtianobis zrdasTan, aseve 

maT gavlenasTan erovnuli, nacionaluri 

konkurentebis mwarmoeblurobaze da sabaz-

ro poziciebze.

2. kvlevis sagani

warmodgenili Sromis kvlevis sagania 

ucxouri investiciebisagan miRebuli keTil-

dReobis efeqtebis analizisadmi mikroe-

konomikuri midgoma am investiciebis mimRebi 

qveynebis ekonomikisaTvis, romelic warmodge-

nilia saerTaSoriso vaWrobis TeoriebSi.

Cven gvTavazobT pirdapiri ucxouri inves-

ticiebis normatiul analizs, romelic po-

ziciuri analizisagan gansxvavebiT koncen-

trirdeba kategoriebis _  `ukeTesi~/`uaresi~ 

_ Sesaxeb msjelobaSi, azrSi da iZleva mTe-

li ekonomikuri sistemis calkeul an yvela 

subieqtis keTildReobis, dadebiTi efeqtebis 

Sefasebas im situaciaSi, roca bazrebze fun-

qcionireben kompaniebi ucxouri investicie-

biT. normatiuli analizis mniSvnelovani 

elementebia normatiuli Sefasebis kvlevis 

meTodologiuri safuZvlebi, Teoriuli Car-

Coebi, aseve kriteriumebi. warmodgenili mon-

ografiaSi pirdapiri ucxouri investicieb-

is normatiuli analizis meTodologiuri 

safuZvelia keTildReobis ekonomikuri Teo-

ria. keTildReobis ekonomikuri Teoria war-

moadgens neoklasikuri ekonomikuri Teoriis 

sxvadasxva normatiuli midgomebis naerTs, 

erTobliobas, romlis sagania erTiani ideuri 

bazisa da instrumentaris povnis mcdeloba 

kategoriebis: `ukeTesi~/`cudi~, `uaresi~ Sesa-

dareblad erovnuli keTildReobisaTvis an 

`ukeTesi~/`uaresi~ calkeuli individisaTvis 

msoflio an erovnuli ekonomikis an maTi 

calkeuli bazrebis sxvadasxva mdgomareoba-

Si.

pirdapiri ucxouri investiciebis nor-

matiul analizTan mimarTebaSi saubaria im 

kriteriumebisa da xerxebis SemuSavebaze, 

romlebic saSualebas mogvcems SevafasoT 

ucxouri investiciebis gavlena maT mimReb 

ekonomikaze, keTildReobis dadebiTi an uary-

ofiTi efeqtebis terminebTan mimarTebaSi.

 pirdapiri ucxouri investiciebidan miRe-

buli keTildReobis efeqtebis an normatiu-

li efeqtebis cnebis qveS moiazreba pirda-

piri ucxouri investiciebis gavlenis yvela 

varianti. igi gamoiyeneba mimRebi recifienti 

qveynis, rogorc mTlianad bazris, aseve misi 

calkeuli ekonomikuri subieqtisaTvis. es 

SeiZleba Sefasdes am qveyanaSi calkeuli 

saojaxo meurneobebis mier miRweuli keTil-

dReobis doneze gavlenis momxdeni faqtori. 

calkeuli saojaxo meurneobis keTildReo-

bis done monografiaSi warmodgenil analiz-

Si moiazreba, rogorc pirdapiri ucxouri 

investiciebidan miRebuli keTildReobis 

efeqtis Sefasebis mTavari centraluri kri-

teriumi.

pirdapiri ucxouri investiciebis nor-

matiuli analizis specifika am naSromSi 

gulisxmobs kvlevis gamoyenebul Teoriul 

CarCoebs. aseTebad Cven moviazreT da Sevar-

CieT saerTaSoriso vaWrobis neoklasikuri 

da Tanamedrove Teoriebisadmi mikroekonomi-

kuri midgoma.

pirdapiri ucxouri investireba avtoris 

mier ganixileba, rogorc sawarmoo resurseb-

is kombinaciis specifikis matarebeli ele-

menti, romelsac gaaCnia rogorc dargobrivi, 

aseve Sidasafirmo Taviseburebebi. amasTan 

investirebis subieqtebad gamodian saer-

TaSoriso bazrebze funqcionirebadi e.w. 

`mravalqarxnuli~ msxvili kompaniebi, rom-
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lebic axdenen arCevanis gakeTebis eqsportsa 

da pirdapir ucxour investiciebs, rogorc 

sagareo ekonomikuri eqspansiis alternati-

ul strategiebs Soris.

pirdapiri ucxouri investiciebis, rogorc 

transformirebadi sawarmoo resursis ganx-

ilvisadmi sagareo vaWrobis neoklasikuri da 

Tanamedrove Teoriebis poziciebidan midgo-

ma avtoris mier moiazreba, rogorc yvelaze 

saukeTeso da nayofieri gza pirdapiri ucx-

ouri investiciebidan miRebuli keTildReo-

bis efeqtebis analizisaTvis, ramdenadac igi 

SesaZlebels xdis, erTis mxriv mxedvelobaSi 

iqnas miRebuli efeqtebi, rac dakavSirebulia 

recifienti qveynebis ekonomikaze didi ode-

nobis resursebis zemoqmedebasTan, pirvel 

rigSi dakavSirebulia warmoebis faqtorebis 

fasebis cvlilebasTan), xolo meores mxriv 

_ is efeqtebi, romlebic ganpirobebulia 

resursebis kombinaciis zemoqmedebiT, anu 

sxva sityvebiT rom vTqvaT, ucxouri inves-

ticiebis gamomyenebeli kompaniebis zemoqme-

debiT erovnul kompaniebsa da mTlianad in-

vesticiebis importiori qveynis ekonomikaze, 

avtori pirveli jgufis efeqtebs ajgufebs, 

rogorc pirdapiri ucxouri investiciebidan 

miRebul arastrategiul efeqtebs, xolo me-

ore jgufis efeqtebs _ rogorc pirdapiri 

ucxouri investiciebidan miRebul strate-

giul efeqtebs.

kvlevis mizania pirdapiri ucxouri in-

vesticiebidan miRebuli keTildReobis 

efeqtebis gansazRvrisa da Sefasebisadmi 

kompleqsuri Teoriul-meTodologiuri 

midgomis SemuSaveba, romelic emyareba saer-

TaSoriso vaWrobis neoklasikuri da Taname-

drove Teoriebis mikroekonomikur aspeqtebs.

am miznebis ganxorcielebam ganapiroba 

Semdegi ZiriTadi amocanis Tanmimdevruli 

gadawyveta:

gamovlindes da gaanalizebuli iqnas pir-

dapiri ucxouri investiciebis ganviTarebis 

ZiriTadi tendenciebi Tanamedrove msoflio 

ekonomikasa da Tanamedrove saqarTvelos 

ekonomikaSi. aseve warmodgenili iqnas empir-

iuli kvlevebis Sedegebi pirdapiri ucxouri 

investiciebis problemebTan mimarTebaSi 

centraluri da aRmosavleT evropis trans-

formirebad ekonomikebSi.

 Camoyalibdes ekonometrikuli modeli 

pirdapiri ucxouri investiciebidan miRe-

buli normatiuli efeqtebis empiriuli Se-

fasebisaTvis; warmodgenili da gaanalizebu-

li iqnas pirdapiri ucxouri investiciebidan 

miRebuli keTildReobis efeqtebis empiri-

uli kvlevis Sedegebi, aseve am efeqtebis 

doneze moqmedi faqtorebi. mimoxiluli da 

gaanalizebuli iqnes pirdapiri ucxouri in-

vesticiebis ZiriTadi Teoriebi da maT safuZ-

velze gamoikveTos eris (naciis) sainvesti-

cio ganviTarebis mimarTulebebi;

statiaSi gadmocemulia pirdapiri ucx-

ouri investiciebis  normatiul analizSi 

mikroekonomikuri midgomis gamoyenebis me-

Todologiuri safuZvlebi da instrumentari. 

statistikuri normatiuli analizis CarCoeb-

Si SemoTavazebulia efeqtianobis im krit-

eriumebis kvleva paretos meTodis mixedviT, 

romlebic gamoyenebulia ekonomikis samrewve-

lo seqtorSi keTildReobis wonasworobiTi 

kriteriumebis, saojaxo meurneobebis seqtor-

Si, calkeul bazrebze, keTildReobis wonas-

worobiTi kriteriumebis saerTi SefasebisaT-

vis, aseve, saerTo ekonomikuri wonasworobiTi 

SefasebisaTvis.

dinamiuri analizis CarCoebSi gamoyenebu-

lia reprezentatiuli saojaxo meurneobis 

keTildReobis Sefasebis sxvadasxva xerxebi, 

romelTaganac erT-erTi SemdgomSi gamoyen-

ebuli iqneba, rogorc mTavari da ZiriTadi 

pirdapiri ucxouri investiciebisgan miRebu-

li keTildReobis efeqtebis Sefasebisas.

pirdapiri ucxouri investiciebidan miRe-

buli keTildReobis efeqtebis analizis 

Teoriuli safuZvelia saerTaSoriso vaWro-

bis neoklasikuri da Tanamedrove Teoriebi. 

es Teoriebi sxvadasxva xarisxiT SeiZleba 

gamoyenebuli iqnas pirdapiri ucxouri inves-

ticiebis specifikuri maxasiaTeblebisSeswav-

lis procesSi. saerTaSoriso vaWrobis xek-

Ser-olin-samuelsonisa da rikardo-vaineris 

neoklasikuri modelebis gamoyenebiT Sesa-

Zlebelia gaanalizdes, rogorc warmoebis 

faqtorebis saerTaSoriso migraciis yvela 

formisaTvis saerTo, aseve pirdapiri ucxouri 

investiciebis specifikuri maxasiaTeblebi, 

iseTebi, rogoricaa pirdapiri investiciebis 

meSveobiT transferirebuli resursebis dar-

gobrivi kavSiri.

SesaZlebloba mogveca pirvelad siRrmi-

seulad Segveswavla da dawvrilebiT gadmog-

veca paretos efeqtianoba saojaxo meurneo-
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bis seqtorSi; efeqtianoba paretos mixedviT 

sawarmoo sferoSi; paretos efeqtianoba 

calkeul bazarze saerTo ekonomikuri wo-

nasworobis pirobebSi; saerTo wonasworoba 

da keTildReobis zrda ekonomikaSi; cvli-

lebebis Sefasebis meTodebi repreentatiuli 

saojaxo meurneobis sargeblianobis doneSi; 

Semosavlebisa da xarjebis saerTo ekono-

mikuri funqciebi; sasargeblo Tavisufali 

saerTaSoriso saerTaSoriso vaWrobisgan.

3. ZiriTadi nawili

saerTo wonasworobis Teoriis Tanamed-

rove problemebi da misi sawyisebi makroe-

konomikis lozanis skolis mixedviT

 saerTo ekonomikuri wonasworobis Teoria 

ekonomikuri Teoriis erT-erTi mniSvnelovani 

sferoa. Tanamedrove saerTo ekonomikuri wo-

nasworobis Teoria faqtiurad maTematikuri 

modelis erT-erT saxesxvaobas warmoadgens. 

saerTo ekonomikuri wonasworobis TeoriaTa 

maTematizaciis `tradicias~ safuZveli Cae-

yara misi  fuZemdeblis, leon valrasis mier. 

es Teoria Tavisi pirvel sawyisi arsiT mow-

odebuli iyo aexsna ekonomikuri meqanizmis 

sabaziso Tviseba anu pasuxi gaeca kiTxvebze; 

sxvadasxva saxeobis moxmarebis sagnebis ra 

raodenoba iqneba warmoebuli, rogor dawes-

deba fasebi da rogor ganawildeba Semosav-

lebi sxvadasxva socialur jgufebs Soris.

1870 wels lozanis akademiis iuridiul 

fakultetze gaixsna politikuri ekonomiis 

kaTedra, romelsac valrasi xelmZRvanelob-

da. oTxi wlis Semdeg igi aqveynebs Tavisi 

wignis: `wminda politikuri ekonomiis ele-

mentebi anu sazogadoebrivi simdidris Teo-

ria~, es Sroma iTvleba saerTo ekonomikuri 

wonasworobis Teoriis amosaval wertilad 

(Энтов Р., 1990).
valrasi aqtiurad iyenebda maTematikur 

aparats Tavisi debulebebis dasabuTebu-

lad. man Tavisi Teoria wamoayena gantole-

baTa sistemis saxiT da ecada maTematikurad 

sizustiT daesabuTebina, rom gansazRvrul 

pirobebSi momxmarebelTa da mwarmoebelTa 

maqsimizaciurma qmedebebma SeiZleba gana-

pirobos wonasworoba moTxovnasa da miwode-

bas Soris ekonomikaSi ramdenime bazarze 

srulyofili konkurenciis pirobebSi.

valrasis Semdeg 1893 wlidan lozana-

Si politikuri ekonomiis kaTedras xelmZ-

Rvanelobda vilfredi pareto (1848-1923). pa-

reto Tavis Tavs valrasis mowafed miiCnevda.

valrasis `elementebisagan~ gansxvavebiT 

pareto Tavis naSromSi: ̀ politikuri ekonomi-

is kursi~ (Course Deconomic Politique 

1896-1897) maTematikuri gaTvlebi gamoaqvs 

sqolioSi, teqstSi ar iyenebs maTematikur sim-

boloebsa da gantolebebs. maTematikur apar-

ats pareto mimarTavs imisaTvis, rom aCvenos 

ekonomikuri amocanebis gansazRvruloba da 

maTi gadaWris SesaZlebloba, valrasma ver 

SeZlo tatonnement-is meSveobiT daemtkice-

bina wonasworobis erTaderTi wertilis ar-

seboba. amitom paretom uaryo es cneba. amis 

garda, paretos ar akmayofilebda terminis: 

`sargeblianoba~ arsi da amitom SemoiRo me-

ore termini, misi azriT, ufro neitraluri _ 

rac niSnavs ubralod `nivTis sasurveloba~. 

koncefcia, romelsac valrasi gvTavazobs 

Tavis `elementebSi~ Tavisi arsiT, efuZneba 

mikroekonomikas, anu calkeuli bazris ganx-

ilvas. Tavis kvlevebSi valrasi midis mar-

tividan rTulisaken, jer ganixilavs ori 

saqonlis gacvlas bazarze, Semdeg gadadis 

mravalsaqonluri bazris ganxilvaze, Tumca 

es mainc erTi bazaria. valrasi Tavis Sro-

maSi mainc uars ar ambobda kardinalur 

midgomaze. paretom Tavisi winamorbedis 

saerTo ekonomikuri ganviTarebis idea ga-

naviTara, dauqvemdebara igi erTian midgomas, 

uari Tqva sargeblianobis raodenobrivad 

gansazRvraze aqtiurad gamoiyena izolinebi 

da SeimuSava wonasworobis kvlavwarmoebis 

modeli (Бродский  В. С., 2013). 
yuradReba unda mieqces im garemoebas, rom 

pareto eZebda wonasworobas kvlavwarmoebis 

fazebs Soris. igi werda `gacvla anda ga-

nawileba aris ekonomikuri ciklis mxolod 

nawili. es cikli rom dasruldes, mas aseve 

unda SeuerTdes warmoeba da kapitalis 

warmoqmna. ase rom gacvlisaTvis mocemul 

tolobebs unda daematos warmoebisa da kapi-

talis dagrovebis tolobebi, da maSin miiReba 

gantolebaTa sistema, romelic amomwuravad 

gansazRvravs ekonomikur ciklis Tavisu-

fali konkurenciis pirobebSi~ (Блюмин И. Г., 
1931). paretom sul gamoyo gacvlis ori tipi. 

pirveli tipis qveS igi moiazrebda gacvlis 

iseT formas, roca monawileebi aqtiurad 

cdiloben TavianTi moTxovnilebebis opti-

malurad dakmayofilebas da arsebul faseb-
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isa da bazris pirobebs Rebuloben rogorc 

winaswari mocemuls.

marTalia, Tavisi qmedebebiT calkeul 

monawiles SeuZlia gavlena moaxdinos fase-

bze, magram es gavlena ar Sedioda mis Tav-

dapirvel gegmebSi. gacvlis meore tips, pa-

retos mixedviT, adgili aqvs im SemTxvevaSi, 

roca gacvlis monawileni cdiloben uSu-

alo gavlena moaxdinon sabazro fasebis 

doneze. gacvla bazris aseTi mdgomareobis 

pirobebSi ganapirobebs imas, rom wonasworo-

ba myardeba mis erT wertilSi. bazris sxva 

mdgomareobis SemTxvevaSi wonasworobas ad-

gili aqvs sxva wertilSi. erTimeores udare-

ben orive mdgomareobas da gansazRvraven, 

romeli maTgani ufro Seesabameba dasaxul 

mizans. mas Semdeg, rac es gairkveva, cdiloben 

bazris pirobebis Secvlas ise, rom isini See-

sabamebodnen SerCeul wertils. meore tipis 

gacvlis magaliTad paretos mohyavs Zlieri 

kompaniebi, msxvili bankebi da sindikatebi, 

romlebic gamodian savaluto bazarze.

ramdenadac pareto iTvleba valrasis Te-

oriis gamgrZeleblad, SeiZleba aRiniSnos, 

rom paretos Teorias valrasis Teoriisa-

gan ganasxvavebs ramdenime arsebiTi momenti, 

jer erTi, valrasi ganixilavda srulyofili 

konkurenciis abstraqtul SemTxvevas da Tavi-

si modeli aago am winapirobaze dayrdnobiT. 

pareto ambobs, rom srulyofili konkuren-

ciis bazari es aris SesaZlo situaciebidan 

erT-erTi da gamoyofs agentebs, romlebic 

gaazrebulad axdenen gavlenas fasebze (me-

ore tipis gacvla). meorec. pareto Tvlida, 

rom moTxovnis intensivoba romelime sikeT-

eze (dovlaTze) damokidebulia ara mxolod 

am saxis sikeTis arsebul odenobaze, aramed 

damokidebulia aseve yvela sxva sikeTis ode-

nobaze, ramdenadac isini gansazRvraven mox-

marebis saerTo pirobebs. amis garda, erT-er-

Ti ganmasxvavebeli elementi, rogorc amaze 

mivuTiTeT zemoT, es aris paretos orinal-

isturi midgoma kvlevebisadmi igi ganxilul 

sargeblianobis funqcias cvlis ganurCe-

vlobis mrudis analiziT imis safuZvelze, 

rom sargebloba ar eqvemdebareba uSualod 

gazomvas. Sexebis wertili anu zRvruli wer-

tili - gacvlis wertilis arsia da isini 

gamoxataven ori mocemuli dovlaTis, sike-

Tis im kombinacias, romelic miiReba gacvlis 

Sedegad. amave dros es aris wonasworobis 

wertilebi, ramdenadac isini Seesabamebian 

im mdgomareobas, roca Cveni individi Sewy-

vets sikeTeT ufro xelsayreli kombinaciis 

Ziebas da dakmayofildeba mocemuli kombi-

naciiT. Sesabamisad, myardeba gansazRvruli 

wonasworoba mis meurneobaSi, Tumca es droe-

biTia. upiratesobis yovel mruds SeiZleba 

hqondes Tavisi gacvlis wertiliani wonas-

worobis wertili. Tu ki davuSvebT aseTi 

mrudebis mTel sistemas, maSin Cven miviRebT 

gacvlis wertilebis mTel sistemas, romel-

ic gamoxatavs ramden saqonels gacvlida 

Cveni subieqti sxvadasxva fasebis arsebobis 

pirobebSi. Tu ki gavaerTianebT am wertilebs, 

miviRebT gacvlis mruds. igi gamoxatavs 

ori sikeTis sxvadasxva kombinacias, romel-

ic eqneba Cvens subieqts sxvadasxva fasebis 

SemTxvevaSi. sakiTxi imis Sesaxeb, am mrudis 

romel wertilSi damyardeba wonasworoba da 

ra fasis pirobebSi, damokidebulia mTel rig 

pirobebze. mocemuli fasebisa da Semosavleb-

is pirobebSi individuums SeuZlia SearCios 

mxolod mkacrad gansazRvruli kombinacia, 

romelTac SeiZleba hqondeT misTvis gansx-

vavebuli sargeblianoba.

unda aRiniSnos, rom paretos azriT, ekono-

mikuri kvlevebi unda daiwyos wonasworobis 

saerTo pirobebis SeswavliT, anu ekonomist-

ma unda mTlianobaSi gaiTvaliswinos yvela 

is momenti, rac gavlenas moaxdens fasebze, 

rigi ekonomistebis Teoriebis naklad pare-

tos miaCnda is, rom isini Semoifarglebodnen 

calkeuli ekonomikuri movlenis detalebis 

SeswavliT da  TiTqmis mTlianad ugulve-

belyofdnen mTeli ekonomikuri sistemis 

ganxilvas (Блюмин И. Т., 1931). pareto aRniS-

navda, rom igi cdilobda Tavi daeRwia wminda 

politikuri ekonomiis sazRvrebisaTvis ram-

denadac, misi azriT, ekonomikuri mecniereba 

aRmoCnda ekonomikur krizisSi da misi Te-

oriuli daskvnebis Semowmeba SeuZlebelia. 

swored kavSiris ararsebobam ekonomikur Te-

oriasa da praqtikas Soris aiZula,  paretis 

gaefarTovebina Tavis kvlevis sazRvrebi da 

wminda ekonomikis sferodan gadasuliyo so-

ciologiis sferoSi.

paretisa da valrasis debulebebis msgavs-

ebis safuZvelia pirvel rigSi, saerTo wo-

nasworobis Teoria da maTi damokidebuleba 

maTematikuri meTodis mimarT. amasTan pare-

tos Semoaqvs ekonomikuri analizis axali el-
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ementi _ ganurCevlobis mrudi. ganurCevlo-

bis mrudis koncefcia amodioda ekonomikaSi 

statikuri wonasworobidan da gvTavazobda 

yvela ekonomikuri amocanis erTdroulad 

gadaWras. pareto ar iTvaliswinebda drois 

faqtors, ramdenadac Tvlida, rom statis-

tikuri wonasworobis Seswavla aucile-

beli winapirobaa yvela ekonomikuri pro-

cesis Sesaswavlad. adamianTa moTxovnebis 

resursebTan damakavSirebeli maTematikuri 

funqciebi qmediTebi iyvnen  mxolod wonas-

worobis pirobebSi. am wonasworobis modeli 

rogorc es paretos miaCnda, asaxavs dinami-

ur procesebsac, Tu ki maTSi CarTuli iqneba 

drois faqtori. Tumca paretos warmodgenaSi 

dinamiuri cvlilebebi aris mxolod stati-

kuri mdgomareobis Tanmimdevruli mwkrivi. 

faqtiurad pareto uars ambobda sazoga-

doebis ekonomikuri urTierTobebis yovel-

gvar ganxilvaze dinamikaSi, gansazRvravda 

ra modelSi drois monakveTebs Zalze mokle 

periodebSi.

აse, rom maTematikuri meTodi iyo auci-

lebeli wonasworobis problemis mecnieru-

lad damuSavebisaTvis. saubari iyo imaze, rom 

jer saWiro Tu Sesabamisi Teoriis SemuSave-

ba da Semdeg unda momxdariyo ekonomikuri 

balansis faqtiuri gaTvla da marTalia pa-

retos wonasworobis Teoriis safuZvelia 

valrasis Teoria, mas rigi Taviseburebebi 

gaaCnia. kerZod, erT-erTi maTgania is, rom 

pareto ekonomikur sferos ganixilavda ro-

gorc dekartis sistemas, sadac koordinatebi 

asaxaven sxvadasxva sikeTeebis raodenobas, 

xolo wertilebi ki momxmarebelTa pozi-

cias, romelTa survili orientirebulia erT 

faqtorebze da ferxdeba meoreebiT. wamax-

alisebeli faqtorebia moTxovnilebebi, Se-

maferxebeli faqtorebi _ resursebis sidide 

da maTi warmoebis faqtorebi. anu adamianebis 

moTxovnilebebi da survilebi, erTis mxriv 

da maTi dakmayofilebis SezRuduli SesaZle-

blobebi _ meores mxriv gaxdnen gamawonas-

worebeli faqtorebi.      wonasworobis da-

myareba niSnavs rom garemoebaTa erTi tipis 

cvlileba iwvevs garemoebebs sxva tipis ga-

mawonasworebel cvlilebebs. igulisxmeba 

rom wonasworobis Teoriam unda mogvces 

imis analizi, Tu rogor ganxorcieldeba 

erTdroulad es wonasworoba. magram pa-

reto, valrasisagan gansxvavebiT, problemas 

ganixilavda farTod, moicavda Tavisufali 

konkurenciis process mudmivi da cvalebadi 

fasebis pirobebSi. aseve monopolizirebuli 

bazrebis sxvadasxva tipebs.

valrasi Tvlida, rom adre Tu gvian ekono-

mikuri wonasworobis gantolebebi amoxsni-

li iqneba: pareto amtkicebda, rom Tu gvinda 

davadginoT urTierToba 100 individuums So-

ris, romlebic cvlian 700 saqonels, aucile-

belia  amoixsnas 70 aTasze meti gantoleba, 

pareto Tvlida, rom im dros codnis done 

sakmarisi ar iyo imisaTvis, SeesrulebinaT 

es saqme. ufro metic, milionobiT gantole-

bebi, romlebic saWiroa mTeli ekonomikisaT-

vis moiTxovdnen cifrebis ise damrgvalebas, 

romelic sruliad gaaufasurebda gaTvlebis 

saboloo Sedegebs. magram amis miuxedavad 

paretos miaCnda, rom am problemis gadawy-

veta arsebobs: SeiZleba cvladi sidideebi 

gaerTiandnen erTgvarovan jgufebSi, amiT 

SesaZlebeli gaxdeba yovlismomcveli sis-

temis ageba, romelic daeqvemdebareba gaTv-

liT proceduras swored aseTi teqnikuri 

xerxi edeba safuZvlad Tanamedrove analizs 

`danaxarjebi-gamoSveba~ meTodiT.

1900 wels Tavis SromaSi: `politikuri 

ekonomiis saxelmZRvanelo~ (Manuale di Eco-

nomia Politica). paretom Camoayaliba Tezisi, 

romlis Tanaxmad ekonomikuri wonasworoba 

damoukidebelia zRvruli sargeblianobis-

agan. sargeblianobis cneba gulisxmobs 

sargeblianobis iseT Sedarebas sxvadasxva 

pirebisaTvis, romlebic unda uaryofili iq-

nas, imitom, rom Teoria iyos mTlianad nei-

traluri. paretosaTvis sargeblianoba iyo 

eTikuri da fsiqologiuri kategoria, anu 

araTavsebadi ekonomikasTan mecnieruli 

midgomis TvalsazrisiT.

unda iTqvas, rom paretos ekonomikuri 

Teoria gavrcelda monopolisturi baz-

ris ganmartebazec. Tavisufali konkuren-

ciis pirobebSi firmebis saqme aqvs bazris 

mier dadgenil fasebTan da eguebian bazris 

pirobebs. monopolebi ki, rogorc kerZo, aseve 

saxelmwifo damoukideblad aweseben fasebs. 

paretos analizi gviCvenebs aseTi firmebis 

moZraobs maqsimaluri mogebis xazs iqeT. igi 

emyareba amonagebis mruds, romelsac igive 

daxra aqvs, rac mTliani danaxarjebis mruds, 

zRvruli danaxarjebis mrudi sxvadasx-

va wertilebSi kveTen zRvruli amonagebis 
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mrudebs. es, paretos azriT, SesaZlebels xdis 

monopoliis problemis gadaWras ganurCev-

lobis mrudis meSveobiT, mTliani amonagebis 

mrudi unda exebodes sxvebze zemoT ganTavs-

ebul ganurCevlobis mrudis mogebisaTvis. 

Tumca paretos analizi Zalze mimteveblobi-

Tia da gamoirCeva imiT, rom igi gamyidveleb-

isa da myidvelebis masas ganixilavs rogorc 

erT pirs.

saerTo ekonomikuri wonasworobis Teo-

ria valrasisa da paretos Semdeg ganavi-

Tares sxva mecnierebma. saerTo ekonomikuri 

wonasworobis Teoria, TviT idea scado da 

aRwero ekonomikis funqcionirebis saerTo 

meqanizmi, yovelTvis iyo mecnier-ekonomistTa 

dainteresebis obieqti da dResac ar kargavs 

aqtualobas, igi dResac bevri mkvlevaris in-

teresis sferos warmoadgens.

nobelis premiis arsebobis istoriaSi 

igi orjer iqna miniWebuli saerTo ekono-

mikuri wonasworobis Teoriis mkvlevarTaT-

vis, romelTac wvlili Seitanes mis ganvi-

TarebaSi. 1972 wels jon hoksma da kenet 

eroum miiRes es premia aseT formulirebiT: 

`wonasworobis saerTo Teoriisa da keTil-

dReobis Teoriis ganviTarebaSi Setanili 

novatoruli wvlilisaTvis~. Jerar debrem 

1983 wels miiRo es premia aseTi formulire-

biT: `ekonomikur TeoriaSi axali analiti-

kuri meTodebis danergvisaTvis da saerTo 

wonasworobis Teoriis axali formulire-

bisaTvis~. magram unda iTqvas rom drosTan 

mimarTebaSi valrasis saerTo wonasworobis 

Teoria faqtiurad Zirfesvianad Seicvala. 

dReisaTvis Sromebis didi nawili iwereba 

e.w. `Эроу-Дебре~ (`erou-debres~) stiliT. am 

stilis modelebis ZiriTadi ganmasxvavebeli 

niSania is, rom isini apelireben konkretul 

naSromebze da aigebian maT bazaze. am pir-

velsawyis naSromebs ganekuTvneba TviT er-

ousa da debres SromebTan erTad laionela 

mekenzis (1919-2010), ramdenime naSromi, sadac 

dadasturebulia, damtkicebulia arsebiTi 

wonasworoba fiqsirebuli damoukidebeli 

cvladebis daxmarebiT, aqve Sedis jgufis: 

`nikola burbaki~ Sromebi, romlebic op-

erireben valrasis saerTo wonasworobis 

modeliT, aseve pol samuelsonis statiiT 

`gadaWarbebuli Taobebi,~ (перек рывающиися 
поколении), edvid kassasa (1337-2008) da kar-

la Sellis (1938 w.), aseve elmon malinvos 

(1923) Sroma: `usazRvro periodebis~ Sesaxeb. 

es Sromebi Seicaven modelis: `mzis laqebis~ 

pirvel formulirebas da wonasworobis ar-

sebobis dadasturebas bazarze SezRuduli 

monawileobisas  (Balasko Y., Geanakoplos J., 2013). 
zemoT CamoTvlili Sromebi es aris im 

Sromebis mcire nawili, romlebic aRniSnuli 

mimarTulebiT pirvel wyaroebia, bazisi `er-

ou-debres~ stiliT Sesrulebuli kvlevebi-

saTvis. am mimarTulebiT Sesrulebuli sam-

uSaoebis CamonaTvali Zalz didia da maTi aq  

motana SeuZlebelia. magram zemoTqmulidan 

SeiZleba gakeTdes daskvna: am maTematikur 

konstruqciaze bolo aTwleulebSi daixar-

ja uzarmazari inteleqtualuri resursebi, 

da xSirad ismis kiTxva imis Sesaxeb, ramde-

nadaa es gamarTlebuli.

maTematizaciis kritika, romelic gaZlier-

da valrasisa da paretos droidan, aRniSnavs, 

rom `erou-debres~ stilis Tanamedrove mod-

elebi yvelaze xSirad arsi maTematikosebis 

erTgvari `gonebrivi TamaSi~ romelic Zneli 

aRsaqmelia konstruqciebiT, e.i. (dRes wes-

rigSi dgeba faqtorebis gamoyofis problema, 

romlebic gavlenas axdenen am modelebze, e.i. 

xSirad avtorebs uWirT modelebis Sedegebis 

axsna ramdenadac uzarmazar konstruqciaSi 

Znelia dadgindes mizezobriv-Sedegobri-

vi kavSiri da masze aqcentis gakeTeba  ra 

Tqma unda, valrasi da pareto iyvnen erT-er-

Ti gamoCenili mecnierebi, romelTa daayenes 

iseTi globaluri sakiTxi, rogoricaa serTo 

wonasworobis arseboba da misi miRwevis Sesa-

Zlebloba. maTi wvlili ekonomikur TeoriaSi 

Zalze didia, igi saTaves iRebs saerTo ekono-

mikuri wonasworobis Teoriidan da pirveleb-

ma Seqmnes saerTo ekonomikuri wonasworobis 

pirveli modeli. magram, rogorc zemoT ukve 

avRniSneT, magaliTad, keinsi saerTod ignori-

rebas ukeTebda valrasis naSroms. da amas 

aqvs erTob logikuri axsna, valrasma Seqmna 

abstraqtuli modeli, romelSic man miuTiTa 

uamrav daSvebaze, da am daSvebebma es mod-

eli faqtiurad `mowyvita~ realur cxovre-

bas. srulyofili konkurenciis SemTxvevaSi, 

romelsac ganixilavda valrasi, debuleba 

fasebis absolturi  moqnilobis Sesaxeb, yo-

velive es cxadia ver ganacxadebs pretenzias 

saerTo SemTxvevebze, es aris mxolod kerZo, 

gansakuTrebuli SemTxveva, romelic ekono-

mikisaTvis aratipiuri da umeteswilad gan-
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sakuTrebulia. valrasma dasva globaluri 

sakiTxi, romelzec pasuxi unda gaeces saer-

To ekonomikuri wonasworobis Teoriis rigi 

koncefciebis sinTezis gziT, saerTo ekono-

mikuri Teoriis miaxloebiT realur ekonomi-

kasTan uzarmazar maTematikuri modelebidan 

ekonomikis funqcionirebis meqanizmis ufro 

gasagebi da gamWirvale saxeze gadasvliT. 

Semdeg statiaSi dawvrilebiT ganvixilavT 

paretos efeqtianobis koncefcias da val-

rasis saerTo ekonomikuri wonasworobis 

klasikuri modelis ZiriTad daSvebebsa da 

parametrebs, saerTo wonasworobis da keTil-

dReobis zrdas ekonomikaSi.

4. paretos efeqtianobis koncefcia

erovnuli ekonomika Sedgeba calkeuli 

saojaxo meurneobebis erTobliobisagan, rom-

lebic mTlianobaSi gansazRvraven erovnu-

li keTildReobis dones. Tuki erovnuli 

ekonomikis keTildReobas ganvixilavT am 

TvalsazrisiT, maSin aucilebelia gaTval-

iswinebul iqnas urTierTqmedebis efeq-

tianoba mis Semadgenel saojaxo meurneobebs 

Soris. saubaria sawarmoo resursebisa da 

saboloo dovlaTis efeqtian ganawilebaze 

saojaxo meurneobebsa da firmebs Soris, rac 

SesaZlebels xdis miRweul iqnas ekonomi-

kaSi keTildReobis zrda gankargvadi, xelT 

arsebuli sawarmoo resursebis zrdis gare-

Se. sxva sityvebiT, saubaria ekonomikur efeq-

tianobasa da sazogadoebriv keTildReobaze 

statistikaSi.

efeqtianobis gageba sawarmoo resursebis 

da saboloo dovlaTis ganawilebaSi mniS-

vnelovanwilad damokidebulia imaze, dasaS-

vebia Tu ara sargeblianobis Sedarebis 

nixris (Skalis) gamoyenebis SesaZlebloba 

sxvadasxva saojaxo meurneobebis sameurneo 

saqmianobis Sefasebisas.

Tuki Cven ar davuSvebT sargeblianobis Se-

darebis nixris gamoyenebis  SesaZleblobas, 

romliTac sargebloben calkeuli saojaxo  

meurneobebi, maSin efeqtianobis standartuli 

gageba efuZneba paretos efeqtianobis kon-

cefcias (Boadway R., Bruce N., 1984). sawarmoo 

resursebisa da saboloo dovlaTis efeq-

tiani ganawileba paretos mixedviT ekono-

mikaSi gulisxmobs, rom, Tundac erTi, Seu-

Zlebelia ekonomikaSi romelime produqtis 

warmoebis gadideba romelime sxva produq-

tis warmoebis Semcirebis gareSe da meorec, 

ar SeiZleba gacvlis  procesSi monawile 

erTi romelime subieqtis keTildReobis am-

aRleba meoris keTildReobis Semcirebis ga-

reSe (Shumann J., 1988). principSi ekonomikaSi 

dasaSvebia paretiseuli efeqtiani mdgomare-

obis mravali SemTxvevis arseboba.

keTildReobis ekonomikuri Teoriis pi-

rveli fundamenturi Teoremis Tanaxmad, 

garkveuli daSvebebis pirobebSi saerTo 

ekonomikuri wonasworoba, romelic miiRweva 

srulyofili konkurenciis pirobebSi, aris 

efeqtiani paretos mixedviT (Varian H.R., 1978).

sxva sityvebiT, situaciaSi, roca ekono-

mikaSi yvela bazarze moTxovna miwodebis 

tolia, roca sruldeba ZiriTadi daSvebebi 

firmebisa da saojaxo meurneobebis mizno-

briv funqciebTan dakavSirebiT, saojaxo 

meurneobebis upiratesobebTan dakavSirebiT, 

aseve teqnologiuri daSvebebi, SeuZlebelia 

sawarmoo resursebi da saboloo dovlaTi 

gadanawildes ise, rom gaumjobesdes rome-

lime ekonomikuri subieqtis  keTildReoba 

sxva subieqtis keTildReobis gauaresebis 

gareSe.

ekonomikis saerTo wonasworobis pare-

tiseuli efeqtianobis pirobebSi sruldeba 

mTeli rigi efeqtianobis kerZo kriteriume-

bi, romlebic cal-calke gamoiyenebian war-

moebisa da gacvlis sferoSi. qvemoT ufro 

dawvrilebiT iqneba ganxiluli es kriteri-

umebi valaris saerTo ekonomikuri wonas-

worobis klasikuri modelis  gadawyvetis 

msvlelobaSi (Jaffe W., Walras L., 1968. Bal-

asko Y., Geanakoplo J., 2012).

5.daskvna

pirdapiri ucxouri investiciebisagan 

miRebuli keTildReobis efeqtebis kvleva 

miznad isaxavs maT Sefasebas rogorc dadeb-

iTi, aseve uaryofiTi kuTxiT. keTildReobis 

dadebiT efeqtebs adgili aqvs or SemTxveva-

Si.

jer erTi, pirdapiri ucxouri inves-

ticiebis arsebobam SeiZleba ganapirobos 

misi mimRebi ekonomikis paretos mixedviT 

araefeqtiani mdgomareobidan gadasvla axal 

mdgomareobaSi, romelic efeqtiani iqneba pa-

retos mixedviT. ramdenadac Cven vixilavT 

mxolod wonasworobiT situaciebs, ekono-

mikuri sistemis amosavali mdgomareobis 

araefeqtianoba paretos mixedviT SeiZleba 

gamowveuli iyos saerTo ekonomikuri wonas-
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worobis klasikuri modelis ZiriTadi daS-

vebebis darRveviT, romlisaTvisac sruldeba 

keTildReobis ekonomikuri Teoriis pirveli 

fundamenturi Teorema. msgavs `darRvevaTa~ 

ricxvs SeiZleba mivakuTvnoT ekonomikis 

sawarmoo seqtorSi iseTi teqnologiebis 

gamoyeneba, romelTaTvisac damaxasiaTebelia 

masStabidan miRebuli mzardi ukugeba, bazre-

bze arasrulyofili konkurenciis gamoyeneba 

an saxelmwifo ekonomikuri politikis iseTi 

instrumentebis gamoyeneba, romelic daamaxin-

jebs sabazro fasebs.

teqnologiuri da sabazro darRveveb-

is SemTxvevaSi firmebis miswrafeba mogeb-

is maqsimizaciisaken ar aris savaldebulo 

iwvevdes transformaciis zRvruli normebis 

tolobas warmoebaSi arsebul dovlaTsa da 

am dovlaTis fasebs Soris. es, Tavis mxriv, 

ar iZleva ekonomikis saerTo wonasworo-

bis pirobebSi. paretos optimizaciis mex-

uTe pirobis Sesrulebis _ golobis pirobis 

dacvaa warmoebaSi tranformaciis normebisa 

da moxmarebaSi substanciebis normebs Soris. 

fasebis  damaxinjebis pirobebSi yalibdeba 

sxvaoba im fasebsa, romlebzedac orientire-

bulni arian firmebi TavianTi gadawyvetile-

bebis miRebisas da im fasebs Soris, romelT-

ac realurad ixdian momxmareblebi bazarze. 

arsebuli sxvaoba momxmareblisa da mwarmoe-

blobis fasebs Soris ganapirobebs sxvao-

bas warmoebaSi transformaciis normebsa da 

moxmarebaSi substanciis normas Soris, rac 

xelaxla arRvevs paretos optimalobis mex-

uTe pirobis Sesrulebas ekonomikis saerTo 

wonasworobis pirobebSi.

meorec, sawarmoo resursebis importma 

ucxoeTidan SeiZleba gamoiwvios ekonomikis 

mdgomareobis paretoseuli efeqtianobidan 

erTi saxeobidan meore saxeobaze gadasvla, 

romelic xasiaTdeba erovnuli keTildReo-

bis ufro maRali doniT, ori aseTi mdgomare-

obis SedarebiTi Sefaseba im mizniT, rom 

gairkves, romeli maTgani Seesabameba erovnu-

li keTildReobis ufro maRal dones, realu-

ria am variantSi.

pirveli varianti amodis sazogadoebrivi 

upiratesobebis sistemis arsebobidan. ekono-

mikis ori efeqtiani Sedareba am SemTxvevaSi 

SeiZleba realizebul iqnas sargeblianobis 

sazogadoebrivi funqciis daxmarebiT. Tuki 

gamoviyenebT am funqcias, erovnuli keTil-

dReobis ufro maRal doneze wonasworobas 

Seesabameba sargeblianobis sazogadoebrivi 

funqciis ufro maRali mniSvneloba. oRon-

dac, rogorc es zemoT iyo miTiTebuli, sarge-

blianobis sazogadoebrivi funqciis apara-

tis gamoyeneba metad sadaoa da SemdgomSi 

Cven mas ar gamoviyenebT.

Sedarebis meore varianti gulisxmobs, rom 

erTi efeqtiani wonasworobidan meoreze ga-

dasvlisas paretos mixedviT gaumjobese-

bas adgili aqvs am sityvis viwro gagebiT. 

cneba `gaumjobeseba paretos mixedviT~ vi-

wro gagebiT gulisxmobs, rom Tuki situa-

ciebSi kapitalis  importamde da importis 

Semdeg yoveli saojaxo meurneoba ekonomi-

kaSi ganagebs ekonomikuri dovlaTis erTsa 

ad imave sidides (anda ufro nakleb mkacri 

variantis mixedviT aris sargeblianobis ar-

sebul doneze), maSin ukidures SemTxvevaSi 

erTi saojaxo meurneobis  ucxouri inves-

ticiebis situaciaSi aqvs romelime dov-

laTis meti raodenoba (dadebiTi zRvruli 

sargeblianobiT) vinaidan mas hqonda ucx-

ouri kapitalis modinebamde situacia (anda 

ufro nakleb mkacri variantis mixedviT, mi-

aRwevs sargeblianobis ufro maRla dones, 

vidre adre). ekonomikis  aseTi mdgomareoba 

ucxouri investiciebis modinebis Semdeg Sei-

Zleba CaiTvalos ufro upiratesad erovnuli 

keTildReobis TvalsazrisiT. kapitalis mi-

graciidan miRebuli keTildReobis  efeqteb-

is Sefasebis kriteriumebad am  situaciaSi 

gamodis sargeblianobis done, romelic miiR-

weva ganxiluli ekonomikis reprezentatiuli 

saojaxo meurneobebis mier. es kriteriumi 

gansakuTrebuli mniSvnelobisa iqneba Cvens 

Semdgom gamokvlevebSi.

Sedarebis mesame varianti daeyrdnoba gaum-

jobesebis paretoseul kategorias am sityvis 

farTo mniSvnelobiT. Tuki ekonomikis gadas-

vla erTi wonasworobiTi mdgomareobidan 

meoreSi xorcieldeba `mogebul~ saojaxo 

meurneobebTan erTad `wagebuli~ saojaxo 

meurneobaTa CamoyalibebiT anu minimum Tu 

erTi saojaxo meurneobaSi arsebuli dovla-

Tis sidide naklebi iqneba, rac mas hqonda 

ekonomikis sawyis mdgomareobaSi, maSin prin-

cipuli mniSvneloba eqneba saojaxo meur-

neobebis `mogebisa~ da `wagebis~ saerTo ode-

nobis SedarebiT sidideebs. Tuki `mogebisa~ 

da `wagebis~ saerTo odenobis SedarebiT 
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sidideebs. Tuki `mogebisa~ da `wagebis~ saer-

To sidideebi ekonomikaSi iqneba iseTi, rom 

ekonomikuri dovlaTis gadanawileba `moge-

buli~ meurneobidan `wagebul~ meurneobaze 

`pauSaluri transfertis~ sistemis  meSveo-

biT, SesaZlebels gaxdis erTimeores dauax-

lovdes `wagebuli~ saojaxo meurneobebis 

keTildReoba da uzrunvelyofil iqnas mini-

mum erTi saojaxo meurneobis keTildReoba, 

am SemTxvevaSi Cven SegviZlia vilaparakoT 

paretoseuli gaumjobesebaze im sityviT far-

To gagebiT. 

rogorc wina SemTxvevaSi, ucxouri in-

vesticiebis gamoyenebidan miRebuli keTil-

dReobis efeqtebis Sefasebis  kriteriumebad 

gamodis sargeblianobis done, romelic miiR-

weva ganxiluli ekonomikis reprezentaciuli 

saojaxo meurneobis mier.

saerTod, keTildReobis efeqtebis kvleva 

erovnul ekonomikaSi SeiZleba mniSvnelo-

vanwilad gamartivdes da SesabamisobaSi mo-

vides calkeuli reprezentatiuli saojaxo 

meurneobis keTildReobis zrdis  analizTan. 

aseTi midgoma saSualebas iZleva koncentri-

reba moxdes ekonomikaSi sazogadoebrivi 

keTildReobis zrdis problemaze da moxdes 

misi abstrapireba erovnuli meurneobis 

calkeul dargebs Soris erovnuli Semosav-

lis ganawilebis problemebisagan calkeul 

saojaxo meurneobebs Soris. saubaria ekono-

mikuri efeqtianobasa da sazogadoebrivi 

keTildReobis  analizze dinamikaSi.

reprezentatiuli saojaxo meurneobebis 

keTildReobis  dinamikis, rogorc sazoga-

doebrivi keTildReobis dinamikis aproksi-

maciis kvleva koreqtulia mxolod gansaz-

Rvruli daSvebebis SemTxvevaSi erovnuli 

ekonomikis Semadgeneli saojaxo meur-

neobebis upiratesobaTa struqtura gansaz-

Rvrul daSvebebTan mimarTebaSi. keTildReo-

bis ekonomikur TeoriaSi dadasturebulia, 

rom agregirebuli moTxovnis erTmniSvnel-

iani funqciis arsebobis sakmarisi  piroba, 

romelic ar aris damokidebuli Semosavlis 

ganawilebaze saojaxo meurneobebs Soris, 

aris ekonomikaSi saojaxo meurneobebis upi-

ratesobaTa identuroba da hompoteturoba. 

upiratesobaTa identurobis Tviseba gar-

antias iZleva, rom Semosavlis erTi da ig-

ive donis pirobebSi saojaxo meurneobis 

moTxovnis sidide ar gansxvavdeba maT Soris 

da erTnairad reagireben sabazro Sefardeb-

iTi fasebis cvlilebebze, rac gansazRvravs 

agregirebuli moTxovnis funqciis, rogorc 

SefardebiTi fasebis funqciis erTmniS-

vnelovanebas. upiratesobis  homoteturobis 

Tviseba garantias iZleva, rom erTi da igive 

SefardebiTi fasebis pirobebSi SefardebiTi 

moTxovna dovlaTze ar gansxvavdeba saojaxo 

meurneobebs Soris maT mier gankarguli Se-

mosavlebis donisagan damoukideblad, rac 

gansazRvravs agregirebuli moTxovnis fun-

qciis, rogorc erovnuli Semosavlis abso-

luturi sididis funqciis erTmniSvnelobas, 

magram damokidebuli ar aris mis ganawile-

baze saojaxo meurneobebs Soris.

keTildReobis efeqtebis Sefasebisadmi 

midgoma reprezentatuli saojaxo meurneo-

bis TvalsazrisiT saSualebas iZleva gamoy-

enebul iqnas iseTi Sefasebis sxvadasxva in-

strumentebi, romelic misaRebia calkeuli 

saojaxo meurneobebisaTvis.

saubaria jer erTi, saojaxo meurneo-

bis sargeblianobis donis keTildReobis 

efeqtebis Sefasebis mTavar kriteriumad 

gamoyenebis Sesaxeb. meorec, erovnuli keTil-

dReobis doneSi cvlilebebis Sefasebis me-

Todebad SeiZleba gamoyenebul iqnas cv-

lilebebis Sefasebis ZiriTadi meTodebi 

saojaxo meurneobebis sargeblianobis miR-

weul doneSi, kerZod ki xarjebis kompensaci-

uri cvlilebebis meTodi da xarjebis ekviva-

lenturi cvlilebis meTodi.
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The Modern Problems of Classical Theory of Common Equilibrium
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                                                                                      Master of Sokhumi State University

Resume

The work is dedicated to the modern problems of classical theory of common equilibrium. It’s reviewed the pros 
and cans of the prospect of walfare benefits from direct foreign investment, according to the common economics 
Lozzan school. The article focuses on the studies of the founder of the  Mathematization Tradition  Leon Valras and 
his pupil Vilferd Pareto. The consept of parent’s effocoemcy and the general economic equilibrium of Varlas main 
assumption and criteria of classical mode.

The general economic equilibrium theory after Valras and Pareto has always been an object of interest to the 
scientist economic and  still doesn’t  lose its actuality. It is still a great interest for a lot of schoolars including me.

Key words: Lozzan school, economic equilibrium, theory of volras, demand exchange, pareto’s economic theory. 
Marginal utility, Velfare effects, foreign direct investments, effectiveness theory of pareto.
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ხელსაყრელი სოციალური ინვესტიციები 
და სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესში

გელა წიკლაური 
ეკონომიკის დოქტორი
თსუ ფინანსები და საბანკო საქმის 
კათედრის მოწვეული პროფესორი

ნებისმიერი  ბიზნესი, კომპანია  ან პროექტი წარმატებულია, როდესაც მათი ხელმძღვანელებისთვის 
პრიორიტეტია სოციალურად მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევა. სოციალური პასუხისმგებლო¬ბა არის 
ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა იმ ზეგავლენაზე, რომელსაც ორგანიზაცია თავისი გადაწყვეტილებებით 
და საქმიანობით ახდენს საზოგადოებასა და ბუნებრივ გარემოზე. ეს პასუხისმგებლობა ინტეგრირებულია 
მთელ ორგანიზაციაში, მისი სტრუქტურებისა და საქმიანობის ყველა რგოლსა და ყველა დონეზე და აისახება 
გამჭვირვალე, ეთიკურ ბიზნეს საქმიანობაში, რომელიც შეესაბამება მდგრადი განვითარების პრინციპებს 
და საზოგადოების კეთილდღეობას, დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით, მოქმედი 
კანონმდებლობის და საერთაშორისო ნორმების დაცვით.  

სოციალურად ორიენტირებული ინვესტირების სფერო უკვე მრავალი წელია არსებობს, ამიტომ მას 
საკუთარი ისტორია და ტრადიციები გააჩნია. სოციალურად პასუხისმგებელი ინვესტიციები დინამიური 
და სწრაფად მზარდი სფეროა. კომპანიებს, რომლებიც სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენენ, უფრო 
მეტად მიუწვდებათ ხელი იმ საინვესტიციო კაპიტალთან, რომელიც სხვა შემთხვევაში მათთვის 
მიუწვდომელი იქნებოდა. წარმატებული ბიზნესი განაპირობებს დასაქმებას და ქმნის ისეთ სოციალური 
გარემოს, რომელიც სხვა ტიპის ორგანიზაციებსაც საკუთარი როლის შესრულების საშუალებას მისცემს. 
სოციალური პასუხისმგებლობა ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მართვის სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი 
შემადგენელი ნაწილია, ხელს უწყობს საზოგადოების გაძლიერებას ბიზნესის, არასამთავრობო და 
სამთავრობო სექტორებს შორის.

თანამედროვე რეალობაში  ნებისმიერი  ბიზნესი, 
კომპანია  ან პროექტი წარმატებულია, როდესაც 
მათი ხელმძღვანელებისთვის პრიორიტეტია 
სოციალურად მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევა. 
როდესაც ბიზნესი ეკონომიკურად სტაბილურია 
მასლოუს პირამიდის  პრინციპი მის მფლობელებს 
აიძულებს, რომ ყოველდღიური ამოცანებიდან 
ყურადღება სოციალურად მნიშვნელოვანზე 
გადაიტანონ. მსოფლიოში ცხოვრების პირობების 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით მთავრობები 
შეიმუშავებენ და ახორციელებენ მრავალფეროვან 
გეგმებს, ასევე მნიშვნელოვან სახსრებს გამოყოფენ 
შიმშილის, ავადმყოფობების, სიღატაკის და 
ა.შ. არარსებობასთან საბრძოლველად. ასეთი 
პროგრამების ეფექტიანობის გაზომვა მარტივი არ 
არის, მაგრამ ერთი რამ აშკარაა -  ამ ძალისხმევას 
აუცილებლად  ჭირდება მხარდაჭერა კერძო 
კაპიტალის მხრიდან. ასეთი დასკვნა ინტუიციურად 
თითოეული ჩვენთაგანისათვის მნიშვნელოვანი 

და გასაგებიცაა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
ამ საკითხთან დაკავშირებული დისკუსიები და 
მსჯელობები მუდმივად იზრდება. 

სოციალური პასუხისმგებლო¬ბა არის 
ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა იმ 
ზეგავლენაზე, რომელსაც ორგანიზაცია თავისი 
გადაწყვეტილებებით და საქმიანობით ახდენს 
საზოგადოებასა და ბუნებრივ გარემოზე. ეს 
პასუხისმგებლობა ინტეგრირებულია მთელ 
ორგანიზაციაში, მისი სტრუქტურებისა და 
საქმიანობის ყველა რგოლსა და ყველა დონეზე 
და აისახება გამჭვირვალე, ეთიკურ ბიზნეს 
საქმიანობაში, რომელიც შეესაბამება მდგრადი 
განვითარების პრინციპებს და საზოგადოების 
კეთილდღეობას, დაინტერესებულ მხარეთა 
ინტერესების გათვალისწინებით, მოქმედი 
კანონმდებლობის და საერთაშორისო ნორმების 
დაცვით.  

სოციალურად ორიენტირებული ინვესტირების 
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სფერო უკვე მრავალი წელია არსებობს, ამიტომ 
მას საკუთარი ისტორია და ტრადიციები 
გააჩნია. სოციალურად პასუხისმგებელი 
ინვესტიციები დინამიური და სწრაფად 
მზარდი სფეროა. კომპანიებს, რომლებიც 
სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენენ, უფრო 
მეტად მიუწვდებათ ხელი იმ საინვესტიციო 
კაპიტალთან, რომელიც სხვა შემთხვევაში მათთვის 
მიუწვდომელი იქნებოდა.

ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში სოციალური 
კეთილდღეობის მატების განუყოფელი ნაწილია. 
ამისათვის მნიშვნელოვანია სოციალური 
პასუხისმგებლობის კონცეფციის განვითარება, 
რომელიც განისაზღრება, როგორც კომპანიის 
ვალდებულება იმოქმედოს ეკონომიკური 
და სოციალური სფეროებისადმი მდგრადი 
მიდგომით, გააცნობიეროს და გაითვალისწინოს 
ყველა დაინტერესებული მხარის, მათ 
შორის ინვესტორების, მომხმარებლების, 
თანამშრომლების, ბიზნეს პარტნიორების და 
მთლიანად საზოგადოების ინტერესები.

სოციალური პასუხისმგებლობა დამყარებულია 
ისეთ არამატერიალურ ფასეულობებზე, 
როგორიცაა ეთიკა, მორალი და ადამიანის 
უფლებები, საზოგადოების ინტერესები, რაც ხელს 
უწყობს კომპანიის ინტერესების ინტეგრირებას 
საზოგადოების ინტერესებთან, რომელიც თავის 
მხრივ ზრდის კომპანიის მოტივაციას მონაწილეობა 
მიიღოს დასაქმების, სოციალური და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების ზრდის პროგრამებში, რაც 
აამაღლებს კომპანიის იმიჯს, რომელიც 
უზრუნველყოფს საზოგადოების და სახელმწიფოს 
კეთილგანწყობას.

ეკონომიკურ ზრდას სჭირდება დასაქმების 
მდგრადი წყაროების შექმნა. ბიზნესი უნდა 
ზრუნავდეს საკუთარი კომპანიის და მთლიანად 
საზოგადოების ეკონომიკურ და სოციალურ 
კეთილდღეობაზე, რომელიც ვერ მიიღწევა ბიზნესის 
წარმატების გარეშე. მან უნდა განაპირობოს 
დასაქმება და შექმნას ისეთი სოციალური გარემო, 
რომელიც სხვა ტიპის ორგანიზაციებსაც საკუთარი 
როლის შესრულების საშუალებას მისცემს. 
სოციალური პასუხისმგებლობა ორგანიზაციულ-
ეკონომიკური მართვის სტრატეგიის ერთ-
ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია, ხელს 
უწყობს საზოგადოების გაძლიერებას ბიზნესის, 
არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორებს შორის.

სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფცია 
მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

• სამუშაო გარემო და ადამიანის უფლებები 
- რამდენად შეესაბამება სამუშაო გარემო შრომის 

კანონმდებლობას, არის თუ არა საკონტაქტო 
სისტემა, დაცულია თუ არა ადამიანის უფლებები;

• დასაქმებულთა სოციალური დაცულობის 
დონე - სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვა, 
საპენსიო უზრუნველყოფა, არსებული ადამიანური 
რესურსების განათლება და განვითარება;

• გარემოს დაცვა - რამდენად ხორციელდება 
არსებული გარემოს კვლევა, გარემოსდაცვითი, 
რეციკლირების პროგრამების დაფინანსება;

• მოსახლეობასთან ურთიერთობა და 
სოციალური პროექტები - კერძო,  მუნიციპალური 
ან სამთავრობო. აქ მოიაზრება ფინანსური, 
პროდუქტებით, მომსახურებით, ტექნიკით, 
მატერიალური და ადამიანური რესურსებით 
დახმარება შემდეგ სფეროებში: განათლების, 
კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობისა 
და გარემოს დაცვის სფეროში; ტექნიკური 
ტრენინგები მოსახლეობისათვის, სხვადასხვა 
ტიპის სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობისა 
და ინსტიტუტის საცხოვრებელი გარემოთი 
უზრუნველყოფა; ანტიკორუფციული და 
სიღარიბისაგან თავის დაღწევის პოლიტიკის 
გატარება.

სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე 
კომპანიებისთვის დადებით ეფექტს წარმოადგენს:

• შემცირებული საოპერაციო ხარჯები;
• რისკის მენეჯმენტი;
• კორპორაციული რეპუტაცია;
• სრულყოფილი ბრენდის და იმიჯის 

რეპუტაცია;
• გაუმჯობესებული ურთიერთობები 

დაინტერესებულ მხარეებთან;
• გაყიდვების ზრდა და კლიენტების 

ერთგულება;
• თანამშრომლების მოზიდვისა და 

შენარჩუნების  უნარი;
• რეკლამირება და სასარგებლო საქმიანობის 

შეძენილი მაღალი საზოგადოებრივი იმიჯი;
• მოზიდული სოციალური ინვესტიციები.
სოციალურ პასუხისმგებლობაში ჩართვა 

კომპანიების მხრიდან მორალური კმაყოფილება 
და ამავე დროს, ფინანსური სარგებელიცაა. 
მორალური კმაყოფილება უფრო თვასაჩინოა, 
ხოლო ფინანსური სარგებლის გაზომვა საკმაოდ 
ძნელია. სოციალური პასუხისმგებლობა 
საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ ბიზნესს 
კონკურენტუნარიანობის მეტი მოქნილობის 
უნარს სძენს. კომპანიებს გაცილებით ფართო 
შესაძლებლობა ეძლევა, როგორც მომხმარებელი, 
ისე  მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები 
შეინარჩუნოს. როდესაც სოციალური ინვესტირება 
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იზრდება, კომპანიები, რომლებიც პრაქტიკაში 
სოციალური პასუხისმგებლობას  იყენებენ, ეძლევათ 
იმ ინვესტიციებისა და თანხების მოზიდვის 
საშუალება, რომელიც სხვა შემთხვევაში მათთვის 
მიუწვდომელი იქნებოდა.  ასევე, კომპანიების 
უმრავლესობას  მიაჩნია, რომ სოციალური 
პასუხისმგებლობა მათი რისკის მართვისა და 
რეპუტაციის სტრატეგიის ნაწილია. იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ბრენდი და რეპუტაცია კომპანიის 
ყველაზე ღირებული ქონებაა, სოციალური 
პასუხისმგებლობა კომპანიას ერთგულებასა და 
ნდობას მოაპოვებინებს, რაც მისი წარმატებული და 
მდგრადი განვითარების გარანტია. 

აშკარაა, რომ სოციალური ინვესტიციების 
გავლენა უფრო საერთო კონცეფციაა, ვიდრე 
კონკრეტული საინვესტიციო სტრატეგია. აქ 
ძირითად კრიტერიუმს წარმოადგენს დაბანდების 
განხორცილების სურვილი პროექტში, რომელსაც 
ეკონომიკური სარგებელის გარდა არსებითი 
სოციალური უკუგების მოტანაც შეუძლია. 
მიუხედავად ამისა, ასეთი სახის დაბანდებები შორს 
დგას სუფთა ქველმოქმედების მაგალითებისაგან და 
ეფუძნება საინვესტიციო პროექტების მართვის იმ 
კლასიკურ პრინციპებს, რომლებიც უფრო ხშირად 
განვითარებად ქვეყნებში ხორციელდება.

სოციალური ინვესტირების ხელმისაწვდომ 
ინსტრუმენტებს შორის განსაკუთრებული ადგილი 
უკავია ობლიგაციებს. ობლიგაციების მუშაობის 
პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ ინვესტორი 
შემოსავალს მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის 
შედეგად რომელიმე სოციალური მაჩვენებელი 
უმჯობესდება და ამავე სფეროში სახელმწიფო 
პროგრამების შედეგებს წინ უსწრებს.

სოციალურ ინვესტიციაზე გავლენა არის 
მსოფლიო ეკონომიკის ახალი კონცეფციაა, 
რომელიც დღეს უკვე ეფექტიანად მოქმედებს და 
მას განვითარებული ქვეყნების უმეტესობა მხარს 
უჭერს. ყველაზე მთავარი, რაც მოაქვს კონცეფციას 
„ინვესტიციაზე გავლენა“: მოგებისაკენ სწრაფვა 
თავსებადია საზოგადოების კეთილდღეობასთან, 
ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტასთან და 
სოციალურ სამართლიანობასთან.

სოციალურ ინვესტიციაზე გავლენის პროექტებში 
მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ინდივიდუალურ 
ინვესტორებსა და მათ გაერთიანებებს, 
სპეციალიზებულ საინვესტიციო ფონდებს და 
მსხვილ კორპორაციებს. განსაკუთრებული 
როლი ენიჭება არაკომერციულ ორგანიზაციებს, 
რომლებიც  ძირითადად მოიზიდავენ  გრანტებს 
დონორი ორგანიზაციებიდან ბიზნესის 
განვითარების ხარჯების დასაფარავად და ხელს 

უწყობენ პროექტებს ზრდის სტადიაზე. 
სოციალურ ინვესტიციაზე გავლენის 

წარმატებული მაგალითები. საინვესტიციო 
ფონდი „Trade Finance Loans“[5}, მდებარეობს დიდ 
ბრიტანეთში, აფინანსებს მცირე ვაჭრობის სფეროს 
განვითარებად საწარმოებს ლათინურ ამერიკასა 
და აზიაში. დაბანდებების თანხამ უკვე თითქმის 
200 მლნ $-ს მიაღწია და დაახლოებით 300 საწარმო 
მოიცვა. ფონდის გაანგარიშებით, კრედიტების 98%-
ზე მეტი თავის დროზე დააბრუნეს. მაგალითად, 
სახსრების ნაწილი ჩაიდო კომპანიაში „Fair 
Trade“[6] - ეს არის ეკვადორის კოოპერატივი, 
რომელიც ორგანული ყავის წარმოებაზე არის 
სპეციალიზებული. კოოპერატივის აქტიური 
წევრი იყო 300 ფერმერი, რომლებსაც დაფინანსება 
ჭირდებოდათ ოპერაციული დანახარჯებისა და 
ახალი მოწყობილობების შესაძენად. სწორედ ეს 
საჭიროებები დაიფარა trade finance loan-ის სახის 
კრედიტით. Fire Trade-ს დამატებითი ამონაგები 
რეინვესტირებული იყო განწვანებაში, განათლებაში 
და თემში საზოგადოებრივი სამედიცინო 
კლინიკების შესაქმნელად. 

 „Goldman Sachs“[7] კომპანიისათვის 
სოციალურ ინვესტიციაზე გავლენის იდეა იმაში 
მდგომარეობს, რომ კერძო კაპიტალის ხარჯზე 
გააძლიეროს საზოგადოებრივი სოციალური 
მომსახურების დაფინანსება. Goldman Sachs-მა 
სოციალური ზემოქმედების ობლიგაციებში ნიუ-
იორკის დაფინანსების ერთ-ერთი პროგრამის 
ჩარჩოებში დაახლოებით 10 მლნ$. დააბანდა. 
ქალაქის მერიასა და Bloomberg Philanthropies-
თან ერთად პროგრამა მიმართულია რიგ 
გამოსასწორებელ დაწესებულებებში მოზარდთა 
რეციდივიზმის შემცირებისკენ. გარდა ამისა, 
მსგავს ობლიგაციებთან Goldman Sachs-ი ადრეული 
საბავშვო საგანმანათლებლო პროგრამების 
სფეროშიც მუშაობს.

ეკონომიკურ ზრდას სჭირდება დასაქმების 
მდგრადი წყაროების შექმნა. ბიზნესი უნდა 
ზრუნავდეს საკუთარი კომპანიის და მთლიანად 
საზოგადოების ეკონომიკურ სოციალურ 
კეთილდღეობაზე, რადგან, საზოგადოების მიზნები 
ვერ მიიღწევა ბიზნესის წარმატების გარეშე. მან 
უნდა განაპირობოს დასაქმება და შექმნას ისეთი 
სოციალური გარემო, რომელიც სხვა ტიპის 
ორგანიზაციებსაც საკუთარი როლის შესრულების 
საშუალებას მისცემს. თანამშრომლობის 
გაღრმავების საშუალებით სოციალური 
პასუხისმგებლობა ხელს უწყობს საზოგადოების 
გაძლიერებას ბიზნესის, არასამთავრობო და 
სამთავრობო სექტორებს შორის.
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Favorable Social Investments and Social Responsibility in Business

Gela Tsiklauri 
Doctor of economics,

TSU Invited Lecturer at 
Finance and Banking Chair  

Summary

Any business, company or project is successful when the goal of its leadership is to achieve socially important 
goals. Social responsibility is the responsibility of the organization when by its decisions and activities the organiza-
tion affects society and natural environment. 

This responsibility is integrated into the whole organization, its structure and activities and at all levels and re-
flected in transparent and ethical business activities that comply with the principles of sustainable development and 
the welfare of the society, in accordance with the applicable legislation and international norms.

The socially oriented investment field exists  for many years, so it has its own history and traditions. Socially re-
sponsible investments are dynamic and fast growing areas. Companies that show social responsibility are more likely 
to have access to the investment capital, which would otherwise be inaccessible to them. Successful business deter-
mines employment and creates a social environment which will enable other types of organizations to perform their 
own role. Social responsibility is one of the key components of the organizational-economic management strategy, 
contributing to the strengthening of society between business, non-government and government sectors.
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                    ლიდერობა და ეთიკა:
   „ლიდერობის ეთიკის“ ძირითადი პრობლემები

ვასილ ხიზანიშვილი
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ეკონომიკაში
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ლიდერობა და ლიდერობის ქცევები კომპანიაში აღწერს კომპლექსურ დამოკიდებულებას მენეჯერსა 
და მუშაკს შორის, რაც გულისხმობს ორი მხარის ინტერესთა შორის თანასწორობას. 

წარმატებული მართვის პროცესისთვის მენჯერმა  უნდა დაიცვას მუშაკის უსაფრთხოებისა 
და თვითრეალიზების ნორმები. მენეჯერმა ასევე მხედველობაში უნდა მიიღოს პატივისცემის, 
არადისკრიმინაციის, პრივატული სფეროს დაცვისა და ჰუმანური შრომის პირობების უზრუნველყოფის 
საკითხები.  მსგავსი დამოკიდებულების არსებობა საჭიროა როგორც სამუშაო დროს, ისე საჯარო სივრცეში.

ლიდერობა და ლიდერობის ქცევები კომპანიაში 
აღწერს კომპლექსურ დამოკიდებულებას უფროსსა 
და ხელქვეითს შორის. საზოგადოდ, ადამიანურ 
<<ქცევის ფორმათა>> <<ეთიკური მოთხოვნების>> 
მიღმა აქ მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება 
რიგ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე. კერძოდ, 
თანამშრომლები იმყოფებიან დამოკიდებულებით 
ურთიერთობაში საკუთარ უფროსებთან, 
რომელთაც ძალუძთ ხელქვეითების კარიერაში 
პრობლემების გაჩენა ან არსებულ პრობლემათა 
მოხსნა. ამასთან ისინი განსაზღვრავენ საყოველთაო 
<<ტონს>> ერთმნეთთან ურთიერთობაში 
და ადგენენ ეფექტიანობის კრიტერიუმებს, 
რის საფუძველზეც ხდება თანამშრომლების 
შეფასება[1]. აქედან შეიძლება იქნას ნაწარმოები 
კომპანიაში თანამშრომლების მიმართ უფროსების 
სფეციფიკური პასუხისმგებლობა.

საზოგადოდ ლიდერობა შეიძლება გაგებულ 
იქნას, როგორც (ა) ძირითადი ფენომენი, რადგან 
ის პერსონებს შორის ინტერაქციას ეხება; (ბ) 
<<ინტენციონალური>> სოციალური გავლენა, 
რადგან ის ეხება იმ გავლენებს, რასაც ადგილი 
აქვს ხელქვეითთა მხრიდან ერთობლივად 
მისაღწევ მიზანზე; (გ) უფართოესი გაგებით, 
როგორც კომუნიკაციის პროცესი, რადგან ის ამ 
მიზნის გადაცემას ეხება[2]. ამასთან, ლიდერობა 
მუდამ დანახულ უნდა იქნეს ლიდერობის 
სიტუაციის კონტექსტში; არ არსებობს დაბადებით 
<<ლიდერის ნატურა>>[3]. წარმატებული ლიდერ-
პერსონალიები მაგ., პოლიტიკაში აუცილებლად 
სულაც არ არიან კარგი ლიდერ-პერსონალიები 

მაგ., ეკონომიკაში და პირიქით. წარმატებული 
ლიდერობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ 
ლიდერის პერსონალურ თვისებებზე, არამედ ასევე 
ორგანიზაციულ პირობებზე, თანამშრომლების 
პასუხისმგებლობაზე შესაბამის ორგანიზაციათა 
ფარგლებში ან ორგანიზაციის მიზნებზე. 
საქველმოქმედო (ქარიტატიული) კუთხით 
მოქმედი ორგანიზაციების პასუხისმგებელი 
პირისგან ლიდერობა ითხოვს სხვა უნარებს, ვიდრე 
მაგ., მულტინაციონალური კორპორაციებისა თუ 
ფეხბურთის გუნდის გაძღოლა[4]. ლიდერობა ასევე 
არ არის <<ტექნიკური ოპტიმიზაციის პრობლემა>>, 
რომელთანაც საქმე ეხება კომპანიის მიზნის 
მიღწევისთვის ადამიანთა შეძლებისდაგვარად 
ოპტიმალურ <<გამოყენაბას>>.  წმინდა 
<<ორგანიზაციის მიზნების>> გვერდით ასევე 
საყურადღებოა მასში უშუალოდ გამოხატული 
საწარმოს ფასეულობების გათვალიწინება 
ლიდერობის პროცესში. ისინი მნიშვნელოვნად 
განსაზღვრავენ, თუ <<როგორ>> უნდა იქნას 
მიღწეული გარკვეული მიზნები და ასევე გავლენას 
ახდენენ ორგანიზაციის კლიმატსა და საწარმოს 
კულტურაზე[5].

ამასთან, <<ლიდერობა>> კომპანიის ფარგლებში 
მუდამ განსხვავებულ ინტერესთა დაძაბულობის 
ველში წარიმართება. პროფ. ოსვალ ნოიბერგერი 
ამ კონტექსტში საუბრობს <<მტრობისა და 
დამოკიდებულების დიალექტიკის>>[6] შესახებ, 
რაშიც ის გულისხმობს შემდეგს: საერთო მიზნისკენ 
სვლაში წინამძღოლი და ხელქვეითი მართალია 
ერთი მხრივ კონკურენციას უწევენ ერთურთს, 
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მაგრამ მეორე მხრივ, მათ შესაბამისი მიზნის მიღწევა 
სურთ ერთმანეთზე დამოკიდებულებით. მაშინ 
როდესაც მმართველობით კადრებს პირველ რიგში 
ის აინტერესებთ, რომ საერთო მიზნისკენ სვლაში 
გავლენა იქონიონ თანამშრომელთა ქცევებზე, ეს 
უკანასკელნი ესწრაფვიან შეძლებისდაგვარად 
თავისუფლებისა და ავტონომიის მაღალი ხარისხის 
რეალიზებას კომპანიაში. მაშასადამე, იმისათვის, 
რომ მიზნისკენ სვლაში გამოირიცხის რაიმე 
ხელისშემშლელი ფაქტორები და შესაბამისად, 
შესაძლებელი იყოს მისი წარმატებით რეალიზება, 
საჭიროა მიღწეულ იქნას ორივე მხარის ინტერესთა 
შორის თანაწორობა. 

კონტექსტზე დამოკიდებული ყველა 
განსხვავების მიუხედავად, რომლებიც 
განსაზღვრავენ წარმატებული მართვის პროცესს, 
პროფ. დუგლას მაკგრეგორი მაინც ასახელებს ორ 
ერთობლივ წანამძღვარს საიმედო მმართველობითი 
ქცევის წარმატებისთვის, რომლებიც არსებითად 
ხელქვეითთა მოლოდინებიდან არის ნაწარმოები: 
(1) უსაფრხოების უზრუნველყოფა და (2) 
თვითრეალიზების შესაძლებლობა(იხ. [4], გვ. 52-
65). 

(1)უსაფრთხოება
კომპანიაში დაქვემდებარებულნი 

დამოკიდებულ ურთიერთობაში იმყოფებიან  
ზემდგომებთან. თანამშრომლებს რომ შეეძლოთ 
სამუშაო პროცესში საკუთარი მოსაზრებებისა 
თუ შენიშვნების ღიად გაცხადება და საკუთარი 
მოთხოვნილებების განხორციელება, ეს 
გარკვეული ზომით საჭიროებს უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას, რაც მათ მისცემს იმგვარ 
ქმედებათა შესაძლებლობას, რომლებიც 
ზემდგომთა მხრიდან აღქმული არ იქნება 
თვითნებობად ან საფრთხედ. (ა) ეს პირველ რიგში 
ეხება შრომის ატმოსფეროს, რაზეც დიდწილად 
სწორედ ხელმძღვანელი პირი  ახდენს გავლენას. 
საწარმოში ის  ქმნის ან ნდობის ატმოსფეროს, ან 
მისი მმართველობითი სტილი <<უნდობლობის 
კულტურით>>  ხასიათდება. თუ მენეჯერი შეძლებს 
თავისი ქცევით საკუთარ თანამშრომლებში 
ჰპოვოს აღიარება, რაც უცილობლად გამოიხატება 
მათ შრომის ხარისხში, შექმნის რა ნდობისა და 
უსაფრთხოების გარემოს, ის ამით უზრუნველყოფს 
იმ წინაპირობის არსებობას, რომელიც  
ხანგრიძლივი დროით გახდება თანამშრომელთა 
კომპანიასთან იდენტიფიცირების გარანტი. 
(ბ) უსაფრთხოების  მეორე არსებითი ასპექტი 
ეფუძნება თანამშრომელთა ცოდნის მდგომარეობას 
კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით. მათ 
უნდა იცოდნენ, თუ რას მოელიან მათგან. ეს 

საკითხებია: საყოველთაო ბიზნეს-პოლიტიკის 
ცოდნა და კომპანიის მენეჯმენტის ფილოსოფია; 
ისევე როგორც დასაცავი ბიზნეს-პროცედურებისა 
და წესების ცოდნა; ცალკეულ ვალდებულებათა  
და პასუხიმგებლობის სფეროთა გაცნობიერება; 
პირადი ზემდგომის <<თავისებურებების>> და 
განსაკუთრებულ ინტერესთა ცოდნა; ასევე, ცოდნა 
იმისა, თუ როგორ, რა კრიტერიუმებით აფასებს 
ხელმძღვანელი ხელქვეითთა შრომას, ან საჭირო 
ინფორმაციათა ცოდნა მომავალი ცვლილებების 
შესახებ კომპანიაში[7]. (გ) უსაფრთხოების მესამე 
დიმენსია შეეხება <<დისციპლინას>> კომპანიაში. 
თანამშრომლები მოელიან, რომ გადაცდომებისთვის 
დაისჯებიან და ნაყოფიერი საქმიანობისთვის 
დასაჩუქრდებიან. ამგვარი მიდგომის 
<<მაგალითს>> ისინი პირველ რიგში მათივე 
ხელმძღვანელისგან მიიღებენ, რაც შესაბამისად 
იქცევა <<ნიმუშად>> ყველა დანარჩენთათვის. 
თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ სრული თანხმობა 
საკუთარი უფროსის მხრიდან, იქამდე, ვიდრე ისინი 
მოსალოდნენ ქცევათა შესაბამისად მოქმედებენ 
და პირნათლად იცავენ მათ წინაშე აღებულ ყველა 
ვალდებულებას. ამგვარად, <<დისციპლინა>> 
გამოიხატება ხელქვეითთა ცოდნაში, რომ კომპანია 
მათ <<სწორი>> ქცევებისთვის დააჯილდოებს 
და პირიქით, - დაუწესებს სანქციებს <<მცდარი>> 
მოქმედებებისთვის. 

(2) თვითრეალიზება
იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს კომპანიაში 

საკუთარი საქმიანობით კმაყოფილების მიღება, 
გარკვეული ზომის უსაფრთხოებასთან ერთად ასევე 
საჭიროა გარკვეული ზომის დამოუკიდებლობაც, 
რაც თანამშრომლებს შესაძლებლობას მისცემს 
საკუთარი უნარების ასევე კომპანიის სასარგებლოდ 
განსავითარებლად. (ა) პირველი წინაპირობა 
ამისთვის არის მონაწილეობა გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში და არსებული პრობლემების 
გადასაჭრელად საკუთარი იდეების 
გენერირებისა და მისეული თვითმყოფადი 
წინადადებების შეთავაზების შესაძლებლობა. 
(ბ) თვითრეალიზების მეორე ასპექტი შეეხება 
პასუხისმგებლობის დამოუკიდებლად აღებას. 
ამასთან, პასუხისმგებლობის აღების მზაობა 
ცალმხრივად ზრდის უსაფრთხოების შეგრძნებას 
თანამშრომლებში მათ ხელმძღვანელობასთან 
მიმართებით. (გ) დაბოლოს თვითრეალიზება 
შეიცავს ასევე <<წინააღმდეგობის უფლებას>>, 
რაშიც იგულისხმება ის, რომ ხელქვეითს 
აქვს თავისი უშუალო ხელმძღვანელის 
შეხედულების საპირისპირო აზრის გამოხატვისა 
და აუცილებლობის შემთხვევაში ზემდგომ 
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mecniereba/SCIENCE
ხელმძღვანელობასთან დასაბუთებული მოხსენების 
გაკეთების უფლება. ეს შესაძლებლობა აძლიერებს  
უსაფრთხოების განცდას და ნდობას მთელი 
ორგანიზაციის მიმართ.

ამასთან თანამშრომელთა მოთხოვნილებები 
გასხვავდება ორგანიზაციიდან ორგანიზაციამდე 
და თავად ერთი რომელიმე ორგანიზაციის 
სხავადასხვა განყოფილებებში. ის, თუ საბოლოო 
ჯამში რამდენად ხდება მართვის წარმატებულად 
აღიარება, პირველ რიგში ამას წყვეტენ კომპანიის 
თანამშრომლები. ამასთან დაკავშირებით პროფ. 
იოსეფ ვ. ვაისი წერს: << მხარდამჭერთა გარეშე 
ლიდერებს არ ძალუძთ ნაკისრ ვალდებულებათა 
შესრულება. ლიდერობა არის რაღაც ხარისხი, 
მხარდაჭერის ფუნქცია>>[8].

რასაკვირველია, იერარქიულად 
სტრუქტურირებულ ორგანიზაციებში 
ხელმძღვანელის ძალაუფლება განისაზღვრება 
ფორმალურ ურთიერთობათა საფუძველზე, ამიტომ 
ლიდერის როლი კომპანიის ორგანიზაციული 
სტრუქტურით არის უზრუნველყოფილი. 
ხელმძღვანელის ინსტრუქციის უფლება 
საწარმოს კონტექსტში აღმოცენდება შრომითი 
ხელშეკრულების წესებიდან. მისი მმართველობითი 
ფორმა ხელქვეითთებთან მიმართებით ეფუძნება 
შრომითი ხელშეკრულებით დადგენილი 
ფუნქციებისა და მოვალეობების შესრულებას. 
მიუხედავად ამისა, კომპანიის ყოველი მმართველი 
არ წაროაჩენს თავს კარგ ლიდერად. იმისათვის, 
რომ განისაზღვროს <<მართვის>> ცნება, როგორც 
ჩანს საკმარისი არ არის მხოლოდ თანამდებობის 
მქონე პირის ფუნქციონალურ ავტორიტეტზე 
აქცენტირება.

საზოგადოდ განსხვავდება მართვის 
ორი ძირითადი მიმართულება: საქმეზე 
ორიენტირებული მართვის სტილი და პერსონალზე 
ორიენტირებული მართვის სტილი[9]. საქმეზე 
ორიენტირებული მართვის სტილი მიმართულია 
ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმალურ 
დავალებებზე. როგორც წესი, აქ ლიდერის 
ამოცანა არის დავალებათა დაცვაზე თვალყურის 
დევნა და საქმიანობის მიზნის მიღწევაზე 
კონტროლი. ვინაიდან საბოლოო ჯამში ყველა 
პროცესი <<ბიუროკრატიულად>> რეგულირდება, 
მმართველს მცირე შესაძლებლობა რჩება 
გავლენისთვის. პერსონალზე ორიენტირებული 
მართვის სტილის დროს კი  პირიქით, პიროვნება დგას 
ცენტრში. თანამშრომლის, როგორც პიროვნების 
ყურადღების გვერდით მმართველისთვის 
რამდენადაც შესაძლებელია, ეს ასევე ნიშნავს 
თანამშრომლების ჩართვას გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესში, შეძლებისდაგვარად პირადი 
პასუხისმგებლობისა და დამოუკიდებლობის 
მაღალი ხარისხით მოქმედების უფლების მინიჭებას 
და მათი პირადი პრობლემებით დაინტერესებას. 
ამასთან, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ განყოფილებები 
პერსონალზე ორიენტირებული მმართველებით 
გაცილებით პროდუქტიულნი არიან, ვიდრე 
განყოფილებები საქმეზე ორიენტირებული 
მმართველებით(იხ. [9], გვ. 15-20). რასაკვირველია 
ეს შედეგები სიფრთხილით არის მისაღები, რადგან 
თავისუფალი სივრცეები შესაბამის ორგანიზაციულ 
მოწყობას ითხოვს. მაგალითად, სუპერმარკეტში 
მომუშავე მოლარე მცირე შესაძლებლობას ფლობს 
კრეატიულობითა და პირადი მოტივაციით თავისი 
პროდუქტიულობის ასამაღლებლად. თუმცა ეს არ 
ნიშნავს იმას, რომ მსგავს გარემოებაში მმართველის 
ფუნქცია გარკვეულად ნიველირებულია, უფრო კი 
პირიქით. თანამშრომლების მხრიდან მმართველის 
როგორც ლიდერი პერსონის აღსაქმელად უფროსის 
საქმიანი/პროფესიული კომპეტენციების გვერდით 
ასევე დიდ როლს თამაშობს მისი პირადი თვისებები 
- კეთილმოსურნეობა, პატიოსნება, დახმარების 
მზაობა და სხვ.

პირადულზე ორიენტირებული მართვის სტილი, 
რომელიც თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე 
და არა მხოლოდ კარგ ურთიერთობებზე 
ორიენტირდება, საზოგადოდ უფრო შეესაბამება 
ეთიკურ პრინციპებზე ორიენტირებულ მართვის 
სტილს. ამასთან, როგორც წესი <<მმართველობითი 
ეთიკისადმი>> მიძღვნილ ლიტერატურაში 
მითითებულია იმანუელ კანტზე, რომელიც თავისი 
კატეგორიული იმპერატივების ფორმულირებებში 
აყალიბებს ადამიანების ინსტრუმენტალიზირებისა 
და მარტოოდენ  მათი საშუალებებად გაგების 
აკრძალვას[10]. <<იმოქმედე ისე, რომ შენ 
ადამიანობას როგორც შენს, ისე ნებისმიერ სხვა 
პიროვნებაში ნებისმიერ დროს განიხილავდე 
მიზნად და არა მხოლოდ საშუალებად>>[11].  
ეკონომიკის ეთიკის პროფესორ პეტერ 
ულრიხისთვის <<მმართველობითი ეთიკის>> 
ამოცანა გააზრებულია როგორც სამეცნიერო 
კვლევის სფერო, სადაც უნდა დადგინდეს 
მმართველის განკარგულებათა უფლებამოსილების 
ლეგიტიმაცია და საზღვრები.

  ,,შესაბამისად, მმართველობითი ეთიკა 
შეიძლება გაგებულ იქნას როგორც კრიტიკულ-
ნორმატიული რეფლექსია იმის თაობაზე, 
თუ როგორ უნდა მოეწყოს <მმართველებს> 
(მმართველობითი კადრები) და <ხელქვეითებს> 
(თანამშრომლები) შორის ურთიერთობები 
იერარქიულ სტრუქტურებში ადამიანური 
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ღირსებისა და პატიოსნების გათვალისწინებით. 
ის მოიცავს ლეგიტიმაციის(კანონიერების), 
რეგლამენტირების(შეზღუდვის) და 
მმართველობითი კადრების პასუხისმგებლიან 
განკარგულებათა უფლებამოსილების(განკარგვის 
ძალაუფლება) განხორციელების ეთიკურ 
საკითხებს ხელშეუვალი პიროვნული ღირსებისა 
და ხელქვეითთა სამართლიანი პრეტენზიების 
გათვალისწინებით.“(იხ. [10], გვ. 230).

ულრიხის მოსაზრებებზე დაყრდნობით პროფ. 
ელიზაბეტ გობელი აყალიბებს უფროსების 
ხელქვეითებთან ურთიერთობის შემდეგ 
კონკრეტულ ნორმებს[12]:

. ერთმანეთისადმი პატივისცემის მქონე 
დამოკიდებულება, რაც გამორიცხავს თვითნებურ, 
აბუჩად ამგდებ, წყენინების, დამამცირებელ 
ქცევებსა თუ სექსუალური კუთხით წარმოებულ 
ნებისმიერ ქმედებას სამუშაო ადგილზე.

. დისკრიმინაციის აკრძალვა, რაც გულისხმობს 
სამსახურში მიღებისა თუ დაწინაურების თანაბარი 
შანსების უზრუნველყოფას. ასევე პატიოსნებასა და 
თანაბრად გადახდას მსგავსი სამუშაოსთვის.

.  პრივატული სფეროს დაცვა, რომელიც 
ძირითადად შეეხება მონაცემთა დაცვის, 
თანამშრომლებზე საიდუმლო თვალთვალის 

უარყოფისა და თანამშრომლების პირადი 
უფლებების გარანტირების საკითხებს.

.     ჰუმანური შრომის პირობების უზრუნველყოფა, 
რაც მოითხოვს შესვენებისა და შვებულების, 
სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა 
და შესრულებული სამუშაოსთვის შესაბამისი 
ანაზღაურების არსებობას.

ეჭვგარეშეა, რომ ეს მოთხოვნები ეთიკური 
პერსპექტივიდან მისაღები და დასაშვებია 
თანამშრომლებისთვის საწარმოში. თუმცა, 
რასაკვირველია ის უფროსისა და ხელქვეითის 
დამოკიდებულებას მხოლოდ პირობითად აღწერს, 
რადგან ურთიერთ ყურადღებისა და პატივისცემის 
მქონე დამოკიდებულების არსებობა სასურველია 
არა მხოლოდ სამუშაო დროს, არამედ ასევე 
საჯარო სივრცეშიც. სწორედ ამგვარადვე მიიჩნევა 
სამართლიანად დისკრიმინაციის აკრძალვასთან 
თუ პრივატულ სფეროზე თითოეულის უფლებასთნ 
დაკავშირებული საკითხები. მაშასადამე, იმისათვის 
რომ კარგად გავიაზროთ <<ლიდერობის>> ეთიკური 
მოთხოვნები, საჭიროა ზუსტად გავაანალიზოთ 
უფროსისა და ხელქვეითის დამოკიდებულება და 
მართვის ფორმა, ანუ <<მართვის სტილი>>.

გამოყენებული ლიტერატურა:
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Leadership and ethics:
Basic problems  of  <<leadership ethics>>

Vasil Khizanishvili
Doctor of Social Sciences in Economics,

Assistent Professor of Iakob Gogebashvili Telavi State University

 Leadership and behaviors of leadership describes a complex relation between manager and worker, what means 
an aquality among the interests of two sides.

Manager must defend a safety and self-realization norms of worker for the successful management process. Man-
ager must also take into consideration the questions of the respect, non-discrimination, defence of the private sphere 
and the ensuring to the humane conditions of labour. An existence the alike relation is needful both at work-time 
and public space.
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ეკონომიკური განათლების ხარვეზები 

და მათი სავალალო შედეგები

პაატა ლეიაშვილი
ი. ჯავახიშვილის სახ.  თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი,
ეკ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი
მობ.: 599 950341
ელ.ფოსტა: pleiashvili@yahoo.com

საქართველოში უმაღლესი ეკონომიკური განათლების პროგრამებში გადაჭარბებულად დიდი 
დრო ეთმობა „ეკონომიქსის“ სწავლებას და არ არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივი სექტორის 
ეკონომიკის სწავლება. ასეთ პირობებში გარდუვალია საზოგადოებაში და ხელისუფლებაში ლიბერალური 
და ნეოლიბერალური ცრურწმენების გაძლიერება. ამის შედეგია სრულიად არაეფექტური პოლიტიკა, 
ეკონომიკური უთანაბრობის ზრდა, ეკონომიკური სტაგნაცია  და  სოციალური უსამართლობით  
გამოწვეული საზოგადოების დეგრადაცია. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის, რომ უმუშევრობის, 
უსამართლობის, კრიმინალის და სიღატაკის ფონზე ტერიტორიული პრობლების აქტუალობა თანდათან 
სუსტდება და ძლიერდება პრორუსული ორიენტაცია.  ასეთი ტენდენციების შენარჩუნება აწყობს 
რუსეთს, ოლიგარქებს და მათი ინტერესების გამომხტველ პოლიტიკურ ძალებს.  ხოლო ლიბერალურ 
პოლიტიკას შენარჩუნებას ხელს უწყობს მახინჯი ეკონომიკური განათლება, რომელშიც ხდება მომავალი 
ეკონომისტების და პოლიტიკოსების იდეოლოგიური დამუშავება, საზოგადოებაში მცდარი სტერეოტიპების 
ფორმირება. უმაღლესი ეკონომიკური განთლება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია  ეკონომიკური 
სტერეოტიპების ფორმირებაში როგორც პოლიტიკურ ელიტაში, ისე მასმედიის დისკურსებში და მთლიანად 
საზოგადოებაში. ხოლო ეს სტერეოტიპები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
გადაწყვეტილებებს, ელექტორატის არჩევანს და, შესაბამისად, ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამიტომ, 
ეკონომიკური განათლების ხარისხის ამაღლება და, განსაკუთრებით, „საზოგადოებრივი სექტორის 
ეკონომიკის“ სწავლება იძენს პოლიტიკურ მნიშვნელობას.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური განათლება, ლიბერალური პოლიტიკა, საბაზრო ეკონომიკა, 
სახელმწიფო სექტორი, ეკონომიკური უთანაბრობა, ეკონომიქსი, პოლარიზაცია, ეკონომიკური მეცნიერება.

ეკონომისტების და პოლიტიკურ მოაზროვნეთა 
იდეებს - როგორც მართებულ, ისე მცდარს - 
გაცილებით დიდი გავლენა აქვთ, ვიდრე ჰგონიათ. 
... პრაქტიკოსები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 
სრულიად თავისუფალნი არიან ინტელექტუალური 
გავლენებისაგან, როგორც წესი არიან რომელიმე აწ 
განსვენებული ეკონომისტის მონები.

                                      ჯონ მეინარდ კეინსი

განათლება ყველაზე ძლიერი იარაღია, რომლითაც 
შეგიძლიათ შეცვალოთ სამყარო. 

ნელსონ მანდელა
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შესავალი

2008 წლის კრიზისი შედეგად ცხადი გახდა, 
რომ კრიზისშია არა მხოლოდ ეკონომიკა, არამედ 
ეკონომიკური მეცნიერებაც და ეკონომიკური 
განათლებაც.  ამ სამივე კრიზისის დროში 
დამთხვევა ნათელყოფს იმას, რომ ეკონომიკური 
განათლება, მეცნიერება და რეალობა მჭიდროდ 
არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული და 
განაპირობებენ ერთმანეთის განვითარებას. ამას 
ადასტურებენ  გლობალური პროცესები და ისიც, 
რაც ჩვენს თვალწინ ხდება საქართველოში. 

სულ ორიოდე თვის წინ გამომცემლობა 
„სიახლე“-ში  პროფ.  რ. ასათიანის  ავტორობით 
გამოიცა სახელმძღვანელო „საზოგადოებრივი 
სექტორის ეკონომიკა“. იხ. [1]  მსოფლიოს 
წამყვანი უნივერსიტეტების  ეკონომიკუკრ 
პროგრამებში ეს ერთ-ერთი ძირითადი საგანია. ეს 
კურსი აგრეთვე იკითხება პოსტსოციალისტური 
ქვეყნების უმრავლესობაში. სამწუაროდ იგი 
დღემდე არ იკითხება საქართველოს უმაღლეს 
სასწავლებლებში. ეს ჩვენი უმაღლესი განათლების 
ძალზე სერიოზული ხარვეზია. იხ. [3]  უფრო მეტად 
სამწუხაროა ის, რომ მიუხედავად მნიშვნელოვანი 
ძალისხმევისა1  არცერთი უმაღლეს სასწავლებელი 
არ დაინტერესდა ამ დისციპლინის სასწავლო 
პროგრამებში შეტანით. ამ ფაქტმა გამოავლინა 
განათლების სისტემაში წლების განმავლობაში 
შექმნილი დამოკიდებულება არა მარტო 
ამ დისციპლინის, საერთოდ ეკონომიკური 
განათლების ხარისხის მიმართ. ეს უარყოფითად 
აისახა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და, შესაბამისად, 
ეკონომურ რეალობაზეც. 

ეკონომიქსი არასოდეს ყოფილა მეცნიერება - 
ხოლო დღეს უფრო ნაკლებად არის, 

ვიდრე წლების წინ.                                  

                                                     პოლ სამუელსონი

ნებისმიერმა სულელმა შეიძლება იცოდეს. 
მთავარია გვესმოდეს.

                                           ალბერტ ეინშტეინი

ეკონომიკური განათლების ხარვეზები

1. თუ ეკონომიკის ფუნქციონირებას 
სტუდენტები გაეცნობიან მოლოდ „ეკონომიქსის“ 

სტანდარტული პროგრამებით და არ გაივლიან 
სპეციალურ კურსებს რომლებიც ეძღვნება 
სახელმწიფოს როლს თანამედროვე ეკონომიკაში, 
მათ შეექმნებათ ილუზორული წარმოდგენები 
ბაზრის ყოვლისშემძლეობის შესაებ და 
ადამისდროინდელი  წარმოდგენები სახელმწიფოს 
როლის შესახებ ეკონომიკაში. ამას ხელს უწყობს 
აგრეთვე საბჭოთა წარსულიდან შემორჩენილი 
ნეგატიური ასოციაციები სახელმწიფოს მიერ 
ეკონომიკის ცენტრალიზებული მართვის თაობაზე. 
სწორედ ეს მოხდა საქართველოში. სასწავლო 
პროგრამებში გადაჭარბებულად დიდი დრო 
ეთმობა „ეკონომიქსის“ სწავლებას და არ არის 
გათვალისწინებული საზოგადოებრივი სექტორის 
ეკონომიკის სწავლება.  მაგალითისთვის, თსუ-
ში, ტექნიკურ უნივესიტეტში და ზოგიერთ სხვა 
უმაღლეს სასწავლებელში, ერთი და იგივე საგანი 
„ეკონომიქსი“ (პრაქტიკულად ერთიდაიგივე 
თემატიკის გამეორებით)  სხვადასხვა 
დეტალიზებით, იკითხება 3 დონეზე. ამას ეთმობა 
უამრაი სალექციო საათები. არც ერთი სხვა 
საგანი არ ისწავლება ამ მეთოდით. ამ სრულიად 
დისკრედიტირებული „ეკონომიქსის“ ასეთი 
ფორმით სწავლება მიზანმიმართულ იდეოლოგიურ 
დამუშავებას უფრო ჰგავს, ვიდრე ჩვეულებრივ 
სწავლებას. 

რატომ ხდება ასე? გვეუბნებიან, რომ ასე 
ხდება მსოფლიოს წამყვან უნივესიტეტებში. 
ეს მართლაც ასეა. მაგრამ, ჯერ-ერთი, ეს 
არგუმენტი არ ახსენდებათ, როდესაც ლაპარაკია 
„საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკაზე“, 
რომლის სწავლებაც სავალდებულოა წამყვან 
უნივერსიტეტებში, მაგრამ   არ ისწავლება ჩვეთან. 
მეორეც, არაფერს გვეუბნებიან იმის თაობაზე, 
თუ როგორი პროტესტი არსებობს დასავლეთში 
„ეკონომიკსის“ ასეთი ფორმით სწავლებასთან 
დაკავშირებით. 

2. ზემოხსენებული საპროტესტო მოძრაობა 
საფრანგეთში 2000 წელს დაიწყეს სორბონის 
სტუდენტებმა ღია წერილით გაზეთ Le Monde-
ში და ამ სტუდენტური მოძრაობის ვებ-გვერდის 
შექმნით, სადაც წერდნენ:

„ჩვენ, უნივერსიტეტის და „გრანდ კოლეჯის“ 
სტუდენტები, 2000 წლის ივნისში, დავიწყეთ 
პროტესტი საფრანგეთში ეკონომიქსის საწავლების 
საწინააღმდეგოდ. ... ჩვენი მიმდინარე კურსები 
არ გვაძლევენ საშუალებას გავიგოთ რეალური 
ეკონომიკური პრობლემები. ...  დროის უმეტესი 

1.  სარეკლამო ხასიათის ღონისძიებები, საგაზეთო თუ საჟურნალო სტატიები და ა.შ.
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ნაწილი ჩვენი კურსები ორიენტირებული იყო 
მხოლოდ „ილუზორულ სამყაროზე“. ...  ... 
მიკროეკონომიკა არსებითად, არის სხვა არაფერი, 
თუ არა „გონების თამაში“: იგი ეყრდნობა უსაფუძლო 
და გაუმართლებელ პოსტულატებს ... .“   [16] 

სტუდენტებს სოლიდარობა გამოუცხადეს 
ევროპის 700-ზე მეტმა პროფესორმა და ცნობილმა 
მეცნიერებმა. თანდათან  საპროტესტო მოძრაობამ 
მიიღო უპრეცენდენტო მასშტაბები. შეიქმნა 
მოძრაობა „საერთაშორისო სტუდენტური 
ინიციატივა ეკონომიქსის [სწავლებაში] 
პლურალიზმისათვის“ (International Student Ini-
tiative for Pluralism in Economics - ISIPE). იხ. [8].  
2014 წელს  ამ მოძრაობაში გაერთიანებულმა 65-
მა სტუდენტურმა ასოციაციამ  ღია საპროტესტო 
წერილში განაცხადა:

„ეს არ არის მხოლოდ მსოფლიო ეკონომიკის 
კრიზისი. კრიზისშია აგრეთვე ეკონომიქსის 
სწავლება ... . ის, რასაც გვასწავლიან,  აყალიბებს 
მომავალი თაობის პოლიტიკოსების აზროვნებას და, 
შესაბამისად, აყალიბებს საზოგადოებას, რომელშიც 
ვცხოვრობთ. ჩვენ, სტუდენტი-ეკონომისტების 
65-ზე მეტ ასოციაციას 30-ზე მეტი    ქვეყნიდან, 
მიგვაჩნია, რომ დროა გადავხედოთ ეკონომიქსის 
სწავლების მეთოდებს. ....  

... რეალური სამყარო და, აგრეთვე, დისკუსიები, 
თეორიების და მეთოდების პლურალიზმი, უნდა 
დაბრუნდეს კლასში. ... პლურალიზმი მდგომარეობს 
... ინტელექტუალურად მდიდარი დებატების და 
რადიკალურად საპირისპირო იდეების სწავლების  
ხელშეწყობაში. ... პლურალიზმის სამი ფორმა უნდა 
იყოს სასწავლო პროგრამების ცენტრში: თეორიული, 
მეთოდოლოგიური და ინტერდისციპლინარული.“  
[8].

აშშ-ს, ინგლისი, გერმანიის, საფრანგეთის და სვა 
განვითარებული ქვეყნების გარდა ამ მოძრაობას 
შეუერთდნენ აგრეთვე რუსეთის, სლოვენიის, 
არგენტინის, ბრაზილიის, ჩილეს, უგანდას 
სტუდენტები. ერთი კონკრეტული სასწავლო 
დისციპლინის მიმართ ასეთი მასშტაბური 
პროტესტის პრეცენდენტი აქამდე არ ყოფილა 
მსოფლიო ისტორიაში. 

3. საინტერესოა, რომ ეკონომიქსის ასეთი ფორმით 
სწავლების მიმართ პროტესტი გამოხატეს თვითონ 
გ. მენქიუს („ეკონომიქსის“ ყველაზე ცნობილი 
სახელმძღვანელოს ავტორის) სტუდენტებმა, 
რომლებმაც ღია საპროტესტო წერილით მიმართეს 
თავის ლექტორს: 

„პატივცემულო პროფესორო მენქიუ, დღეს ჩვენ 
მივდივართ თქვენი „ეკონომიქსი“-ს კლასიდან რათა 
გამოვხატოთ უკმაყოფილება იმ ტენდენციურობით, 
რომელითაც ხასიათდება ეკონომიქსის ეს შესავალი 
კურსი. .... ვინაიდან ეკონომიქსის მიკერძოებული 
ხასიათი ხელს უწყობს და წარმოადგენს ამერიკაში 
მზარდ ეკონომიკურ უთანაბრობის სიმბოლოს, ჩვენ 
მივდივართ თქვენი კლასიდან, როგორც  თქვენს 
მიერ  ეკონომიქსის საფუძვლების არაადექვატური 
განხილვის პროტესტის ნიშნად, ასევე, იმ მოძრაობის 
მხარდასაჭერად, რომელიც ცვლის ამერიკულ 
დისკურსს ეკონომიკური უთანაბრობის თაობაზე.“   
[17].

მაგრამ პრობლემები არსებობს არა მხოლოდ 
„ეკონომიქსის“ სწავლებაში. თანამედროვე 
მსოფლიოში მწვავედ დგას  საერთოთ 
ეკონომისტების განათლების პრობლემა. ამის 
შესახებ წერს რობერტ სკიდელსკი: 

„სტუდენტი-ეკონომისტების უმრავლესობა 
არ არის ვალდებული შეისწავლოს ფსიქოლოგია, 
ფილოსოფია, ისტორია და პოლიტიოლოგია. მათ 
მხოლოდ „ლანგარზე მიართმევენ“ არარეალურ 
წიაპირობებზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ 
მოდელებს, ხოლო მათი კომპეტენციის ტესტირებას 
ახდენენ მათემატიკური განტოლებების 
ამოხსნით. მათ არ ასწავლიან ინტეკექტუალური 
ინსტრუმენტების გამოყენებას, რომელიც იძლევა 
სურათის მთლიანობაში დანახვის საშუალებას.“ 
[20].

ამონარიდში ხსენებული საგნების 
გარდა ეკონომისტების ზოგადმეცნიერული 
მსოფლმხედელობისთვის აუცილებელია 
აგრეთვე, სინერგეტიკის, სოციოკიბერნეტიკის, 
ნეიროქსელების და სხვა უახლესი დისციპლინების 
სწავლება. ამის გარეშე ვერც ეკონომიკური 
განათლება და ვერც ეკონომიკური მეცნიერება ვერ 
დააკმაყოფილებენ 21-ე საუკუნის მოთხოვნებს. 
ეკონომიკურ განათლებაში დაუშვებელია ვიწრო 
სპეციალური ცოდნის მიღებით  დაკმაყოფილება. 

4. დასავლეთის ეკონომიკური განათლების 
პრობლემების ფონზე, მით უფრო სავალალოდ 
გამოიყურება საქართველოში არსებული 
მდგომარეობა, სადაც ჯერ ისიც პრობლემატურია 
ისწავლებოდეს თუ არა „საზოგადოებრივი 
სექტორის ეკონომიკა“, რომლის გარეშეც 
სრულიად  წარმოუდგენელია თანამედროვე 
ეკონომიკური განათლება. ქართველი სტუდენტები 
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ისე ამთავრებენ უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ 
სრულიად არაადექვატური წარმოდგენა აქვთ 
საბანკო სექტორის ფუნქციონირების თაობაზე 
[18], [23], უაღრესად ზედაპირული წარმოდგენა 
აქვთ საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკაზე, 
წარმოდგენა არა აქვთ დღეისათვის არსებული 
20-ზე მეტი ჰეტეროდოქსული ეკონომიკური 
მიმდინარეობების შესახებ, პრაქტიკულად არ 
იცნობენ იმ ახალ ეკონომიკურ რეალობას, რომელიც 
შეიქმნა 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის 
შემდეგ, და იმ პრობლემებს და იდეებს, რომლებიც 
დაბადა ამ ახალმა რეალობამ. იხ. [1], [3], [5], 
[19], [24]. ცხადია, ყოველივე ამას სტუდენტი 
შეიძლება დამოუკიდებლად გაეცნოს ინტერნეტის 
საშუალებით და ალბათ ბევრი ასეც იქცევა. მაგრამ 
ამ გზით მიღებულ ცოდნას აქვს ფრაგმენტული, 
და არა სისტემატიური ხასიათი, რომელსაც უნდა 
აძლევდეს საუნივერსიტოტო განათლება.

5. დოგმატიზმი, რომელიც ათწლეულების 
განმავლობაში დომინირებს ეკონომიკურ 
განათლებაში უშუალო კავშირშია იმ კრიზისთან 
რომელსაც განიცდის ეკონომიკური მეცნიერება. 
ცხადი ხდება, რომ მხოლოდ არსებული თეორიების 
წაღმა-უკუღმა ინტერპრეტაციით და ადგილზე 
ტკეპნით მეცნიერება ვერ განვითრდება. საჭიროა 
პრინციპულად ახალი იდეები. იხ. [15], [24].  

„ ....  ადამიანის ცოდნის არც ერთმა სხვა სფერომ 
ასე არ მოწყვიტა საკუთარი თავი მთლიანად 
მეცნიერებას, და კერძოდ, დანარჩენ სოციალურ 
დისციპლინებს, როგორც ეკონომიკსმა.  ...  
თანამედროვე პროფესიონალი ეკონომისტები 
პრაქტიკულად არაფერს სწავლობენ ეკონომიკსის 
გარდა. ისინი არ კითხულობენ საკუთარი 
დისციპლინის კლასიკურ შრომებსაც კი. ...  
ფილოსოფია, რომელიც გააგებინებდა მათ, თუ 
რამდენად შეზღუდულია ეკონომიკური მეთოდები, 
- მათთვის დახურული წიგნია. მათემატიკამ ... 
მოახდინა მათი ინტელექტუალური ჰორიზონტის 
მონოპოლიზება. ეკონომისტები არიან ჩვენი დროის 
„სწავლული იდიოტები“. [20]

საჭოროა აღინიშნოს, რომ ეკონომისტების 
მისამართით მსგავსი მკაცრი შეფასებები ხშირად 
ისმის ცნობილი მეცნიერების (მათ შორის, თვით 
ეკონომისტების) მხრიდან. იმის შემხედვარე, თუ რა 
ხდება ეკონომიკურ სინამდვილეში, ეკონომიკურ 
მეცნიერებაში და ეკონომიკურ განათლებაში, ასეთი 
შეფასებები არ არის უსაფუძვლო. 

6. თანამედროვე მეცნიერულ აზროვნებაში ხდება 
უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები. სინერგეტიკა, 

კონსტრუქტივიზმი, სოციოიკიბერნეტიკა, 
ნეიროქსელების თეორია - ეს არის ბოლო 
ათწლეულებში სწრაფად განვითარებადი 
აზროვნების ახალი მიმართულებები, რომლებიც 
მძლავრად შეიჭრა მრავალი კონკრეტული 
მეცნიერული დისციპლინის მეთოდოლოგიაში 
და ეფექტურად გამოიყენება მათ მეცნიერულ 
ანალიზში. სამწუხაროდ ეკონომიკურ მეცნიერებაში 
ეს პროცესი ძალზე ძნელად მიმდინარეობს და ჯერ 
კიდევ მრავალი ეკონომისტის მიერ ეს ახალი იდეები 
არ აღიქმება როგორც ეკონომიკური რეალობის 
კვლევის უაღრესად ეფექტური ინსტრუმენტები. 
იხ. [10], [12]. ცხადია, რომ ასეთი დამოკიდებულება 
ამ ახალი აზროვნების მიმართულებებთან 
გამოწვეულია იმით, რომ ისინი სათანადოთ არ 
იცნობენ, ან ძალზე ზედაპირულად იცნობენ ამ 
დისციპლინებს. 

თუ მკითხველი არ იცნობს ამ ახალ ზოგად 
მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს, ნებისმიერი 
კონკრეტულ დისციპლინაში წამოყენებული 
მეცნიერული სიახლე ვერ იქნება ადექვატურად 
გაგებული. ამიტომ, ის რადიკალური სიახლეები, 
რომელიც იბადება ამ ახალი მეცნიერული 
მიდგომების საფუძველზე, და რომელიც მკვეთრად 
ემიჯნება ტრადიციულ თვალთახედვებს, 
ხშიდარ იგნორირებულია, ან იწვევს სკეპტიკურ 
დამოკიდებულებას. ეს გარემოება აფერხებს 
ჯანსაღ მეცნიერულ დისკუსიებს, რომლის გარეშც 
წარმოუდგენელია მეცნიერების განვითარება. 
ცხადია აქ არ არსებობს სვა გზა, თუ არა ამ ახალი 
ზოგად მეცნიერული აზროვნების დაუფლება 
მეცნიერთა ფართო წრეების მიერ. ეს უდაოდ 
რთული და ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ცხადია, 
მას ვერ ექნება ალტერნატივა.

7. იმისათვის, რომ კონკრეტულ მეცნიერულ 
დისციპლინებში დაჩქარდეს ახალ ზოგად 
მეცნიერულ პარადიგმებთან ადაპტირება, 
აუცილებელია, რომ ეს ახალი დისციპლინები 
დაინერგოს სასწავლო პროცესში. თუ ამ 
დისციპლინების დაუფლება მოხდება მხოლოდ 
პირადი ინიციატივის საფუძველზე და არ 
გახდება სასწავლო პროცესის აუცილებელი 
კომპონენტი, თუ არ ექნება სავალდებულო 
ხასიათი, მაშინ მომავალშიც უფრო გაიწელება   
მეცნიერული საზოგადოების ბანაკებად დაყოფა 
„ძველი“ და „ახალი“ აზროვნების ნიშნით. ასეთმა 
დაყოფამ განსაკუთრებით მძაფრი ფორმა მიიღო 
ეკონომიკურ მეცნიერებაში იმ დოგმატიზმის გამო, 
რომელიც არსებობს ეკონომიკურ განათლებაში. 
სწორედ ამაზე რეაქციას წარმოადგენს მოძრაობა 
„ეკონომიქსის ხელახალი გააზრება“ (Rethink-
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ing Economics)2, ამიტომ შეიქმნა 2009 წელს ჯ. 
სოროსის დაფინანსებით „ახალი ეკონომიკური 
აზროვნების ინსტიტუტი“  (The Institute for New 
Economic Thinking)3,   რომლის საწესდებო მიზანია 
ახალი ეკონომიკური პარადიგმის შემუშავება.  
მსოფლიოში კიდევ რამდენიმე კვლევითი ცენტრია 
შექმნილი მსგავსი მიზნებით.  

უხარისხო განათლების პრაქტიკული შედეგები

1. ეკონომიკური განათლების ხარვეზებმა 
გამოიწვიეს საქართველოში ლიბერალური 
იდეების ფართოდ გავრცელება, რაც 
უარყოფითად აისახა ეკონომიკურ რეალობაზე. 
ლიბერალებს მიაჩნიათ, რომ თუ საქართველოში 
გავათავისუფლებთ საბაზრო ძალებს, ეკონომიკა 
თავისით განვითარდება და დავეწევით ევროპის 
ქვეყნებს. მაგრამ, განვითარებულ ქვეყნებში 
40-60% არის საელმწიფო სექტორი, ხოლო 
დანარჩენი კერძო სექტორის უდიდესი ნაწილი 
მონოპოლიზირებულია. სახელმწიფო სექტორიც და 
მონოპოლიზირებული სექტორიც არ წარმოადგენენ 
კონკურენტულ ეკონომიკას. ერთიც და მეორეც 
არის რეგულირებადი სექტორი, რომელსაც ერთ 
შემთხვევაში არეგულირებს სახელმწიფო, მეორეში 
- კერძო სტრუქტურები. ამის საკითხებს მრავალი 
ნაშრომი მიუძღვნა ამერიკელმა ეკონომისტმა ჯონ 
გელბრეიტმა ჯერ კიდევ 60-ან წლებში. იხ. [25]. იმის 
შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა მონოპოლიზაციის 
მასშტაბები. ანუ ეროვნული ეკონომიკების 
საზღვრებში კონკურენციის სექტორი გაცილებით 
მცირეა, ვიდრე რეგულირებადი სექტორი.4   ასეთ 
ეკონომიკას  უწოდებენ შერეულ ეკონომიკას. 
ევროპული ყაიდის შერეული ეკონომიკა ვერ 

აშენდება საბაზრო ძალების განთავისუფლებით. 
მაგრამ საქართველოში გავრცელებული მცდარი 
ლიბერალური წარმოდგენები თანამედროვე 
ეკონომიკის შესახებ განაპირობებენ წლების 
მანძილზე არაადექვატური პოლიტიკის გატარებას. 
შედეგიც სახეზეა, გავიდა საუკუნის მეოთხედი 
და ქვეყანის მოსახლეობა (გამდიდრებული მცირე 
ჯგუფის გარდა) რჩება უმძიმეს ეკონომიკურ 
მდგომარეობაში. 

2. ნეოლიბერალების არგუმენტებს საჭიროა 
დაუპირისპიროთ იმ ქვეყნების გამოცდილება, 
რომლებმაც სწორედ სახელმწიფოს აქტიური 
ჩარევით შეძლეს ღრმა კრიზისის დაძლევა. ამის 
თვალსაჩინო მაგალითს იძლევა გერმანია. მე-2 
მსოფლიო ომის შმდეგ გერმანიამ სულ რამდენიმე 
წელიწადში აღადგინა ეკონომიკა და შექმნა 
მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი ეკონომიკა. 
დიდწილად ეს განაპირობა ლუდვიგ ერხარდის 
„სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო 
ეკონომიკის“ კონცეპციამ, რომელშიც დიდი 
ადგილი ეკავა სახელმწიფო სექტორს, სოციალურ 
პროგრამებს და შემოსავლების გადანაწილებას. 
აქ არ ატყუებდნენ ხალხს ცრუ ლოზუნგებით, 
რომ ჯერ მეწარმეებს შეუწყოთ ხელი და შემდეგ 
ისინი შექმნიან სამუშაო ადგილებს. ი. [1]. რადგან 
კონცეპცია გულისხმობდა, რომ სამუშაო ადგილებს 
(და თვითონ მეწარმეებსაც) ქმნის საბაზრო 
მოთხოვნა, ისევე, როგორც მოთხოვნა ქმნის 
სამუშაო ადგილებს. აუცილებელია შესაბამისობა 
მათ შორის. ამიტომაც არ მოხდა შემოსავლების 
უკიდურესი პოლარიზაცია, ხელი შეეწყო მცირე 
და საშუალო ბიზნესს, მცირე ზომის ბანკებს, 
სოციალურ პროგრამებს და ეკონომიკამ დაიწყო 
სწრაფი განვითრება. [2].

3. არანაკლებ შთამბეჭდავია აშშ-ს გამოცდილება, 

 2.  „Rethinking Economics“ არის 2012 წელს შექმნილი დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს, ინდოეთის, იტალიის, ისრაელის, 
ბრაზილიის, და ჩილეს ორგანიზაციების ქსელი, რომლებშიც გაერთიანებული არიან სტუდენტები და არა მხოლოდ 
სტუდენტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 21-ე საუკუნის ეკონომიქსი უნდა ეფუძნებოდეს პლურალიზმს, გახსნილობას 
და ინტერდისციპლინარულ  მიდგომას. მისი დამფუძნებლები არიან ლონდონის ეკონომიკური სკოლის, კემბრიჯის 
საზოგადოება ეკონომიქსის პლურალიზმისათვის, მანჩესტერის პოსტ-კრიზისული ეკონომიკური საზოგადოების 
წარმომადგენელი ჯგუფები. 
(იხ. http://www.rethinkeconomics.org/about/ )
3.  ინსტიტუტის დეკლარირებული პოზიციის თანახმად: „პროფესიონალი ეკონომისტები და ფინანსისტები კვლავაც 
მხარს უჭერენ თავისუფალი ბაზრის ფუნდამენტალიზმს, თავს არიდებენ დასკვნებს შეუზღუდავი ბაზრების აშკარა 
საფრთხეების თაობაზე. ... პოლიტიკა აფერხებს რეფორმებს, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველყონ ეკონომიკური 
ზრდა და დაეხმარონ მილიონობით ადამიანებს ... .“   (იხ. https://www.ineteconomics.org/about/our-purpose ).  
4. შიდა ეროვნული ბაზრები  სულ უფრო ნაკლებ სივრცეს ტოვებს კონკურენციისთვის. ქვეყნის ეკონომიკური 
საზღვრების მოშლა და გლობალური ბაზრების ფორმირება კონკურენციისათვის ნიშნავს ახალი ასპარეზის გახსნას. 
რადგან ეროვნული ბაზრების გაერთიანება და ბაზრის მოცულობის ზრდა თავისთავად ნიშნავს მწარმოებლის მიერ 
ბაზარზე დაკავებული წილის შემცირებას. ანუ განვითარებულ ქვეყნებში გლობალიზაცია წარმოადგენს კონკურენციის 
მხადრდაჭერის მნიშვნელოვან ფაქტორს.    
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რომელშიც სახელმწიფომ აგრეთვე ითამაშა 
გადამწყვეტი როლი. როდესაც „დიდი დეპრესიის“ 
დროს მკვეთრად დაეცა საბაზრო მოთხოვნა, 
ფ. რუზველტის ადმინისტრაციამ დაიწყო 
შემოსავლების მასშტაბური გადანაწილება, 
გაზარდა სოციალური პროგრამები, დააფინანსა 
საზოგადოებრივი სამუშაოები, განახორციელა 
სახელმწიფო შესყიდვები. ხოლო საბიუჯეტო 
სახსრების მოსაზიდად, პროგრესული დაბეგვრის 
პირობებში, შემოსავლებზე მაქსიმალური 
გადასახადი გაიზარდა 24-დან ჯერ 63%-მდე, 
შემდეგ 79%-მდე, ხოლო 1950-იან წლებში მიაღწია 
91%-ს. კორპორაციების მოგებაზე მაქსიმალური 
გადასახადი გაიზარდა 14-დან 45%-მდე.  ამის 
შედეგად საშუალო ფენა აშშ-ში შეიქმნა სულ 
რამდენიმე წელიწადში და ეკონომიკამ დაიწყო 
სწრაფი განვითარება.5

4.  მონოპოლიზირებული ეკონომიკის 
არასწორე მეთოდებით რეგულირება ისეთივე 
საზიანოა მისთვის, როგორც საბაზრო ძალების 
თვითდინებაზე მიშვება. იხ. [4], [6], [7], [24], 
[26], [27]. ამსთან ცხადია, რომ კონკურენტული 
ეკონომიკის თვითრეგულირებისათვის საკმარისი 
იყო იმის ცოდნა, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩერიოს 
ეკონომიკაში, რადგან „უხილავი ხელი“ ყველაფერს 
თვითონ აწესრიგებს. მაგრამ მონოპოლიზირებულ 
ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიური ჩარევა 
შეუძლებელია ასეთი ზედაპირული ცოდნით. 
ღრმა თეორიული ცოდნის გარეშე სახელმწიფო ვერ 
შეძლებს ეკონომიკური მიზნების სწორად დასახვას 
და რეალიზებას. იხ.[11]. ასეთი ეკონომიკური 
პოლიტიკა საჭიროებს საფუძვლიან ცოდნას. 
წარმოიშვა წინააღმდეგობა - სახელმწიფოს აქტიური 
ჩარევა ეკონომიკაში გახდა აუცილებელი, მაგრამ 
ეკონომიკური მეცნიერება არ იძლევა იმის ცოდნას, 
თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს.  ეკონომისტები ჯერაც 
ვერ გარკვეულან რა ხდება ეკონომიკაში. ამა წლის 
18 იანვარს გამოქვეყნებულ სტატიაში რ. სკიდელსკი 
სამართლიანად აღნიშნავს:

„მოდით ვიყოთ გულახდილები: დღეს არავის 
ესმის, რა ხდება მსოფლიო ეკონომიკაში. ... 
ხელისუფლებამ არ იცის რა გააკეთოს. ისინი 
იყენებენ ჩვეულებრივ ... ბერკეტებს, მაგრამ 
არაფერი ხდება. „რაოდენობრივ შესუსებას“ ( )უნდა 
დაებრუნებინა ინფლაცია „მიზნობრივ დონეზე“. 

მაგრამ ეს არ მოხდა. სბიუჯეტო შეზღუდვას უნდა 
აღედგინა ეკონომიკური მოლოდინები. მაგრამ ეს 
არ მოხდა. .... რადგან ფაქტიურად მეტი აღარ დარჩა 
რაიმე სხვა  მაკროეკონომიკური ინსტრუმენტები, 
დაიწყო საერთო ლაპარაკები „სტრუქტურული 
რეფოირმების“ თაობაზე. მაგრამ ვერ თანხმდებიან 
იმაზე, თუ კონკრეტულად რა შედეგებს გამოიწვევს 
იგი.“  [21].

საგულისხმოა, რომ ამას წერს ბრიტანეთის 
აკადემიის წევრი ისტორიის და ეკონომიკური 
თეორიის დარგში, ბრიტანეთის ლორდთა პალატის 
წევრი, უორვიკის უნივერსიტეტის პროფესორი 
პოლიტიკურ ეკონომიაში, ჯონ მეინარდ კეინსის 
შესახებ ცნობილი სამ-ტომეულის ავტორი რობერტ 
სკიდელსკი.

5. ეკონომიკური მეცნიერება ვერ იძლევა 
რადიკალურად ახალ იდეებს და ბოლომდე 
გაცხადდა ის, რომ კრიზისშია არა მარტო ეკონომიკა, 
არამედ ეკონომიკური მეცნიერებაც.

„მაშინ როდესაც 1930-ნი წლების დიდმა 
დეპრესიამ წარმოშვა  კეინსიანური ეკონომიკური 
თეორია, ხოლო 1970-ნი წლების სტაგფლაციამ 
დაბადა მილტონ ფრიდმანის მონეტარიზმი, დიდმა 
რეცესიამ (ანუ, 2008 წლის მსოფლიო კრიზისმა - 
პ.ლ.) არ გამოიწვია მსგავსი ინტელექტუალური 
გარდაქმნები. ... რატომ არ ხდება გარდაქმნები? ... 
მაკროეკონომიკა ჯერ კიდევ მოელის ახალი დიდი 
იდეის დაბადებას.“ [21].

ამასთან, არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ 
გაჩნდა დამაიმედებელი ტენდენციებიც. როგორც 
ყოველთვის, სწორედ მეინსტრიმის კრიზისი ხელს 
უწყობს დოგმებისაგან ეკონომიკური აზროვნების 
განთავისუფლებას, ახალი იდეების დაბადწებას 
და დრომოჭმული იდეების გადააზრებას. 
ერთ-ერთი ასეთი იდეის  თანახმად, ზღვარს 
გადასული ეკონომიკური უთანაბრობა არის არა 
მარტო სოციალური უსამართლობის პრობლემა, 
ან პოლიტიკური დესტაბილიზაციის საფრთხე, 
არამედ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით 
- განვითარების სერიოზული შემაფერხებელი 
ფაქტორი. ეს იდეა სულ უფრო იპყრობს მეცნიერთა 
ყურადღებას. იხ. [9], [18], [22].  სამწუხაროდ, 
იგი საერთოდ არ გახდა ყურადღების ღირსი 

5. საერთოდაც  აღსანიშნავია, რომ ერთ სულზე მშპ-ს მაჩვენებლის მიხედვით მსოფლიო ეკონომიკაში ჭარბობენ 
ქვეყნები, რომლებშიც დიდია სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში, მაღალია გადასახადები, ხდება შემოსავლების 
მნიშვნელოვანი გადანაწილება. 
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ბევრი ქართველი ეკონომისტისთვისაც კი, 
რომ არაფერი ვთქვათ პოლიტიკოსებზე. ეს 
პრობლემა საქართველოს მედიასივრცეში თუ 
სახელისუფლებო სტრუქტურებში, ეკონომიკურ, 
პოლიტიკურ თუ სამართლებრივ დისკურსებში 
ჯერ კიდევ აღიქმება მხოლოდ როგორც სოციალური 
სამართლიანობის პრობლემა, რომლის დაძლევაც 
საჭიროებს დამატებით ეკონომიკურ ხარჯებს, 
რაც ტვირთად დააწვება სახელმწიფო ბიუჯეტს. 
ამიტომ, სოციალური პროგრამების დაფინანსება 
და ეკონომიკური ზრდა მათ მიერ აღიქმება როგორც 
ალტერნატივები, და არა ურთიერთხელშემწყობი 
ფაქტორები. ეს დოგმატური შეხედულებები 
ხელს უშლიან სახელმწიფოს მიერ შემოსავლების 
გადანაწილების პოლიტიკის გატარებას და ამით 
აბრკოლებენ ეკონომიკის განვითარებას. იხ. [4], [5], 
[6], [27].

6. ეროვნული პროდუქტის წარმოება და 
ეროვნული შემოსავალის განაწილება ორგანულად 
დაკავშირებული პროცესებია. პოლიტიკაში 
ამის გაუთვალისწინებლობა ეკონომიკაში 
ბადებს შიდასისტემური პრობლემებს. კერძოდ, 
მოსახლეობის ერთი და იგივე შემოსავლების 
პირობებში, რაც უფრო დიდია უთანაბრობა, 
მით უფრო მცირეა ერთობლივი სამომხმარებლო 
მოთხოვნა. ეს ხდება იმიტომ, რომ მდიდრების 
შემოსავლების დიდი ნაწილი გაედინება ეკონომიკის 
რეალური სექტორიდან ფინანსურ სექტორში, 
ხმარდება იმპორტის და აქტივების შეძენაას, 
ნაკლებად ხმარდება ქვეყანაში წარმოებული 
პროდუქციის შეძანას. ანუ, მათი შემოსავლების 
დიდი ნაწილი არ ბრუნდება ეროვნულ წარმოებაში. 
ხოლო დანარჩენი საზოგადოების შემოსავლები არ 
ყოფნის მშპ-ს სრულად რეალიზებას. ერთობლივი 
მოთხოვნის დასუსტება  არის ეკონომიკური ზრდის 

შენელების მთავარი ფაქტორი. იხ. [4], [6], [22], [23].
 მაგრამ რა იწვევს ზემოხსენებული უთანაბრობის 

ზრდას? მას ბადებს თითონ საბაზრო პროცესები. 
საბაზრო კონკურენცია ბადებს მონოპოლიებს 
და, მათთან ერთად, იზრდება შემოსავლების და 
სიმდიდრის პილარიზაცია. რაც უფრი დიდია 
შემოსავლები, მით უფრო დიდია შემოსავლების 
წილი, რომელიც ხმარდება აქტივების შეძენას, 
რომლებიც უფრო მეტეად ზრდიან შემოსავლებს. 
მდიდარი უფრო მდიდრდება და უფრო მეტად 
იზრდება ეკონომიკური პოლარიზაცია.  

ისტორიულად მონოპოლიების და 
სახელმწიფო სექტორის ზრდა განვითარებულ 
ქვეყნებში მიმდინარეობდა პარალელურად. 
ეს არ არის შემთხვევითი. ეს პროცესები 
განაპირობებენ შემოსავლების გადანაწილებას 
ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებთ. თუ 
სახელმწიფო არ მოახდენდა მონოპოლიების მიერ 
გამოწვეული შემოსავლების პოლარიზაციის 
კომპენსაციას საპირისპირო პროცესით, ეკონომიკა 
დაიბლოკებოდა. ეს განსაკუთრებით ცხადი გახდა 
„დიდი დეპრესიის“ დროს. სწორედ ამის შემდეგ 
დაიწყო განვითარებულ ქვეყნებში საზოგადოებრივი 
ეკონომიკური სექტორის მკვეთრი ზრდა და 
„საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ 
მშენებლობა.  მონოპოლიზირებული ეკონომიკის 
ნორმალური ფუნქციონირება გახდა შეუძლებელი 
საელმწიფო რეგულირების გარეშე.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან ცხადია, რომ წმინდა 
ეკონომიკური თვალსაზრისით სახელმწიფოს 
როლო მკვეთრად გაიზარდა, ხოლო ლიბერალური 
პოლიტიკა გახდა მიუღებელი ორი მიზეზის გამო:  
1) იმიტომაც, რომ ეკონომიკა კრიზისშია და 2) 
იმიტომაც, რომ ეკონომიკა მონოპოლიზირებულია. 

6. 2007 წელს საბაზრო ეკონომიკის სამაგალითო ქვეყანაში აშშ-ში, უმდიდრესი 1% ერთ კვირაში იღებს 40%-ით მეტ 
შემმოსავალს, ვიდრე უღარიბესი 20% იღებს წელიწადში. უმდიდრესი 0.1% დღენახევარში იღებს დაახლოებით იმდენ 
შემოსავალს, რასაც ქვედა 90% იღებს წელიწადში. იხ. [22, გვ.15]. სიმდიდრის განაწილებაში უთანაბრობა უფრო 
დიდია, ვიდრე შემოსავლების განაწილებაში. ამერიკელების 1% ფლობს სიმდიდრის 35%-ს. მარტო „უოლ-მარტის 
იმპერიის― ექვსი მემკვიდრე (უოლტონების ოჯახიდან), განკარგავენ $69,7 მილიარდს, რაც უდრის აშშ-ის ქვედა 30%-
ის ქონებას. იხ. [22, გვ.18]. მეტ-ნაკლებად მსგავსი მდგომარეობაა ქვეყნებში, სადაც საბაზრო ძალებს ეძლევათ მეტი 
თავისუფლება. უფრო დიდია უთანაბრობა მსოფლიო მასშტაბით. მსოფლიოს მოსახლეობის 1% ფლობს მსოფლიოს 
სიმდიდრის თითქმის ნახევარს.
7. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ში ფ. რუზველტმა  უფრო ადრე დაიწყო სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის გაძლიერება და 
შემოსავლების გადანაწილება ფისკალური მეთოდებით, ვიდრე ჯ. კეინსი გამოაქვეყნებდა თავის ცნობილ თეორიას. 
საინტერესოა ისიც, რომ თავისი ნაშრომის გამოქვეყნებამდე ჯ. კეინსი ჩასული იყო აშშ-ში და გაეცნო ფ. რუზველტის 
ინიციატივებს ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროში. ანუ, სახელმწიფოს როლის ზრდის და შემოსავლების გადანაწილების 
აუცილებლობა წარმოშვა ეკონომიკური განვითარების ობიექტურმა პროცესმა, კერძოდ მონოპოლიზაციამ, რომელიც 
სწორედ ამ პერიოდში (მე-19 საუკუნის ბოლო-მე-20 საუკუნის დაასაწყისი) მიიღო სისტემური ხასიათი.  ჯ. კეინსმა 
მხოლოდ თეორიულად დაასაბუთა იგი.
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დასკვნა

1. ეკონომიკის განვითარება და კონკურენცია 
თვითონ ბადებენ მონოპოლიებს და, მასთან 
ერთად, შემოსავლების უკიდურესად 
უთანაბრო განაწილებას, რაც, თავის მხრივ, 
იწვევს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებას. 
ირღვევა მაკროეკონომიკური წონასწორობა 
ერთობლივ მოთხოვნასა და ერთობლივ 
მიწოდებას შორის. დასუსტებული მოთხოვნის 
პირობებში ეკონომიკური ვარდნა ხდება 
გარდუვალი, თუ სახელმწიფოს მიერ არ მოხდება 
მაკროეკონომიკური წონასწორობის აღდგენა, 
შემოსავლების გათანაბრება, ფისკალური 
მეთოდებით შემოსავლების გადანაწილება და ამ 
გზით მოთხოვნის ზრდა.8 იხ. [6], [11].

მაკროეკონომიკური დისბალანსის გარდა, 
უკიდურესი ეკონომიკური უთანაბრობა იწვევს 
პოლიტიკური ინტერესების პოლარიზაციას, 
საზოგადოების გახლეჩვას დაპირისპირებულ 
მხარეებად. ნაცვლად იმისა, რომ ერის სასიცოცხლო 
ენერგია მიემათებოდეს   კოორდინირებული 
ძალისხმევით ახალი სიმდიდრის შექმნაზე,  
იგი იფლანგება არსებული სიმდიდრის 
ერთმანეთისთვის წაგლეჯვაზე და ქვეყანა სუსტდება 
შიგნიდან. საერთაშორისო კვლევებიდან მოწმობენ, 
რომ კორუფცია და კრიმინალი გაცილებით მეტია 
უთანაბრო საზოგადოებაში, ვიდრე შემოსავლების 
შედარებით თანაბარი განაწილების პირობებში. 
უფრო ხშირია მაღალშემოსავლიანი ინტერეს-
ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკურ პროცესებში და 
დემოკრატიულ მართვაში ჩარევის შემთხვევები. იხ. 
[6], [13], [18]. 

ზემოთქმულიდან ცხადია, რამდენად დიდია 
სახელმწიფოს როლი თანამედროვე ეკონომიკის 
ფუნქციონირებაში, და, შესაბამისად, რამდენად 
მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განათლების 
სისტემაში ამ გარემოების გათვალისწინება, 
„საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკის“ 
კურსის შესწავლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
გარდუვალია ლიბერალური და ნეოლიბერალური 
ცრურწმენების მოძალება. ამის შედეგია სრულიად 
არაეფექტური პოლიტიკა, რომელიც ანგრევს არა 

მარტო ეკონომიკას, არამედ თავისი სოციალური 
უსამართლობით იწვევს საზოგადოების 
დეგრადაციას, სოციალური კაპიტალის მოშლას. 

2. ეკონომიკური განვითარების პარალელურად 
სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზრდა 
გარდუვალია და განპირობებულია ობიექტური 
პროცესებით. მაგრამ, მისი როლის ზრდა არ ნიშნავს, 
რომ იგი გარანტირებულად დადებითია. იგი 
შეიძლება უარყოფითიც იყოს.  ბიურიკრატიზცია, 
კორუფცია და ნეპოტიზმი, როგორც წესი 
ასოცირდება ხოლმე საელმწიფო სტუქტურებთან. 
როგორც წესი სწორედ ეს გარემოება მოაქვთ 
არგუმენტად ლებერალებს, როდესაც მოითხოვენ 
საბაზრო ძალების განთავისუფლებას სახელმწიფოს 
როლის დაკნინების ხარჯზე. ანუ, იმის 
მაგივრად, რომ ებრძოლონ ამ მანკიერ მოვლენებს 
სახელმწიფოში, ლიბერალები „ებრძიან“ თვითონ 
სახელმწიფოს. მაგრამ ეს ვერ იქნება გამოსავალი. 
გამოსავალია დემოკრატული პროცესების 
სრულყოფა, კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური 
კადრებით ხელისუფლების დაკომპლექტება, 
ეფექტური მაკონტროლებელი მექანიზმების 
შექმნა, მთლიანად მოქალაქეების საზოგადოებრივ 
პროცესბში ჩართულობის ზრდა და სხვ. სხვა 
გზა არ არსებობს. როგორიც არის საზოგადოება 
მთავრობაც ისეთი ეყოლება მას. იგი შეეგუბა, ან არ 
შეეგუება უსამართლობას; დაემორჩილება, ან არ 
დაემორჩლება კორუმპირებულ ხელისუფლებას; 
აირჩევს ან არ აირჩევს ღირსეულ ხელისუფლებას.   
კრიზისის დაძლევა და ეკონომიკის განვითარება 
შესაძლებელია მხოლოდ  იმ ხელისუფლების 
პირობებში, რომელიც დაიცავს ხალხის, და არა 
ოლიგარქების ინტერესებს. იხ. [5], [6].

3. საზოგადოებისათვის გამიზნულად 
თავსმოხვეული სტერეოტიპების თანახმად 
დაპირისპირება არსებობს სახელმწიფო 
რეგულირებასა და საბაზრო თვითრეგულირებას 
შორის. და რადაგან ამავე სტერეოტიპების 
თანახმად საელმწიფო ასოცირდება კორუფციასთან, 
ნეპოტიზმთან და ბიურიკრატიასთან, ამიტომ 
ინერგება ადამისდროინდელი იდეები, თითქოს 
საბაზრო ძალები უკეთ გაუძღვებიან ეკონომიკას, 
ვიდრე კორუმპირებული ჩინოვნიკები. მაგრამ, 

8. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მოთხოვნის ამაღლება არა შემოსავლების გადანაწილებით, არამედ მისი ხელოვნური 
სტიმულირების გზით (ანუ, დეფიციტური ბიუჯეტით და მონეტარული მეთოდებით,  როგორიც არის საკრედიტო 
ექსპანსია, ფულის მიწოდების ზრდა, საპროცენტო განაკვეთების შემცირება და ა.შ.), დროებით იწვევს  ეკონომიკურ 
ზრდას, მაგრამ ადრე თუ გვიან მთავრდება კრიზისით. ამას ადასტურებენ 70-ანი წლების სტაგფლაცია, რომელიც 
გამოიწვიეს განვითარებულ ქვეყნებში ხანგრძლივმა საბიუჯეტო დეფიციტებმა (კეინსიანური პოლიტიკის შედეგად), 
ხოლო 2008 წლის კრიზისი გამოიწვია ამ ქვეყნებში საკრედიტო ექსპანსიამ და არასწორე მონეტარულმა პოლკიტიკამ 
(ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგად). ი. [14], [23].
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ასეთი დისკურსის მიღმა იკითხება ოლიგარქების 
ფარული ინტერესები. 

მონოპოლიზირებულ ეკონომიკაში საბაზრო 
ძალაუფლება კონცენტრირებულია   მსხვილი 
ბიზნესის ხელში. ასეთ პირობებში საბაზრო 
ძალების განთავისუფლების და სახელმწიფო 
ჩაურევლობის მოთხოვნა ნიშნავს უფრო 
მეტი ეკონომიკური ძალაუფლების მინიჭებას 
ოლიგარქებისთვის, და არა მცირე და საშუალო 
ბიზნესისთვის. ეს იწვევს კონკურენციის 
შეზღუდვას, და არა ხელშეწყობას. ლიბერალების 
ფარული მიზნები დიამეტრალურად განსხვავდება 
მათი დეკლარირებული მიზნებისაგან. იხ. [6].

4. ლიბერალური პოლიტიკის გასატარებლად 
საჭიროა საზოგადოების  მხარდაჭერა; ამას 
ემსახურება, ერთის მხრივ, სტერეოტიპის ფართოდ 
გავრცელება ბაზრის ეფექტურობის თაობაზე და, 
მეორეს მხრივ, სახელმწიფოს დისკრედიტაცია. 
ამას ემსახურება „ეკონომიქსის“ გაძლიერებული 
სწავლებით სტუდენტების (მომავალი 
პოლიტიკოსების, ექსპერტების, მოხელეების) 
იდეოლოგიური დამუშავება, და მეორეს მხრივ, 
ჩინოვნიკების მოსყიდვა, საარჩევნო კომპანიების 
დაფინანსება მორჩილი ხელისუფლების ასარჩევად 
და ა.შ.  ანუ მსხვილ მეწარმეთა ინტერეს-ჯგუფები 
თვითონვე ქმნიან რეალობას, რომელზეც აფუძნებენ 
თავის არგუმენტებს, მათთვის სასურველი 
ლიბერალური პოლიტიკის გასატარებლად.

დღეს სწორი პოლიტიკური არჩევანი 
გასაკეთებელია არა სახელმწიფოსა და 
კონკურენტულ ბაზარს შორის (როგორც 
ამტკიცენებ ლიბერალები), არამედ სახელმწიფოსა 
და მონოპოლიებს შორის, ანუ, საზოგადოების 
ინტერესებსა და მსხვილი ბიზნესის ინტერესებს 
შორის. ქვეყნის განვითარების პერსპექტივები 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განაწილდება 
ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალაუფლება 
სახელმწიფოსა და ოლიგარქიას შორის. ეს კი 
დიდად არის დამოკიდებული პოლიტიკოსების, 
ექსპერტების, სახელმწიფო მოხელეების და 

ელექტორატის  ეკონომიკურ შეხედულებებზე, 
რომლის ფორმირებაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის 
მათ   ეკონომიკურ განათლებას. 

5. განსაკუთრებით სერიოზულ შეშფოთებას 
იწვევს ის გარემოება, რომ ლიბერალურმა 
პოლიტიკამ წარმოშვა რუსი ოკუპანტებისათვის 
სასურველი ტენდენციები. კერძოდ, ბოლო 
დროის სოციოლოგიური კვლევების თანახმად, 
უმუშევრობის, უსამართლობის, კრიმინალის,   
გაუსაძლისი სიღატაკის ფონზე ტერიტორიული 
პრობლების აქტუალობა თანდათან სუსტდება 
და ძლიერდება პრორუსული ორიენტაცია. ვის 
აწყობს ამ ტენდენციების შენარჩუნება? იმას, ვიზეც 
მუშაობს დრო. დრო კი მუშაობს იმაზე, ვინც უკეთ 
იყენებს მას. დასკვნა მარტივია. საქართველოში 
ლიბერალური პოლიტიკა აწყობს რუსეთს, 
ოლიგარქებს და მათი ინტერესების გამომხტველ 
პოლიტიკურ ძალებს; ხოლო ლიბერალურ 
პოლიტიკას შენარჩუნებას ხელს უწყობს მახინჯი 
ეკონომიკური განათლება, რომელშიც ხდება 
მომავალი ეკონომისტების და პოლიტიკოსების 
იდეოლოგიური დამუშავება, საზოგადოებაში 
მცდარი სტერეოტიპების ფორმირება. აქედან 
გამომდინარე, გადაჭარბებული არ იქნება, თუ 
ვიტყვით, რომ ეკონომიკური განათლების ხარისხის 
ამაღლება და, განსაკუთრებით, „საზოგადოებრივი 
სექტორის ეკონომიკის“ სწავლება იძენს პოლიტიკურ 
მნიშვნელობას. 

ცხადია, განათლების ხარვეზები არ არის 
ერთად-ერთი ფაქტორი არსებული ეკონომიკური 
პრობლემებისა. მაგრამ, უნდა გვახსოვდეს, თუ რა 
როლი ეკისრება უმაღლეს ეკონომიკურ განთლებას 
ეკონომიკური სტერეოტიპების ფორმირებაში 
როგორც პოლიტიკურ ელიტაში, ისე მასმედიის 
დისკურსებში და მთლიანად საზოგადოებაში. 
ხოლო ეს სტერეოტიპები მნიშვნელოვნად 
განსაზღვრავენ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს, 
პოლიტიკური დისკურსების ფარულ გზავნილებს, 
ელექტორატის  არჩევანს და, შესაბამისად, ჩვენს 
სავალალო ეკონომიკურ მდგომარეობას.

გამოყენებული ლიტერატურა:
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2. ასათიანი რ. კეთილდღეობის ეკონომიკის თანამედროვე მოდელები. „ეკონომისტი“, 2017, # 1.
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4. ლეიაშვილი პ.  ეკონომიკური თეორია და რეფორმები თანამედროვე გამოწვევების წინაშე. 
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Disadvantages of economic education
and their disappointing results

 Paata Leiashvily
  Iv. Javakhishvili Tbilisi State University,

Doctor of Economic Sciences, Professor

Abstract

In the programs of higher economic education in Georgia excessive time is given to teaching Economics, but no 
teaching is provided for the “public sector economics”.Under such conditions, the liberal and neo-liberal prejudices 
in society and in power inevitably increase. The result is a completely ineffective policy, increasing inequality, eco-
nomic stagnation and degradation of society, caused by social injustice. It is especially alarming that the urgency of 
territorial problems is gradually weakening against the backdrop of unemployment, injustice, crime and poverty, but 
the pro-Russian orientation is becoming stronger. The preservation of above enumerated trends suits the Russian 
ocupants, oligarchs and political forces that express their interests. The preservation of a liberal policy in Georgia is 
facilitated by an ugly economic education, in which ideological processing of future economists and politicians takes 
place, and false stereotypes are formed in society. Higher economic education is one of the most important factors 
in the formation of economic stereotypes in the political elite, media and in whole society. But these stereotypes 
significantly determine economic and political decisions, the choice of the electorate and, consequently, our hard 
economic condition. Therefore, improving the quality of economic education and, especially, the teachibg of “public 
sector economics”, acquiring political significance.

Key words: economic education, liberal policy, market economy, public sector, economic equality, economics, 
polarization, economic science.
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   საზოგადოების  ეკონომიკური კულტურის განვითარების   
საკითხისათვის

koba soxaZe

ekonomikis doqtori

სტატიაში საუბარია საზოგადოების სამეწარმეო კულტურის განვიტარების საკითხებზე, რომელსაც 
საბაზრო ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. 
საზოგადოების სამეწარმეო კულტურის ფორმირება და სრულყოფა სახელმწიფოს ერთ ერთი მნიშვნელოვანი 
ფუნქციაა, რომელიც ხელს უწყობს ცივილიზებული საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფას. საქართველოში, 
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პროცესში, დგას პრობლემა უკონკურენციო საბაზრო ეკონომიკის 
შექმნის შესახებ. ეს გარკვეულად პარადოქსული სიტუაციაა, თუმცა რეალობაა, ამიტომ აუცილებელია 
სახელმწიფომ საკუთარი ბერკეტებით ხელი შეუწყოს საკუთრების განაწილებისა და გადანაწილების 
პროცესების დროულად დამთავრებას, ძირითადად სახელმწიფო ქონების განსსახელმწიფოებრიობის 
(პრივატიზაციის)  ეფექტური ფორმების ამოქმედების გზით.

საზოგადოების ეკონომიკურის ურთიერთობების სრულყოფის პროცესში განსაკუთრებით აქტუალურია 
მიწის ეფექტურად გამოყენება და სარენტო ურთიერთობათა სრულყოფა.

       სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებზე აგრარულ-ქონებრივი ურთიერთობები მნიშვნელოვანი და 
მრავალფეროვნია. პირველ რიგში ის უკავშირდება ქალაქის მცხოვრებლების სურსათითა და სანოვაგით 
უზრუნველყოფას, რაც ქალაქის მოსახლეობისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხია.  მეორე 
მნიშვნელოვანი სკითხია საინვესტიციო პროცესების სტიმულირება ამ სფეროში.

მსოფლიოში საპენსიო უზრუნვეიყოფის საკითხი სულ უფრო მწვავე და აქტუალური ხდება. აღნიშნულის 
მთავარი მიზეზია - მოსახლეობის დაბერება, რაც ბუნებრივ პროცესებთან ერთად დაკავშირებულია 
შობადობის შემცირებასთან და სიცოცხლის საშუალო ხანგძლივობის მნიშვნელოვან ზრდასთან.

სამეწარმეო კულტურის განვითარება

საბაზრო ეკონომიკის განვითარების 
თანამედროვე ეტაპზე განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა აქვს მეწარმეობის კულტურის 
განვითარებისა და სრულყოფის საკითხების 
განხილვას და მისი ეფექტური ამოქმედებისათვის 
საბაზრო მექანიზმების შექმნას. საზოგადოების 
სამეწარმეო კულტურის ფორმირება და სრულყოფა 
სახელმწიფოს ერთ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა, 
რომელიც ხელს უწყობს ცივილიზებული საბაზრო 
ურთიერთობების სრულყოფას.

ხაზი უნდა გაესვას იმ ფაქტს, რომ სამეწარმეო 
კულტურის განვითარება მეტად რთული პროცესია, 
განსაკუთრებით როცა საკითხის ეხება, ჩვენს 
ქვეყანაში არსებულ რეალობას ანუ სოციალისტური 
ეკონომიკის წიაღიდან წარმოშობილ საბაზრო 
ურთიერთობების ფორმირებას.

უპირველესად ყოვლისა აღსანიშნავის, რომ 
გარკვეული მიზნების, მათ შორის საწარმოო 
მიზნების, შესასრულებლად ადამიანების 

ნებისმიერი გაერთიანების დროს თანდათანობით 
აღმოცენდება კულტურა, რომელიც განისაზღვრება 
მათი ინტელექტის და საწარმოო უნარის დონით. 
აღნიშნული კულტურის აღმოცენებას გააჩნია 
გარკვეული წანამძღვრები, რომელთა თეორიული 
განხილვა და პრაქტიკული გადაწყვეტა, საბაზრო 
ეკონომიკის ფორმირების მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია.

მეორე, ადამიანთა ნებისმიერ გაერთიანებაში 
ურთიერთობათა კულტურის აღმოცენების დროს 
ხდება დაწერილი და დაუწერელი ნორმების 
ჩამოყალიბება, რომელიც დიდ გავლებას ახდენს 
ადამიანებს შორის საქმიანი და კეთილგანწყობილი 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე. აღნიშნულთან 
დაკავშირებით კულტურა შეიძლება 
დახასიათებული იქნას, როგორც მოქმედების 
პირობითი ნორმა, რომელსაც არსებული 
კოლექტივის წევრები გადასცემენ კოლექტივის 
ახალ წევრებს და რაც ვრცელდება არა მარტო 
წარმოების არამედ ყოფითი ურთიერთობების 
პროცესშიც,  რადგან მსხვილ ქალაქებში, როგორც 
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წესი ეთნიკური მიგრატების თანაცხოვრება ერწყმის 
ადგილობრივი მოსახლეობის თანაცხოვრებას.

მესამე, რაც განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, 
რომ თანამედროვე ეტაპზე საზოგადოება მზადაა 
ჩამოაყალიბოს ახალი კულტურის მატარებელი 
ჯგუფები, რომლების თავიანთი ტრადიციული 
კულტურის წესით ახალი კულტურის 
ჩამოყალიბების თანაზიარ-ნი ხდებიან.

საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბების 
პროცესში საფუძველი ეყრება მიკრო და მაკრო 
დონეზე საზოგადოებისა და მეწარმეობის 
შერწყმის ახალ სქემებს რომელიც აერთიანებს 
ფირმის კულტურას, რომელიც ყალიბდება ახალი 
ფასეულობების შექმნის ბაზაზე, რომელიც მოიცავს 
მოქმედების წესებსა და ნორმებს, რომლებიც 
გავლემას ახდენენ ორგანიზაციაში ადამიანების 
კონკრეტულ საქმიანობაზე, რომლის შედეგიცაა 
ფირმის კონკრეტული ქცევა ბაზარზე.

საზოგადოების კულტურა, რომელიც თავის 
თავში მოიცავს სამართლის, პოლიტიკის, რელიგიის, 
მორალის ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროების 
კულტურას  ცალკეული ორგანიზაციების 
კულტურათა ჯამში ქმნიან მოქმედებისა და 
ქცევის ნორმებს, რომელიც საფუძველი ხდება 
საბაზრო ურთიერთობების პროცესში მეწარმეობის 
კულტურის აღმოცენება და სრულყოფა. 

მეწარმეობის კულტურის აღმოცენება 
უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია ეკონომიკის 
კულტურის განვითარებაზე, რადგან ეკონომიკის 
ფუნქციონირების საფუძველზე შესაძლებელი 
ხდება საზოგადოების ზედნაშენური კულტურების, 
მათ შორის სამეწარმეო კულტურის განვითარება. 
(მაგალითად საქართველოს სამეწარმეო კულტურას 
კარგად ახსოვს ცნობილი მეჩაიე თამარ ყუფუნია და 
მისი ნოვატორული ჩაის კრეფის კულტურა).

სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების 
პარალელურად ხდება ეკონომიკური კულტურისა 
და სამეურნეო საქმიანობის ახალი პრინციპების 
ფორმირება. სწორედ სამეწარმეო საქმიანობის  
განვითარების ტემპებზეა დამოკიდებული თუ 
რამდენად მიზანმიმართულად მართავს ის 
სამეწარმეო კულტურის განვითარებას. ამასთან 
აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ 
არ შეიძლება სამეწარმეო კულტურის ზემოდან 
დირექტიული მეთოდებით განვითარება, 
აუცილებელია, რომ ისინი შემუშავდნენ თანდათან, 
პრაქტიკული რეალიების გათვალისწინებით, რაც 
პირველ რიგში გულისხმობს საწარმოს საქმიანობის 
კონკურენტუნარიანობის განმტკიცებას.

არსებობს კულტურის ორგანიზაციის 
სხვადასხვა ტიპოლოგიები. მენეჯმენტის დარგში 

ცნობილი ინგლისელი სპეციალისტი ჩ. ხენდი 
აღწერს კულტურის ორგანიზაციის ოთხ იდეალურ 
ტიპს:

1.ხელისუფლების კულტურა ( ანუ ქსელური 
„ობობის“ კულტურა), რომელიც დაფუძნებული 
ძლიერ ხელისუფალ-ზე, რომლის ნებართვის გარეშე 
არაფერის არ ხდება,  მისთვის დამახასიათებელია 
სამუშაოების ერთხაზოვანი შესრულება, 
აგრესიულობა, ხელქვეითების ხელში აყვანა. 
აღნიშნული კულტურის ერთერთი ოპირატესობაა 
- მისაღები ოპტიმალური გადაწყვეტილებების 
სისწრაფე და ოპერატიურობა. მართვის ასეთი 
კულტურა ძირითადად დამახასიათებელია 
მცირე საწარმოების ფუნქციონირებისა-თვის 
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე.

2.პოზიციური, ანუ მართული კულტურა, 
რომელიც ძირითადად დამახასიათებელია 
მსხვილი სახელმწიფო ან კერძო კომპანიებისათვის, 
დიდი ბიუროკრატიული აპარატით, მაგალითად 
ბანკების, საგანმანათლებლო კვლევითი 
დაწესებულებებისათვის. მართველი ხელისუფა-
ლი დგას პირამიდის სათავეში. ფასდება და ხდება 
თანამდებობრივი ზრდა. დამახასიათებელია 
ეფექტურის საქმიანობის სტიმულირება და 
წახალისება, თაობათა გეგმიური ცვლა, მუშაობის 
კოლექტიური სისტემის წახალისება. მიუღებელია 
ინდივიდუალიზმი და აგრესიულობა, აგრეთვე 
ყოველივე ის რაც შეიძლება სარისკო იყოს 
საქმიანობის საბოლოო შედეგებისათვის. ამასთან 
ზოგჯერ წარმოიქმნება განყოფილებებისა 
და სტრუქტურული ქვეგანყოფილებების 
ურთიერთკავშირის პრობლემები, 
გადწყვეტილებები მიიღება ნელა, რაც შეიძლება 
საშიში გახდეს კრიზისულ სიტუაციებში.

3. მატრიცული (ანუ ამოცანების გადაჭრის) 
კულტურა. დამახასიათებელია შემოქმედებითი, 
კვლევითი, კონსალტიგური (საკონსულტაციო) 
და სატრენინგო კომპანიებისათვის. ამოცანები  
როგორც წესი წყდება ერთი ლიდერის გარეშე. 
პასუხისმგებლობა გადადის სტრუქტურული 
ერთეულის კომპენტენტურ თანამშრომელზე. ასეთი 
ორგანიზაციისათვის არ არის დამახასიათებელი 
გაბერილი შტატები, მაგრამ ამასთან დგას 
პასუხიბმგებლობის განაწილების პრობლემა. არ 
არის ერთიანი და ძლიერი ხელმძღვანელობა, რის 
გამოც არის კომფლიქტებისა და კონფლიქტურის 
სიტუაციების შექმნის პრობლემა.

4.ინდივიდუალური კულტურა (ანუ 
„ვარსკვლავების კულტურა“ , სადაც ყოველი 
ადამიანი (ანდა განყოფილება) არის “ვარსკვლავი“. 
კულტურის ასეთი ტიპი დამახასიათებელია, 
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მაგალითად, ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც 
შექმნილია რამდენიმე სპეციალისტის მიერ 
რესურსების ერთობლივად გამოყენების მიზნით. 
(ეს შეიძლება იყოს ექიმების, ადვოკატების, 
კონსულტანტების, მეცნიერების, შენობა-
ნაგებობების ერთობლივი იჯარის ან საერთო 
ამოცანების განხორციელების, მაგალითად, ოფისის 
დაქირავების მიზნით.) ამასთან გაერთიანების 
მონაწილეები პრაქტიკულად მუშაობენ 
დამოუკიდებლად, ერთმანეთთან კავშირის გარეშე. 
ორგანისაციის უარყოფითი მხარეა უმართავობა 
ან მუშაკების სუსტი მართვა, რომელიც ხშირ 
შემთხვევაში არც არსებობს.

მეცნიერების მიერ შემოთავაზებული 
კრიტერიუმებით, არსებობს ორგანიზებული 
კულტურის ოთხი ძირითადი სახე:

1. აპატიური, (აპატია, სიპტომი 
რომელიც ასახავს მოვლენებისადმი ზერელე 
დამოკიდებულებას) როცა ორგანიზაციაში არსებობს 
სუსტი მართველობა ან ორგანიზაციას გააჩნია 
მიდრეკილება აპატიისა ან ფატალიზმისაკენ.

2. შეჯიბრობითობა, ინდივიდუალისტიკური. 
როცა ჯგუფში არის სუსტი მართველობა, რის გამოც 
ორგანიზაციაში არის კონკურენცია. აღნიშნულ 
სიტუაციაში ბაზრის სტიმულებს და მექანიზმებს 
გააჩნია უფრო მნიშვნელოვანი როლი, რის გამოც 
ისინი შეიძლება მოუმზადებელნი აღმოჩნდნენ 
კონკურენციული ბრძოლისათვის და სიტუაციის 
სრული კონტროლისატვის. 

3. იერარხიული, კოლექტივისტური. 
ამ დროს ჯგუფში კონტროლი მყარია და 
არსებობს ბევრი ინსტრუქცია იმის შესახებ თუ 
როგორ უნდა მოიქცე, რაც საშუალებას იძლევა 
ორგანიზაციის, კომუნიკაციისა და მართველობის 
სრულყოფისათვის.

4. ეგალიტარული. (გამათანაბრებელი, 
გამათანასწორებელი) თუ კი ჯგუფში კავშირები 
მყარია, და არსებობს მრავალი ინსტრუქცია თუ 
როგორ უნდა მოიქცე, მაშინ იქმნება მძლავრი 
ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც ერთმანეთს 
ენდობიან და აქვთ ერთიანი მიზნები. დაგეგმვა 
ასეთ ორგანიზაციაში იღებს კომუნიკატიურ (გაგება, 
ერთიანი აზრის შექმნის ან მიღწევის საშუალება.) 
ხასიათს, აერთიანებს მოქმედ პერსონებს და 
ეხმარება მათ ცვლილებების განხორც-იელებაში. 
ურთიერთკავშირის დამყარება აქ უფრო არსებითია, 
ვიდრე სხვა სახის კულტურებში.

საქართველოში, საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების პროცესში, დგას პრობლემა 
უკონკურენციო საბაზრო ეკონომიკის შექმნის 
შესახებ. ეს გარკვეულად პარადოქსული სიტუაციაა, 

თუმცა რეალობაა, იმდენაც რამდენადაც არ არსებობს 
რეალური მასტიმულირებელი კონკურენციული 
გარემო, რომელი საშუალებას იძლევა, ფირმა 
მინიმალური დანახარჯებით შევიდეს ბაზარზე 
და განიმკიცოს პოზიციები კონკურენცია უუნარო 
ფირმების ხარჯზე, რომლებიც კოტრდებიან და 
ტოვებენ ბაზარს.

მასტიმულირებელი კონკურეტული 
გარემოს არარსებობა ესაა სისტემური კრიზისის 
აღმოცენებისა და განვითარებისა ერთერთი 
ფუნდამენტალური მიზეზი. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, კონკურენტული გარემოს შემნის 
გარეშე, გრძელვადიანი პერსპექტივისათვის 
არავითარი უცხოური სესხები და ტექნიკური 
დახმარება ვერ გვიშველის. აუცილებელია 
სახელმწიფომ საკუთარი ბერკეტებით ხელი 
შეუწყოს საკუთრების განაწილებისა და 
გადანაწილების პროცესების დროულად 
დამთავრებას, ძირითადად სახელმწიფო ქონების 
განსსახელმწიფოებრიობის (პრივატიზაციის)  
ეფექტური ფორმების ამოქმედების გზით.

აგრარულ  ურთიერთობათა სრულყოფა

საზოგადოების ეკონომიკურის ურთიერთობების 
სრულყოფის პროცესში განსაკუთრებით 
აქტუალურია მიწის ეფექტურად გამოყენება და 
სარენტო ურთიერთობათა სრულყოფა.

ახალი ეკონომიკურ პირობებში, საფინანსო 
რესურსების ახლებულად გადანაწილების 
პროცესში წინა პლანზე წამოიწია სახელმწიფოს, 
საზოგადოების და ინვესტორთა ინტერესების 
დაცვამ. აღნიშნული პრობლემის რეალიზაციის 
მნიშვნელოვან პირობად გვესახება სარენტო 
ურთიერთობების სრულყოფა, პირველ რიგში 
კი  ერთიანი სარენტო გადასახადის შემოღება. 
აღნიშნული მიმართულებით ხდება საკანონმდებლო 
ბაზის სრულყოფა, რომელიც მოიცავს, როგორც 
საგადასახადო კოდექსს, ისე ინვესტიციებთან და 
ბუნების წიაღისეულის მოპოვების სრულყოფასთან 
დაკავშირებულ კანონებს და ნორმატიულ აქტებს. 
თუმცა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 
ინტერესების დაცვის მექანიზმის სრულოფის 
მიზნით გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია.

თანამედროვე ეკონომიკურ თეორიაში რენტის 
ან ეკონომიკური რენტის  ქვეშ იგულისხმება 
ერთობლივი წმინდა შემოსავალი - რომელიც 
მეწარმეს რჩება წმინდა შემოსავლის სახით ან 
მოგება ინვესტიციებიდან, რომელიც რჩება 
ინვესტორს ყველა დანახარჯების ანაზღაურების 
შემდეგ. უფრო ზუსტად წმინდა ეკონომიკური 
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მოგება ეს არის ნაჭარბი ანუ რენტა, რომელიც 
მიიღება მეწარმის ან გამყიდველის მიერ ბაზარზე 
პრივილეგირებული მგდომარეობის გამო, 
რომელიც რეალიზებული შეიძლება იყოს როგორც 
მონოპოლიზმის, ოლოგოპოლიის, ინფორმაციის 
დეფიციტის ან სახელმწიფო რეგულირების შედეგი. 
რენტა წარმოადგენს შემოსავალს, რომელიც არის 
ნამეტი საბაზრო პირობებში მეწარმის ნორმალური 
საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგების სახით. 
ამავე დროს წმინდა მოგება არის ასევე შემოსავალი, 
რომელიც მიიღება ბაზარზე მირებული ნარმალური 
შემოსავლების მიღების ზემოთ. აღნიშნული მიზეზი 
შეიძლება გახდეს წარმოების სამივე ფაქტორი 
მიწა, შრომა და კაპიტალი. აღნიშნული გაგება 
უფრო ფართოა, ვიდრე ის რომ რენტის მიზეზად 
აღიარებული იყო მხოლოდ მიწა, მის სასარგებლო 
წიაღისეულთან ერთად. წმინდა მოგება ეს არის 
შემოსავალი რეალური დანახარჯების ზემოთ, 
რადგან ის მოწოდებული არ არის მხარი დაუჭიროს 
აღნიშნულის გარდა, რომელიმე სხვა ფაქტორის 
მოქმედებას.

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკაში მოგება 
მოიცავს ნაწილობრივ მონოპოლიურ ამონაგებს, 
რომელიც განპირობებულია არასრულყოფილი 
კონკურენციით, რომელიც მოიცავს სარენტო 
ნაჭარბებს განპირობებულს მიწოდების 
არაელასტიურობით ან ბაზარზე აქტიური, 
შემოქმედებითი საქმიანობის ფაქტორით.

ეკონომიკაში განასხვავებენ ფარულ და აშკარა 
დანახარჯებს. ფარულ დანახარჯებს მიეკუთვნება 
ნორმალური მოგება, რომელიც მოიცავს 
დაბანდებულ კაპიტალზე ამოგების ნორმას და 
სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული ამონაგების 
ნორმას. განასხვავებენ ასევე  მოსალოდნელ 
და მოთხოვნილ მოგების ნორმას. პირველის 
თავისებურებაა მისი არაგარანტირებულობა. ხოლო 
მოთხოვნილი მოგების ნორმა ესაა მინიმალურად 
მოსალოდნელი მოგება, რომლის პირობებშიც 
ინვესტორი თანახმაა მონაწილეობა მიიღოს 
პროექტის დაფინანსებაში. მას ასევე უწოდებენ 
ნორმალურ მოგებას: ესაა მინიმალური მოგება, 
რომელიც მოითხოვება იმისათვის, რომ მეწარმემ 
შეძლოს კონკრეტული ბიზნესის გაგრძელება 
და გაფართოება.ის უდა იყოს იმაზე ოდნავ მეტი 
მაინც, ვიდრე ინვესტორი მიიღებდა სხვა სფეროში 
ინვესტიციის დაბანდების შედეგად. სრულყოფილი 
კონკურენციის პირობებში შეიძლება მიღებული 
იქნას მხოლოდ ნორმალური, სტანდარტული 
მოგება. აშკარა დანახარჯებს მიეკუთვნება 
ცვალებადი და მუდმივი დანახარჯები, 
ამორტიზაციის ჩათვლით. აშკარა ხარჯებს 

უწოდებენ სამეურნეოს, ანუ საექსპლოტაციოს. 
ხოლო საექსპლოტაციო დანახარჯების და 
ნორმალურ მოგებას - ეკონომიკურ დანახარჯებს, ან 
წარმოების ხარჯებს.

ახლო წარსულში წარმოების ხარჯების 
გაანგარიშების დროს კმაყოფილდებოდნენ 
მხოლოდ თვითღირებულების გაანგარიშე-
ბით, თუმცა დღეისათვის ითვლება, რომ 
ყველა საწარმოს გააჩნდეს ნორმალური მოგება. 
შესაბამისად სამეურნეო და ეკონომიკურ 
დანახარჯებს განასხვავებენ სამეურნეო (ან 
საბუღალტრო) და ეკონომიკურ, ან წმინდა მოგებას 
(შემოსავალს), როგორც სხვაობას შემოსავალსა და 
ერთდასახელებიან დანახარჯებს.

წმინდა  მოგება რენტის ანალოგიურია, 
დ.რიკარდოს მიხე-დვით იმ შემთხვევაში მიწა 
არ გამოყენება ალტერნატიული სახით. თუ კი 
მიწა გამოყენებული იქნება სხვა დანიშნულებით, 
მიწის რენტა გადახდილი უნდა იქნას ფირმის 
მიერ მიწის ნაკვეთის მასზე დამაგრების მიზნით. 
თუ კი გამოუყენებელი შესაძლებლობების 
ხარჯები იმ პირებისათვის ვინც გადაწყვეტი-
ლებებს იღებს, დადებითია, წმინდა მოგებიდან 
გამორიცხული უნდა იქნას მმართველობის ხარჯები 
მაღალეფექტური მართვისათვის.

ღირებულებას გააჩნია მრავალგვარი  ფორმები, 
მაგრამ ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის 
საბოლოო შეფასებამ უნდა ასახოს კომპრომისი 
რისკსა და ფულადი ნაკადების ფორმით მიღებულ 
შემოსავლებს შორის - მიღებული და დახარჯული 
ფონდების მიერ. არსებითად, ღირებულებითი 
შეფასების დროს გამოყენებული უნდა იქნას 
ანალიზის მეთოდი. მიმდინარე მოგება გადაჰყავთ 
ფულად ნაკადებში და იყენებენ შემდეგ მეთოდს: 
მიმდინარე მოგებას პროგნოზს უკეთებენ საკმაოდ 
ხანგძლივი პერიოდის მანძილზე, მიმდინარე 
მოგების სახით იღებენ მოგებას და გადასახადებს 
გამოსახულს პროცენტებში, რომელსაც როგორც წესი 
საბალანსო მოგებას უწოდებენ, ან გადასახადების 
გადახდის შემდეგ, რომელსაც წმინდა მოგებას 
უწოდებენ; მიმდინარე მოგება გადაჰყავთ ფულად 
ნაკადებში მოგების კორექტირების შედეგად, 
რაც გამოწვეულია გადასახადების გადახდით;  
იანგარიშება კაპიტალური დანახარჯები, რომლებიც 
აუცილებელია მოგების მიმდინარე დონის 
შესანარჩუნებლად; წესდება ანალიზის დროებითი 
პერიოდი და განისაზღვრება ამ მომენტისათვის 
საბაზრო ფასი, რომლის ძირითადი მაჩვენებელია 
მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირებული 
ღირებულებები. (დისკონტირება - კრედიტის ან 
ფულის მომავალი ღირებულება, რაიმე პერიოდის 
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გასვლის შემდეგ.)  

აგრარულ-ქონებრივი ურთიერთობის გავლენა 
ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებზე

სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებზე აგრარულ-
ქონებრივი ურთიერთობები მნიშვნელოვანი და 
მრავალფეროვნია. პირველ რიგში ის უკავშირდება 
ქალაქის მცხოვრებლების სურსათითა და სანოვაგით 
უზრუნველყოფას, რაც ქალაქის მოსახლეობისათვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხია.

მეორე მნიშვნელოვანი სკითხია საინვესტიციო 
პროცესების სტიმულირება. მიწა განიხილება 
როგორც უძრავი ქონების მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ნაწილი. მიწის საწარმოს 
საკუთრებაში (ან გრძელვადიან იჯარაში) 
არსებობა გამოდის როგორც  მისი საწარმოო და 
კომერციული დამოუკიდებლობის გარკვეული 
გარანტია. ეკონომიკურ ბრუნვაში მიწის მოქცევა 
გულისხმობს საქალაქო მეურნეობაში უცხოური 
ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობებს და 
საკუთარი საინვესტიციო რესურსების დაგროვების 
შესაძლებლობას.

იმისათვის, რომ მიწამ და უძრავმა 
ქონებამ,რომელიც მასზეა განთავსებული 
ითამაშოს აქტიური როლი კაპიტალის ბრუნვაში, 
აუცილებელია ქალაქის და მეწარმეების 
ინტერესების შეთანაწყობა. ასეთი შეთანაწყობა 
შესაძლებელია თუ კი: შექმნილია ჩარჩო პირობები 
რომელიც შემოსაზღვრავს მიწის ბაზრის 
განვითარებას საზოგადოების ინტერესებიდან 
გამომდინარე; ქალაქის ხელისუფლება 
იყენებს აგრარული ურთიერთობების მოქნილ 
დიფერენცირებულ სისტემას ეკონომიკიური 
რეგულირატორებისას, რომლის დროსაც მიწის 
გადასახადების ფისკალური ფუმქცია, ხელს უწყობს 
ეკონომიკურ აქტიურობას; ასევე არ ეწინააღმდეგება 
მოსახლეობის უმეტესობის ინტერესებს. მიწის 
გადასახადების დახმარებით ქალაქის მოსახლეობას 
შეუძლია ქალაქის ეკონომიკის სტრუქტურული 
გარდაქმნის სტიმულირება, ამორჩეული 
პრიორიტეტების რეალიზაციის მიზნით. მიწის 
ბრუნვა და მიწის გადასახადები ხელს შეუწყობს 
მიწის უფრო სასარგებლოდ გამოყენებას ან მის 
გადაცემას სხვა სამეურნეო სუბიექტებისათვის, რაც 
ხელს უწყობს სამრეწველო ზონების კონვერსიის და 
ადმინისტრაციული და კომერციული პრობლემების 
გადაწყვეტას. 

განვიხილოთ ქალაქში აგრარულ-ქონებრივი 
ურთიერთობების სრულყოფის ძირითადი 
მიმართულებები და მისი ზემოქმედება სოციალურ-

ეკონომიკურ პროცესებზე.
პირველი მიმართულება - კერძო საკუთრებაში 

მიწის გადაცემის შემოსაზღვრული (წერტილოვანი) 
ფორმა. ქალაქში კერძო საკუთრების ფორმირების 
დროს აუცილებელია მხედველობაში გვქონდეს 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველ 
რიგში, მიწაზე ურთიერთობები უნდა ხდებოდეს 
მჭიდრო ურთიერთკავ-შირში ქალაქმშენებლობის 
პროექტებთან. მიწის გამოყენება, 
მიწისგანაშენიანება, დაგეგმვა, მონიტორინგი 
და კონტროლი ვერ განხორციელდება მიწის 
ნაკვეთების აღწერის გარეშე, რომლებიც არ 
ექვემდებარებიან პრივატიზებას. აქედან 
გამომდინარე უნდა აიკრძალოს მიწის ნაკვეთების 
გაყიდვა კერძო საკუთრებაში იმ რაიონებში, 
სადაც გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი 
დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა. გარდა 
ამისა გათვალისწინებული უნდა იქნას სამრეწველო 
ზონების განვითარების პერსპექტივები. 

მეორე, აუცილებელია გათვალისწინებული 
იქნას მიწის ნაკვეთების დატვირთვა სხვა 
იურიდიული ან ფიზიკური პირების მიერ. 
ძირითადად უფლება მიწის გამოყენების 
შეზღუდვის (სერვიტუტი) დაკავშირებულია 
საერთოსაქალა-ქო კომუნიკაციების გამოყენებაზე. 
სანამ მიწა ქალაქის საკუთრებაა, მათ რემონტეზე, 
პროფილაქტიკაზე, ახალი ქსელების გაყვანაზე 
პრობლემა არ არსებობს. მიწაზე კერძო საკუთრების 
შემოღება 

უნდა განხორციელდეს ქალქისა და მისი 
მცხოვრებლების დაცვითი ღონისძიებების 
გატარების პარალელურად, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში მას შეიძლება მიადგეს 
გამოუსწორებელი ზიანი. გამორიცხული არ არის 
შესაძლებლობა, რომ ქალაქმა გდაიხადოს თანხა 
პრივატიზებულ მოწაზე კომუნიკაციების გაყვანის 
ან რემონტისათვის. აქ უაცილებელია ქალაქის 
საკადასტრო გეგმის მობილური ცვლილება, რომ 
თავიდან იქნას აცილებული ქალაქისა და კერძო 
მესაკთრეების ინტერესების დაპირისპირება.

მესამე,  აუცილებელია საკანონდებლო ფორმით 
აისახოს კერძო საკუთრების უფლების შეწყვეტის 
შესახებ აქტი. (ჩამორთმევა, იძულებითი შესყიდვა, 
ექსპროპრიაცია.)

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიწის გაყიდვა 
ქალაქში ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. 
ამასთან აუცილებელია კანონით დასაბუთებული 
იქნას მესაკუთრეების ინტერესების დაცვის ყველა 
მაქსიმალური შესაძლებლობა. მიწის ნაკვეთების 
მიზნობრივი გამოყენებაში ცვლილება შეიძლება 
შევიდეს, მხოლოდ ქალაქის ხელისუფლებასთან 
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შეთანხმებით.

მეორე მიმართულება - იჯარის განვითარება. 
დღესდღეო-ბით  ამ სისტემამ ამოწურა თავისი 
შესაძლებლობები. განსაკუთრებით კარგად ჩანს 
ეს დიდი ქალაქების მაგალითზე, სადაც ქალაქის 
შემოსავლები აგრო-სამრეწველო კომპლექსებიდან 
განუხრელად მცირდება. ამასთან დაკავშირებით 
სულ უფრო აქტუალური ხდება იჯარის უფლებით 
მიწის ნაკვეთის გადაცემა. პირველ რიგში 
დასახვეწია მიწის იჯარით გადაცემის ვადები. 
როგორც უცხო ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, 
გრძელვადიანი იჯარის გაგრძელებას 49 წლიდან 
99 წლამდე, თითქმის იგივე ეფექტი აქვს რაც მიწის 
საკუთრებაში გადაცემას.

პირველ რიგში მიწის გამოყენების ფორმების 
სრულყოფის დროს გათვალისწინებული უნდა 
იქნას, ინვესტორების მოთხოვილება იჯარით 
გასაცემ მიწაზე. 

როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, 
ინვესტორების არჩევანი მნიშვნელოვან წილად 
დამოკიდებულია იჯარის ქირის ოდენობასა და 
სტაბილურობაზე. მიწაზე კერძო საკუთრების 
შემოღება აძლიერებს საბიუჯეტო შემოსავლების 
ზრდას. ამასთან აუცილებელია გარკვეული 
მანევრირება, რადგან უახლოეს მომავალში უძრავ 
ქონებაზე ერთიანი გადასახადის შემოღების 
პირობებში, შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, რაც იმაში 
მდგომარეობს, რომ მიწის იჯარის დაუსაბუთებელმა 
ზრდამ შეიძლება შეამციროს ქალაქის 
ბიუჯეტში შემოსავლების ზრდა. არნიშნულის 
სალიკვიდაციოდ აუცილებელია ზოგდად მიწის 
იჯარისა და კერძოდ მიწაზე საიჯარო ქირის 
გადასახადის კოორდინაცია. (მიწაზე დაწესებული 
საერთო საიჯარო ქირის მიუხედავად, ქალაქის 
ხელისუფლებამ კონკრეტულ ინვესტორს შეიძლება 
შესთავაზოს საშუალოზე მაღალი ან დაბალი ქირა. 
ამასთან სარენტო გადსახადი წინააღმდეგობაში 
არ უნდა მოვიდეს ქონებაზე ერთიანი ქონების 
შემოღებაზე, პირიქით ის მან უნდა გახადოს უფრო 
დასაბუთებული და სტაბილური.

მესამე მიმართულება - ესაა პრიორიტეტული 
მიზნობრივი პროგრამების რეალიზაციის 
სტიმულირება, მიწის კერძო საკუთებაში გადაცემის 
საფუძველზე. ინვესტიციების სტიმულირების 
მიზნით შემოთავაზებულია საერთოდ საიჯარო და 
ინდივიდუალურო ქირის შემცირება.

მეოთხე მიმართულება - ესაა იპოთეკა. (ნივთის 
მოთხოვილების მიზნით დატვირთვა). საბაზრო 
გარდაქმნების ძირითადი შედეგი უნდა გახდეს 
ქალაქის ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნები, 
მისი სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის 

ზრდა. შეზღუდული რესურსების პირობებში 
აუცილებელია საბაზრო ფინანსური მექანიზმების 
ამოქმედება. პირველ რიგში საუბარია გორაოზე, 
იპოთეკასა და გარანტიებზე.

იპოტეკური მექანიზმი ეფექტურია კრედიტებისა 
და საგარეო სესხების მიღების დროს. მაგალითად, 
ქალაქის ხელისუფლებამ შეიძლება მიიღოს კრედითი 
უძრავი ქონების გირაოს ჩადებით (გარანტიით). 
შეიძლება ცენტრალიზებული რესურსები შეიძლება 
ჩაიდოს კონკურსის საფუძველზე გრძელვაგიანი 
ინვესტირების მიღების მიზნით სამრეწველო 
საწარმოებში მათი ქონების ჩადების გარანტიით. 
ამ შემთხვევაში რესურსების დაბრუნებისათვის 
პასუხისმგებლობა თანაბრად დაეკისრება 
გრძელვადიანი დაკრედიტების ყველა მონაწილეს. 
იპოტეკის დახმარებით შეიძლება დარეგულირდეს  
აგრარურ-ქონებრივი ურთიერთო-ბები, ანუ 
გავლენა მოხდეს ფირმაზე  მიწის გირაოში ჩადების 
მოცულობებზე საბაზრო ბრუნვაში და გაიზარდოს 
უძრავი ქონების გამოყენების ეფექტიანობა.

საბაზრო ბრუნვაში მიწის მოქცევის შეზღუდვა. 
მიწის ბაზრის განვითარება და მიწათსარგებლობის 
მრავლობითი ფორმების გადასვლზე გულისხმობს 
ძირითადი ცნებების და პროცედურების შემდგომ 
სრულყოფასა და დამუშავებას. შეზრუდვებში 
შეიძლება გამოიყოს შემდეგი:

- მიწათსარგებლობის მიზნობრივი 
დანიშნულების თვითნებურად შეცვლის აკრძალვა, 
რაც გულისხმობს, რომ აგრარული ურთიერთობის 
ვერც ერთი მონაწილე, ხელისუფლების ორგანოების 
ჩათვლით, არ არის უფლებამოსილი საკუთარი 
ინიციატივით შეცვალოს მიწის კატეგორია და 
ნაკვეთის გასხვისების მიზნობრიობა.

-  კერძო საკუთრებაში მიწის ნაკვთების 
გადაცემის ნორმებისა და პროცედურების 
დაწესება. დღეისათვის შემოღებულია მიწის 
ნაკვეთების გადაცემის ზომების შეზღუდვა 
მებაღეობისათვის, სააგარაკო მშენებლობებისათვის, 
ინდივიდუალური ბინათმშენებლობისათვის, 
პირადი დამხმარე მეურნეობისათვის. აღნიშნული 
ნორმირება მოითხოვს შემდგომ დასაბუთებას 
მიწის სხვა მიზნებით გამოყენებისას შედეგების 
გათვალისწინებით.

- მიწის გადასახადების გაზრდის შეზღუდვა, 
რომლის ზომებიც დგინდება საქალაქო 
ხელისუფლების მიერ;

- საკუთრებაში გადსაცემი მიწის ნაკვეთი არ უნდა 
გასცდეს პროექტისათვის გამოყოფილ საზღვრებს. 
ის შედგენილი უნდა იყოს ერთიანი ქონებრივი 
კომპლექსის ფარგლებში, რომელიც შეიძლება 
ითავალისწინებდეს რეკონსტრურირებადი ან 
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ახლად ასაშენებელი ობიექტის მოთხოვნებს, რის 
შედეგადაც მიწის ნაკვეთის ცალკეული ნაწილების 
გაყიდვა შეუძლებელი ხდება.

უნდა აღინიშნოს ის, რომ მიწაზე კერძო 
საკუთრების უფლება დაცულია საქართველოს 
კონსტიტუციითა და შესაბამისი საკანომდებლო 
აქტებით, რაც უზრუნველყოფს მის 
ხელშეუხებლობას და დაცვას.  

საპენსიო სისტემის მსოფლიო გამოცდილების 
ზოგიერთი საკითხი

მსოფლიოში საპენსიო უზრუნვეიყოფის 
საკითხი სულ უფრო მწვავე და აქტუალური ხდება. 
აღნიშნულის მთავარი მიზეზია - მოსახლეობის 
დაბერება, რაც ბუნებრივ პროცესებთან ერთად 
დაკავშირებულია შობადობის შემცირებასთან და 
სიცოცხლის საშუალო ხანგძლივობის მნიშვნელოვან 
ზრდასთან. ავტორიტეტული საერთაშორისო 
ორგანიზაციების უახლოეს პერსპექტივაში 
მოსალოდნელია თანაფარდობის დრამატული 
ზრდა პენსიონერებსა და შრომისუნარიან 
მოსახლეობას შორის. მოსახლეობის დაბერების 
პროცესი საგრძნობია როგორც დასავლეთ 
ევროპაში ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 
განსაკუთრებით იაპონიაში.

დემოგრაფიული ფაქტორები მნიშვნელოვან 
გავლენას ახდენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
საპენსიო ასიგნებების ზრდაზე, რომლებმაც ზემოთ 
აღნიშნულ ქვეყნებში სოლიდური თანხები შეადგინა. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე ცივილიზებულ 
ქვეყნებში გააცნობიერეს სოციალური, კერძოდ კი 
საპენსიო რეფორმების აუცილებლობა, რაც მეტად 
რთული და მტკივნეული პროცესებია. აღნიშნულ 
პროცესში გასათვალისწინებელია როგორც 
განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, ასევე 
საკუთარ ქვეყანაში საპენსიო უზრუნველყოფის 
არსებული სისტემა და ამ სისტემის ოპტიმიზაციის 
შესაძლო ვარიანტების სწორად გათვლა.

განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში 
საპენსიო უზრუნველყოფა ხორციელდება სამ 
დონეზე. პირველი დონე - სიღარიბისაგან დაცვა, 
რაც გულისხმობს რამდენადმე საარსებო მინიმუმის 
გარანტიას, რაც როგორც წესი სახელმწიფო 
განაწილებითი სისტემის საშუალებით 
ხორციელდება. ამ დონეზე პრაქტიკულად საპენსიო 
უზრუნველყოფა არ უკავშირდება შრომით 
დამსახურებებს, ხელფასს და სხვა მაჩვენებლებს.

მეორე დონემ უნდა უზრუნველყოს ღირსეული 
სიბერე. ის გათვლილია დასაქმებულებზე და 
სტიმულს უქმის, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში 

ავალდებულებს მათ მონაწილეობა მიიღონ 
დამატებითი პენსიის ფორმირებაში. აქ ისევე, 
როგორც პირველ დონეზე შესაძლებელია 
ფინანსირების განაწილებითი და დაგროვებითი 
პრინციპების გამოყენება. სახელმწიფოს მხრივ 
სტანდარტული სტიმული ესა - საგადასახადო 
შეღავათები და პენსიონერებისათვის სხვადასხვა 
საპენსიო სისტემის შეთავაზება.

მესამე დონეს შეიძლება პირობით კერძო 
ინიციატივა ეწოდოს, რაც იმაში აისახება, 
რომ ყოველ ადამიანს  საკუთარი ფინანსური 
საშუალებებით შეუძლია დააფინანსოს საკუთარი 
საპენსიო უზრუნველყოფა ისეთი არსებული 
საპენსიო ინსტიტუტების საშუალებით, როგორიცაა 
სადაზღვევო კომპანიები, ბანკები, კერძო საპენსიო 
და სხვა ფონდები. ეს დონე ისეთი მნიშვნელობის 
არ არის როგორც პირველი და სახელმწიფოს მიერ 
მისი სტიმულირება ნაკლებად ხორციელდება.

ყურადღებას შევაჩერებთ ერთ პრინციპულად 
განსხვავებულ საპენსიო სისტემაზე - მათი 
დაფინანსების მეთოდებზე. არსებობს საპენსიო 
სისტემების დაფინანსების ორი ძირითადი ხერხი: 

- პენსიის გაცემისათვის მიმდინარე ხარჯების 
დაფარვა ახალი შემოსავლებიდან. დასავლეთში ამ 
ხერხს როგორც წესი უწოდებენ „ გადაიხადე სანამ 
სიარული შეგიძლია“.

- სპეციალური ფონდის (რეზერვის) შექმნა, 
რომელიც უზრუნველყოფს ყველა საპენსიო 
გადასახადის გადახდას როგორც მიმდინარე, ისე 
მომავალში.

სახელმწიფო საპენსიო ფონდების უმეტესობა 
იყენებს პირველ ხერხს. 

დასავლეთის ქვეყნებში დაგროვებითი 
სისტემები გამოიყენება როგორც სახელმწიფო 
საპენსიო სისტემებში, ისე კერძო ან კორპორატიულ 
ორგანიზაციებში, ფონდებში. ყოველი კერძო 
საპენსიო ფონდი მუშაობს საკუთარი წესების 
მიხედვით და წარმოადგენს დამოუკიდებელ 
იურიდიულ და ფინანსურ ორგანიზაციას, 
რომელიც პასუხს არ აგებს მისი დამფუძნებლების 
ვალდებულებებზე. ამასთან ფონდის დებულებაში 
შეიძლება იყოს მოთხოვნა, რომლის თანახმადაც 
ფონდის დამფუძნებელმა უნდა დაფაროს ან 
შეამციროს ფონდის მიმდინარე დეფიციტი, თუ 
კი ასეთი არსებობს. იმ როლის გათვალისწინებით 
რომელსაც  საპენსიო ფონდები თამაშობენ 
თანამედროვე საზოგადოებში და იმ ადგილის 
გათვალისწინებით რომელსაც ისინი იჭერენ 
თანამედროვე ეროვნულ ფინანსურ სისტემაში, 
მათი საქმიანობის ბევრი მხარე კონტროლდება 
სახელმწიფოს მიერ. კერძოდ რეგლამინტირებული 
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და სტანდარტიზირებულია ფინანსური ანგარიშგება 
და ფონდის ვალდებულებების განსაზღვრის 
მეთოდები, დადგენილია საინვესტიციო 
ობიექტების ხარისხი და ა.შ.

კერძო საპენსიო ფონდები იყენებენ პენსიების 
დაზღვევის ინდივიდუალურ და ჯგუფურ 
სქემებს. ინდივიდუალური სქემები გულისხმობს 
შედარებით მარტივ ხერხებს შენატანებისა და 
გადასახადების შედარებით მარტივ წესებს. ამ 
მიმართულებით შედარებით რთულია ჯგუფური 
სქემები. კერძოდ განვითარებული ქვეყნების 
ჩვეულებრივ გამოიყენება ჯგუფური საპნსიო 
დაზღვევა, ამასთან დაკავშირებით პენსიის 
ზომა განისაზღვრება არა ინდივიდუალური 
დაგროვებით, არამედ სტაჟით და მომაწილის 
ხელფასის დონით (როგორც წესი ბოლო ხუთი 
წლის განმავლობაში საშუალო მაჩვენებლით.) 
გარდა ამისა, ასეთ სქემებში, უფრო ხშირად ვიდრე 
ინდივიდუალურებში, გათვალისწინებულია 
პენსიის გადახდა ქვრივებისათვის, შვილებს 
და სხვა კმაყოფაზე მყოფებს მათი გამომკვების 
გარდაცვალების შემთხვევაში. მარიგად 
ყველა მონაწილის ერთობლივი დაგროვება 
ექვივალენტური უნდა იყოს სისტემის ყველა 
ვალდებულებებისა. აღნიშნული პრინციპი უფრო 
სამართლიანია სოციალურ ურთიერთობებში, 
ვიდრე პენსიის ინდივიდუალური დაზღვევა.

ჯგუფური დაზღვევის სქემის ფონდის 
მონაწილეები, იყოფა ორ ქვეჯგუფად: აქტიურები 
(მომუშავეების და შენატანების (ანარიცხების) 
შემტანების და პენსიონერები. აქტიური 
მონაწილეები ასაკის შესაბამისად გადიან 
პენსიაზე, და მათ ადგილს ახლები იჭერენ, აქედან 
გამომდინარე ფონდის მონაწილეთა შემადგენლობა 
იცვლება. ფონდებში სადაც აქტიური წევრების 
შემადგენლობა შედარებით მუდმივია ფონდის 
მონაწილეთა რაოდენობა თანდათანობით 
სტაბილური ხდება.

ფონდების დაგროვების მასშტაბები 
დამოკიდებულია არა მარტო ქვეყნის მოსახლეობის 
სიდიდეზე, არამედ მათი ფუნქციონირების 
ვადებზეც. ყველაზე უფრო ძველი დაგროვებითი 
სისტემები არსებობს ჰოლანდიაში, დანიაში, 
შვეციაში. დაგროვებამ დიდ მასშტაბებს 
მიაღწია ხანგძლივი დროის მანძილზე მოქმედ 
საერთაშორისო საპენსიო ფონდებში.

უცხოეთში საპენსიო ფონდების აქტივები 
წარმოადგენს საინვესტიციო რესურსების 
მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. საპენსიო 
ფონდების საშუალებით ხდება თავისუფალი 
ფულადი რესურსების ტრანსფორმაცია სამუშაო 

კაპიტალის დინებაში. რამდენადაც ფონდები 
შეიძენენ ფასიან ქაღალდებს (აქციებს და 
ობლიგაციებს) ხანგძლივვადიანი ინვესტიციების 
მიზნით, ისინი იშვიათად მონაწილეობენ ბირჟის 
სპეკულიაციურ თამაშებში, ბირჟაზე სტაბილურობის 
შენარჩუნების მიზნით. თანდათანობით საპენსიო 
ფონდების აქტივები ხდება ქვეყნის საფინანსო 
სისტემის სტაბილიზატორი.

პენსიის ძირითადი სახეები შეიძლება 
უზრუნველყოფილი იქნას დაგროვებითი და 
განაწილებითი საპენსიო სისტემის საშუალებით. 
განაწილებითი სისტემის ყველაზე არსებითი 
ნაკლი მდგომარეობს მასში, რომ ის არ იძლევა 
არავითარ გარანტიებს პენსიების გადახდისას არც 
დღევანდელ დღეს და არც ახლო მომავალში. თავის 
მხრივ დაგროვებითი სისტემა უზრუნველყოფს 
პენსიების გადახდის მაღალ დონეს როგორც 
მიმდინარე პერიოდში, ისე პერსპექტივაში 
(საპენსიო ფონდის ლიკვიდაციის შემთხვევაში 
აქტივები ნაწილდება იმის პროპორციულად, 
თუ როგორია მისი მონაწილეების შენატანები). 
გარდა ამისა მის აქტივებში შეიძლება ჩაეწეროს 
ის, რომ დაგროვილი თანხების ინვესტირება 
ხდება ეკონომიკაში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 
კრიზისული სიტუაციების წარმოშობის დროს 
დაგროვებითი სისტემა ხდება უფრო მოქნილი, 
ვიდრე განაწილებითი. ამასთან დაგროვებითი 
სისტემის ეფექტიანობა მნიშვნელოვან წილად 
დამოკიდებულია როგორც სუბიექტურ, ისე 
ობიექტურ ფაქტორებზე: რეზერვების მართვის 
ხარისხით, ინვესტიციების დაკარგვის რისკით, 
ინვესტიციური შემოსავლების შემცირება 
მის მოცულობასთან შედარებით, რომლებიც 
ჩადებულია საპენსიო სქემებში.

განაწილებითი და დაგროვებითი სისტემა 
წარმოადგენს ორ პოლიუსს საპენსიო სისტემის 
მრავალფეროვნებაში. ისინი შეიძლება 
მოქმედებდნენ პარალელურად, ერთმანეთთან 
დამოკიდებულად ან დამოუკიდებლად, რადგან 
ყველა საპენსიო სისტემას გააჩნია თავისი პლიუსები 
და მინუსები. 

განაწილებითი სისტემა წარმოადგენს 
მნიშვნელოვნად მობილურს იმ გაგებით, 
რომ აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება 
შეიცვალოს „თამაშის წესი“ და შეიძლება მათი 
რეალიზება პრაქტიკაში. თუ კი იცვლება 
სადაზღვევო შესატანების წესი და რაოდენობა, მის 
პარალელურად იცვლება პენსიების გაცემის წესი და 
რაოდენობა.

დაგროვებით სისტემაში ასეთი მოქმედება 
მიუღებელია. სადაზღვევო შენატენების ოდენობისა 
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და წესის შეცვლა შესაძლებელს ხდის პენსიებით 
უზრუნველყოფილი იქნან როგორც დასაქმებული 
მუშაკები, ისე თავისი მოქმედება გააძლიერონ 
მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ, ხოლო მისგან 
საბოლოო ეფექტი  შეიძლება მიღებული იქნას 
რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ. ანალოგიური 
სახით ვლინდება ნებისმიერი ცვლილება პენსიების 
დარიცხვაში ან ამოსავალ მონაცემებში (მაგალითად 
პენსიაზე გასვლის ასაკის ან ინვესტიციის 
შემოსავლიანობის ნორმატივის შეცვლა). 

პენსიის გადახდის სათადარიგო სქემებში 
არ არის მინიშნებული პენსიონერის 
გარდაცვალების შესაძლებლობა (არ მოქმედებს 
მონაწილეთა სოლიდარობის პრინციპი) და 
განსაზღვრულია დაგროვების მემკვიდრეობით 
გადაცემა. მოხუცებულობის უზრუნველყოფის 
ასეთი მეთოდი, თავისი არსით წარმოადგენს 
ფინანსური რენტის შესყიდვას და ის შეიძლება 
პირობითად  განხილული იყოს როგორც საპენსიო 
უზრუნველყოფა.

არსებობს მთლიანად საპენსიო სისტემის 
რეფორმირების მრავალი გზა და კერძოდ 
დაგროვების ელემენტების ვარიანტები. ნებისმიერი  
არჩევანის გაკეთების დროს მოგვიწევს რთული 

პრობლემების გადაწყვეტა, რომელთა შორისაც 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის 
სოციალური დაცვას, მთლიანად საპენსიო სისტემის 
საქმიანობის ორგანიზაციას, მისი ფინანსებით 
უზრუნველყოფას.

რაც შეეხება საპენსიო რეფორმის  სოციალურ 
მხარეს, აქ შრომითი შენატანების სასარგებლოდ 
გაკეთებული არგუმენტები წარმოადგენს უფრო 
ლოზუნგს, ვიდრე ახალ საპენსიო სისტემაზე 
გადასასვლელ სერიოზულ დასაბუთებას. 
შრომითი შენატანი და დასაქმებულების ხელფასის 
დონე (განსაკუთრებით საბიუჯეტო სფეროში 
დასაქმებულების), ჩვენი აზრით - სხვადასხვა 
ცნებებია. აუცილებელია პენსიის დონის 
განსაზღვრის დროს მკაფიოდ იქნას დასაბუთებული 
სოციალური და დაგროვებითი ელემენტები. 

საპენსიო ფონდის რეფორმა ეს ურთულესი  
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მოვლენაა. ამ 
მოვლენის შეუფასებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს 
საზოგადოებისათვის მეტად დასაფასებელი 
და სოციალურად დაუცველი ადამიანების 
ცხოვრების დონის გაუარესება, რაც  სოციალური 
უსამართლობაა და შეიძლება საზოგადოებაში 
კომფლიქტების გამწვავების დიდი ალბათობაა.  

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქოქიაური ლამარა. საინვესტიციო პოლიტიკა სტრატეგია.
თბ. თსუ. 2008 წ.
2. ღურწკაია კარლო. ეკონომიკური გლობალიზაცია და თანამედროვეობა. ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“ N1, 2010 წ.
3. Албегова И М Емцов Р Г Холопов А В Государственная экономическая политика: опит перехода к 

ринку. М. 2008.
4. შონია ნ. უცხოური ინვესტიციების არსი და როლი ქვეყნის საბანკო სისტემის განვითარებაში. 

ჟურნალი „სოციალი ეკონომიკა“ N2, 2010 წ.
5. Экономика муниципального сектора. M. 2008.
6. ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის პროგრამა. თბილისი 2003 წ.
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ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და მისი როლი ეროვნულ 
ეკონომიკაში

მირანდა გავაშელი
საქართველოს საპარტიარქოს  წმ. ანდრია პირველწოდებულის 
სახ. ქართული  უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ტელ: (+995) 577953395
ელ.ფოსტა: mikogavasheli@yahoo.com

სტატია ეხება ტურიზმის სტრატეგიას,რომელიც ბაზარზე წარმატების მიღწევის ერთ-ერთი 
ინსტრუმენტია. განხილულია თუ როგორ ემსახურება სტრატეგია დასახული მიზნების მიღწევას ,რომ ის 
ფოკუსირებული კონცეფციაა ორგანიზაციის ცენტრალურ, ინტეგრირებულ, შიდა შესაძლებლობებზე. 

შესაბამისად მიმოხილულია სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი, რისი მეშვეობითაც ხდება რესურსების 
სწორი გადანაწილება, გარე ფაქტორების ანალიზი- გარე სამყაროსთან ადაპტირებისთვის,ასევე 
დაგეგმვის პროცესის წარმართვა შინაგანი კოორდინაციის უზრუნველსაყოფად. რომ სტრატეგიული 
დაგეგმვა მომავალი პრობლემების გადაჭრის და რეალიზების საშუალებაა. განხილულია რა უნდა იქნას 
გათვალისწინებული სტრატეგიული დაგეგმვის დროს, როგორ ეხმარება სწორი დაგეგმვა ტურიზმის 
დარგის განვითარებას და ეს ყოველივე ეკონომიკის გაძლიერებას. როგორ შეუძლია ტურისტული საწარმოს 
წარმატებულ მუშაობას დარგის წინსვლაში გარკვეული როლის შეტანა.

დასკვნაში აღნიშნულია რომ სახელმწიფო და მთავრობა უპირველეს როლს თამაშობს ტურიზმის 
განვითარებაში,ხოლო კერძო სექტორი მასში ნაწილობრივ მონაწილეობს. ქვეყნის ტურისტული იმიჯის 
შესაქმნელად აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების შემუშავება და გატარება სამართლებრივ, 
ეკონომიკის, სოციალურ და საგანმანათლებლო სფეროებში.

სტრატეგია ბაზარზე წარმატების მიღწევის 
ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ის ფოკუსირებული 
კონცეფციაა ფირმის ცენტრალურ, ინტეგრირებულ, 
შიდა შესაძლებლობებზე და გარე ფაქტორებზე, 
რომელიც ემსახურება დასახული მიზნის მიღწევას.

სტრატეგიული დაგეგმვა  კი პროცესია, 
რომლის ფარგლებშიც მენეჯმენტი განსაზღვრავს  
კონკრეტული მოქმედებებს და რომელიც უნდა 
განხორციელდეს. სტრატეგიული დაგეგმვის 
მეშვეობით სწორად უნდა განაწილდეს რესურსები- 
რაც მოიცავს ნედლეულის და მასალების, 
კაპიტალის, ტექნოლოგიური შესაძლებლობე ბის 
და კვალიფიციური კადრების  განაწილებას. ასევე  
მნიშვნელოვანია გარე ფაქტორების ანალიზი, რაც 
ეხმარება დარგის გარე სამყაროსთან ადაპტირდეს- 
აქ შედის სტრატეგიული ხასითის ყველა ქმედება, 
რომელიც ორგანიზაციის ურთიერთობას 
გააუმჯობესებს გარე სამყაროსთან.  ამრიგად 
დაგეგმვის პროცესის წარმართვა საჭიროა, რომ 
უზრუნველყოს  შინაგანი კოორდინაცია.

სტრატეგიული დაგეგმვა შემდეგი პროცესებისგან 
შედგება: 

1) ორგანიზაციის მისიის განსაზღვრა;
2) მისიის საფუძველზე მიზნების 

ჩამოყალიბება;
3) გარე გარემოს შეფასება და ანალიზი;
4) ორგანიზაციია სუსტი და ძლიერი მხარეების 

გამოკვლევა, გამოვლენა;
5) სტრატეგიული ალტერნატივის ანალიზი;
6) სტრატეგიის შეფასება;
7) სტრატეგიის შერჩევა;
8) სტრატეგიის რეალიზება.

სიტყვა „სტრატეგია“ ბერძნული სიტყვიდან 
მომდინარეობს „Strategos” და ნიშნავს „გენერლის 
ხელოვნებას“.  შემუშავებულმა სტარტეგიამ ხელი 
უნდა შეუწყოს მიზნების განხორციელებას, მის 
თანახმად უნდა შემუშავდეს სტრატეგიული გეგმა. 
სტრატეგიული გეგმა უნდა ეყრდნობოდეს ტექნიკის 
და მეცნიერების მიღწევებს და გამოკვლევებს, 
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დარგის, ბაზრის, კონკურენტების და სხვა 
ფაქტორების შესახებ უახლეს ინფორმაციას.

სტრატეგიული დაგეგმვა  მომავალი 
პრობლემების გადაჭრის და შესაძლებლობების 
რეალიზების საშუალებაა, მაგრამ წარმატების 
გარანტიას არ იძლევა.  სტრატეგიული დაგეგმვა 
მენეჯმენტს ძალიან ეხმარება მოქმედების 
გზების შერჩევა-განსაზღვრაში,  არასწორი 
გადაწყვეტილების მიღების რისკს ამცირებს 
და ხელს უწყობს დასაბუთებული საგეგმო 
გადაწყვეტილებების მიღებას.    

სტრატეგიული დაგეგმვის დროს 
გასათვალისწინებელია თანამედროვე 
მდგომარეობაც. თანამედროვე ტურიზმმა 
ულტრათანამედროვე სატრანსპორტო 
საშუალებები და მომსახურება შექმნა. გაჩნდა ახალი 
ტენდენციები, მოძრაობები, მიმართულებები, 
აქედან გამომდინარე „ტურიზმის ეთიკური 
კოდექსი“, რომელიც შემუშავებულია (მსოფლიო 
ტურსტული ორგანიზაციის გენერალური 
ასამბლეის მიერ, (მსოფლიო ტურსტული 
ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეა, სანტიაგო, 
ჩილე, 1999წ. 1 ოქტომბერი) ტურიზმს განიხილავს 
როგორც:  1) ინდივიდუალურ და კოლექტიურ 
ფაქტორს; 2) საქმიანობას-რომელიც სასარგებლოა 
და მომგებიანია მასში მონაწილე ქვეყნებისა და 
ხალხებისათვის; 3) სფეროს, რომელიც კაცობრიობის 
კულტურულ მემკვიდრეობას იყენებს და თავისი 
წვლილი შეაქვს მის გამდიდრებაში; 4) მდგრადი 
განვითარების ფაქტორს. 

ტურიზმის დარგის განვითარება ეხმარება 
ეკონომიკის გაძლიერებას. კერძოდ ის წარმოადგენს 
მასტიმულირებელს:   დამატებითი შემოსავლების 
გაზრდის; ადგილობრივი პროდუქციის  
გასაღების ახალი ბაზრების ძიების; საწარმოების 
რიცხოვნობის და სამუშაო ადგილების გაზრდის; 
მიწათმოქმედების სფეროს განვითარებისადმი 
ახალი მიდგომების წახალისების; ახალი 
ტექნოლოგიების და პროფესიების ათვისების 
და გამოყენების;  კომუნალური მომსახურების 
ობიექტების, ინფრასტრუქტურის, სამსახურების 
მოდერნიზაციის ხელშეწყობის; საზოგადოების 
მიერ  კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების 
გაცნობიერების და  დაცვის.

ამასთან გასათვალისწინებელია და ძალიან 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ტურიზმის განვითარების 
თვალსაზრისით რეგიონის განსახლების სისტემას, 
დასახლების ტრადიციულ არქიტექტურას და 
ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას. 
ტურიზმის განვითარების დაგეგმვის დროს 

პოტენციული შესაძლებლობების შეფასებისას 
აუცილებელია განისაზღვროს თუ რა ძირითადი და 
საჭირო  კომპონენტები უნდა არსებობდეს იმისათვის 
, რომ ტურიზმი სათანადოდ განვითარდეს. 
რეგიონის ტურიზმის დარგის განვითარებისთვის 
მეტად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო 
ექსპერტების მიერ შემოთავაზებული   ძირითად 
კომპონენტების გათვალისწინება:

- დაბინავების და კვების ადგილები- მიღების 
და მომსახურების ინფრასტრუქტურა;

- გასართობი და სანახაობითი ადგილების, 
ღირშესანიშნაობების და თავისუფალი დროის 
გატარების ფორმების და შესაძლებელობების 
განსაზღვრა;

- კომუნიკაცია, წყალმომარაგება, 
კანალიზაცია-ადგილობრივი საინჟინრო-
ტექნიკური ინფრასტრუქტურა;

- დანიშნულების ადგილამდე ჩასვლა და 
შიდა გადაადგილების საშუალება-სატრანსპორტო 
მომსახურება;

- ტუროპერატორები, ტურაგენტები და 
გიდები-მოგზაურობის ორგანიზება;

- ინფორმაცია ტურისტებისთის თუ რა 
უნდა ნახონ და აკეთონ ადგილზე ყოფნის დროს-
ტურისტული ინფორმაციის არსებობა.  

ტურიზმის დარგის განვითარებისას 
აუცილებელი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს 
როლიც. მთავრობის როლიც იცვლება თანამედროვე 
საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, ის შეიძლება 
შემდეგი ფაქტორებით აღიწეროს: სტანდარტების 
დადგენა და ტურისტული პროდუქტის ხარისხის 
კონტროლი; კონტრაქტების შესრულების 
გარანტირება - საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში 
თანამედროვე სახელმწიფოს მონაწილეობა 
გულისხმობს მომხმარებლის დაცვასთან 
დაკავშირებულ ღონისძიებებს. სახელმწიფო 
მართვის ორგანოები ეხმარებიან და პირობებს 
უქმნიან ტურისტულ კომპანიებს, რომ ტურიზმის 
ინდუსტრიამ მიაწოდოს მოგზაურებს მათი 
მოთხოვნების შესაბამისი, ასევე მომხმარებლის 
უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისი მომსახურება. 
სახელმწიფო ამ მიზნით არა მხოლოდ ადგენს 
სტანდარტებს, არამედ ქმნის კონტროლისა და 
იძულების მექანიზმებსაც, რომლების სამეწარმეო 
სექტორს უბიძგებს მოგზაურებს შესაბამისი 
მომსახურება მოეწოდონ და გაუწიონ. 

ამდენად სახელმწიფოს მიზანია 
ტურიზმიდან სარგებლის მიღება ისე, რომ 
შედეგი წარმოადგენდეს შესაბამისი ხარისხის 
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და მიწოდების რაოდენობის ბალანსს სათანადო 
მოთხოვნის დონეზე.  ესაა სტრუქტურა რომელიც 
შექმნილია იმისათვის, რომ ნებისმიერი ტურიზმის 
ორგანიზაციის მიმართულება ან დანიშნულების 
ადგილი უზრუნველყოს და ხაზი გაუსვას ხარისხს, 
ეფექტიანობას და ეფექტურობას. ტურიზმის 
დაგეგმვის პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს იმას, რომ 
დანიშნულების ადგილი ადაპტირებული  იყოს 
ახალ, თანამედროვე ტენდენციებთან, რაც ცვლის 
ბაზარს და კონკურენტულ საბაზრო გარემოს.

 დანიშნულების ადგილების სწორად 
დაგეგმვა ემსახურება ბაზარზე კონკურენტული 
უპირატესობის მოპოვებას. კარგი დაგეგმვა 
მოქმედებს მოკლევადიან მიზნებზე და მიზნად 
ისახავს და ორიენტირებულია მოგების, 
შემოსავლის მიღების მოტივაციაზე, ხაზს უსვამს 
ბევრ მნიშვნელოვან სამომავლო საკითხებს, რაც 
ემსახურება დარგის განვითარებას, ეკონომიკის 
გაძლიერებას და  სასარგებლოა მთელი 
საზოგადოებისათვის.

მდგრადი ტურიზმის მართვა ცნობილია, 
როგორც ტურიზმის დაგეგმვის მნიშვნელოვანი 
ასპექტი და დიდი ყურადღება ექცევა. კვლევების 
უმრავლესობა გვიჩვენებს, რომ სწორად 
ჩატარებული კვლევა, კარგად დაგეგმილი და 
მართული ტურიზმის პროგრამა ბუნებრივ და 
კულტურულ გარემოს ითვალისწინებს და გააჩნია 
კარგი შესაძლებლობა ადგილობრივი ეკონომიკის 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ტურიზმის 
მდგრადობისთვის და ხელს უწყობს ბუნებრივი 
რესურსების დაცვას, რაზეცაა დამოკიდებული  
საერთოდ ტურიზმის დარგის განვითარება.  ეს არის 
ინტეგრირებული პროცესი. ტურიზმის დაგეგმვა 
აბალანსებს ეკონომიკურ მიზნებს გარემოს 
შენარჩუნების საჭიროებიდან გამომდინარე, ხაზს 
უსვამს ხარისხს, ეფექტურობას და ეფექტიანობას 
მთელი პროცესის განმავლობაში.

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია ინფორმაციით საქართველოში 
დღეისათვის 636 ტურისტული კომპანია 
ფუნქციონირებს. (წყარო სსიპ საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). 
აღნიშნული კომპანიების საქმიანობა რომ ეფექტიანი 
იყოს საჭიროა მათი საქმიანობის კოორდინაცია, 
რომელიც უნდა აისახოს ტურიზმის დარგის 
განვითარების სტრატეგიაში.

ტურისტული საწარმო უზრუნველყოფს 
ტურისტულ ბაზარზე ყველა მონაწილის 
ურთიერთკავშირს და მისი მუშაობის 
ეფექტიანობაზეა დამოკიდებულია მთელი 
ტურისტული სფეროს მუშაობა. 

ტურიზმის დარგის წილი ქვეყნის მთლიან 
ეროვნულ შემოსავალში წლების განმავლობაში 
უნიშვნელოდ იცვლება:

 

წლები % 
2008 6.12 % 
2009 5.83 % 
2010 6.08 % 
2011 6.02 % 
2012 6.08 % 
2013 5.89 % 
2014 6.32 % 
2015 6.71 % 
2016 6.75 % 
2017 7.04 % 
 

 
 (წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

ცხრილი # 1
  ტურიზმის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში

გარდა ამისა, წლების მიხედვით იზრდება 
საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობაც. 2015 
წელს მათი რაოდენობა თუ შეადგენდა 7%-ს, 2016 
წელს შეადგინა 8%, ხოლო 2017 წელს 19%-მდე 

გაიზარდა.  ზრდის ტემპით ხასიათდება შიდა 
ტურიზმის განვითარებაც. ამდენად ტურისტული 
საწარმოების საქმიანობის კოორდინაცია, ტურიზმის 
დარგისთვის ერთიანი პილიტიკის შემუშავება 
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დღეისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.

ტურისტული საწარმოს მუშაობა უნდა იყოს 
წარმატებული, რომ დარგის წინსვლაში გარკვეული 
როლი შეიტანოს. მისი ეფექტიანი ფუნქციონირება 
მრავალი ფაქტორით და გარემოებით განისაზღვრება. 
ტურისტული საწარმოს მენეჯმენტმა ყურადღება 
უნდა მიაქციოს: პერსონალთა მართვას - არის 
თუ არა საიმედო ჯგუფი, რომლიც პრობლემებს 
გაუმკლავდება? პერსონალის პროფესიონალიზმს 
- აქვთ თუ არა სპეციალური საბაზისო ცოდნა, 
ფლობენ თუ არა უცხოურ ენებს, თანამედროვე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, თუ შეუძლიათ 
პრაქტიკული რჩევების მიცემა?  

ტურისტულ საწარმოს უნდა გააჩნდეს 
ამომწურავი ინფორმაცია ბაზრის შესახებ, 
ინფორმაცია კონკურენტების ტურმომსახურების 
თაობაზე. საწარმომ უნდა შეძლოს ტურისტებს 
შესთავაზოს ექსკლუზიური მომსახურება, 
იქონიოს კლიენტებთან კარგი ურთიერთობა, 
შეძლოს ოფისის მოსახერხებელი განლაგება, 
გააჩნდეს ეფექტიანი და მუდმივი რეკლამა. 
ტურისტული საწარმოს  სტრატეგიული გეგმები 
საჭიროა ეფუძნებოდეს გარე და შიდა გარემოს 
შესწავლას.  პილიტიკურ, სოციალურ-კულტურულ, 
ეკონომიურ და ტექნოლოგიურ, ფაქტორებთან 
ერთად აუცილებელია ყურადღება გამახვილებულ 
იქნეს საწარმოს  ტურპროდუქტის წარმოებაზე, 
ფინანსების ეფექტიან გამოყენებაზე, მარკეტინგული 
ღონისძიებების დაგეგმვაზე, პერსონალის 
მართვაზე, ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე და სხვ. 

ტურისტული მომსახურების ორგანიზატორები 
საქართველოში არიან ტურისტული ფირმები. 
საქმიანობის მიხედვით ისინი არიან სრული ან 
შეზღუდული, სპეციალიზირებული მომსახურების 
მქონენი. მათი სრული მომსახურება გულისხმობს: 
სავიზო მომსახურებას, ბილეთების გაყიდვა-
დაჯავშნას, ტვირთის გადაზიდვას, სასტუმროების 
დაჯავშნას, მოგზაურობის დაზღვევას, ტურისტულ, 
ბიზნეს, საგანმანათლებლო, სათავგადასავლო, ავტო 
და სხვა ტურების მომზადებას. საქართველოში 
არსებული ტურისტული კომპანიების უმრავლესობა 
შეზღუდული მომსახურებით ხასიათდება, ეს 
არსებული მოთხოვნის შესაბამისად ხდება. 
საქართველოში ჩამოსული ტურისტების დიდი 
ნაწილი ბიზნეს ტურისტია, ამიტომ ტურისტულ 
ტურებზე და მომსახურებაზე მოთხოვნა 
ნაკლებია და მხოლოდ სავიზო მომსახურებით, 
ტრანსპორტირებით და სასტუმროში  განთავსებით 
კმაყოფილდებიან. 

 საქართველოს ბაზარზე ფუნქციონირებენ ისეთი 
ტურისტული ფირმებიც, რომლებიც ტურისტებს 

სთავაზობენ საქართველოს რეკრეაციული, 
ტურისტული და ისტორიულ-კულტურული 
რეგიონების მონახულებას და დასვენებას. მაგრამ 
მათი რაოდენობა მთლიან რიცხოვნობაში ძალიან 
მცირეა.

ტურისტული ფირმების უმრავლესობა 
არ იყენებს მარკეტინგულ კვლევებს, მაგრამ 
იყენებენ მარკეტინგული კომპლექსის ელემენტს 
- სტიმულირებას. განსაკუთრებით   რეკლამას და 
გასაღების სტიმულირებას. 

მიუხედავად იმის, რომ ფირმები ნაკლებად 
მუშაობენ საკუთარ იმიჯზე, აუცილებელია 
ტურისტული ფირმების საქმიანობა მიმართული 
იყოს დადებითი იმიჯის ფორმირებისკენ, რადგან 
მათი საქმიანობის შეფასების მთავარი მაჩვენებელი 
მომსახურების ხარისხია, რაც მომსახურების 
მოხმარების პროცესში ვლინდება. ტურისტები 
ტურისტულ კომპანიას მიმართავენ გამომდინარე 
იმიჯიდან. მისი ფორმირებისთვის კი საჭიროა არა 
მარტო ეფექტური რეკლამა, არამედ მომსახურების 
მაღალი ხარისხი და საიმედოობა. 

ინტეგრაციული პროცესები, რაც მთელს 
მსოფლიოში მიმდინარეობს, გულისხმობს 
სახელმწიფოების მჭიდრო თანამშრომლობას და 
ურთიერთკავშირს, ინტეგრაციის მთავარი პირობა 
არის განვითარების დონის ამაღლება ყველა 
სფეროში, მათ შორის ტურიზმშიც, რომელიც ერთ-
ერთი პრიორიტეტული დარგია. ტურიზმი არის 
ის სფერო, სადაც ქვეყნებს შორის წარმატებული 
ურთიერთობა ტურისტების უსაფრთხოებაზეა 
დამოკიდებული.

ტურისტული პროდუქტი მრავალი დარგის 
ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად იქმნება და 
ამიტომაც არის ტურიზმი კომპლექსური დარგი. 
ეს დარგებია: ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, 
განათლება, კავშირგაბმულობა და ა.შ. ტურისტი, 
რომელიც ტურისტული პროდუქტის მოხმარებას 
გადაწყვეტს- იყენებს დაჯავშნის სისტემას, 
ტრანსპორტს, მოიხმარს კვების პროდუქტებს, 
იყენებს დაზღვევის სისტემას, მოინახულებს 
ტურისტული დანიშნულების ადგილს და ა.შ. 

 
ტურისტული პროდუქტის კომპლექსურობა 

იწვევს ტურიზმის ეკონომიკაზე გავლენის 
შეფასების სირთულეს. ყოველივე აღნიშნული კი 
მოითხოვს ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავებას.

ტურიზმის პოლიტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს, 
როგორც ტურიზმის განვითარებას, ისე მომიჯნავე 
დარგების აღმავლობას,  ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმებას, შემოსავლების ზრდას, 
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ადგილობრივი პროდუქციის რეალიზებას, 
ეკონომიკური აქტივობების ხელშეწყობას და 
სხვ. პოლიტიკის მიზანია შეამციროს  გარემოზე 
უარყოფითი ზეგავლენა, დანიშნულების 
ადგილების გადატვირთვა, ხმაური, ქუჩების 
გადატვირთვა, დანაგვიანება.  ტურისტების 
მომსახურებით კმაყოფილება მხოლოდ 
კოორდინირებული მოქმედებებით არის 
შესაძლებელი. 

 ერთი შეხედვით პატარა პრობლემამ შეიძლება 
უკმაყოფილება გამოიწვიოს ტურისტებში, რამაც 
თავის მხრივ გამოიწვიოს ვიზიტორთა   რაოდენობის 
მკვეთრად შემცირება. 

ტურიზმის პოლიტიკის შემუშავების და 
სტრატეგიული  დაგეგმვის ერთ-ერთ აუცილებელ 
საკითხს ზონირება - წარმოადგენს. ზონირებაში 
იგულისხმება ქვეყნის და რეგიონის მასშტაბით 
სპეციალური ადგილების და ზონების რუქების 
შედგენა, რითაც ხდება იმ ადგილების მონიშვნა 
რომელიც ტურისტებისთვისაა გამიზნული. ამ 
ადგილებში განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანია  
ბუნებრივი რესურსების დაცვა. ზონირებაში 
იგულისხმება მიწის და ბუნებრივი რესურსების 
ეფექტიანი გამოყენება საჯარო და კერძო 
საჭიროებებისათვის, რათა შენარჩუნებული 
იყოს ავთენტური გარემო და მიღწეული იქნეს 
ტურისტული დანიშნულებით დიფერენცირება. 
ეს საკითხი ტურიზმის პოლიტიკის მიზნებსა და 
ამოცანებში პრიორიტეტული მიმართულება უნდა 
იყოს.

  საერთაშრისო დახმარება განვითარებისათვის 
ტურიზმის განვითარებისთვის დაფინანსებაში  
მსოფლიო ბანკი აქტურად არის ჩართული, 
რათა განავითაროს ტურიზმის პროექტები. 
საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის 
საშუალებით (IDA), მსოფლიო ბანკი იძლევა 
გრძელვადიან უპროცენტო სესხებს და 
გრანტებს ეკონომიკური ხელშეწყობის, 
სიღარიბის შემცირებისა და საცხოვრებელი 
პირობების გაუმჯობესების მიზნით. ასეთი 
უპროცენტო სესხები იხარჯება პროგრამებზე, 
რომლებიც ქმნიან პოლიტიკას, ინსტიტუტებს, 
ინფრასტრუქტურას და ადამიანურ კაპიტალს, 
რომელიც საჭიროა სამართლიანი და ცვალებად 
გარემოსთან ადაპტირებული მდგრადი ტურიზმის 
განვითარებისათვის.

სახელმწიფო ახორციელებს კონკრეტულ 
ღონისძიებებს ტურიზმის,როგორც ეროვნული 
ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგის 

განვითარების მიზნით. 2011 წელს საქართველოს 
მთავრობამ შეიმუშავა  „საქართველოს 
სტრატეგიული განვითარების ათპუნქტიანი გეგმა-
მოდერნიზაციისა და დასაქმებისათვის“, რომლის 
თანახმად:

-ტურიზმის განვითარება უნდა განხორციელდეს 
ორი მიდგომის კომბინირებით: „ჰორიზონტალური 
პოლიტიკით“, რაც მიმართულია ტურიზმისათვის 
წამახალისებელი გარემოებების შექმნით და 
„ვერტიკალური მიდგომის გამოყენებით, რაც 
გულისხმობს ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში 
ინვესტირებას;

- სტრატეგიული გეგმის მიხედვით საქართველო 
უნდა გახდეს ზამთრის ტურიზმის ერთ-ერთი 
ცენტრი;

-  ყოველწლიურად უნდა გააქტიურდეს 
ტურისტული სარეკლამო კამპანიები იმ ქვეყნებში, 
საიდანაც მაღალია ტურისტების მოზიდვის 
პოტენციალი. კერძოდ, ბელორუსი, უკრაინა, 
პოლონეთი, ისრაელი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები;

- ძალიან პრიროტეტულია დაბალბიუჯეტიანი 
ავიაკომპანიების მოზიდვა.

ტურისტული ნაკადის ზრდის 
უზრუნველსაყოფად უნდა შემუშავდეს 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების 
ხელშეწყობის შესაბამისი პირობები.  განთავსდეს 
საინფორმაციო დაფები და საგზაო ტურისტული 
ნიშნები.

ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციას თავის 
რეკომენდაციებში აღნიშნული აქვს, რომ ტურიზმის 
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მხოლოდ 
სახელმწიფო და მთავრობა თამაშობს უპირველეს 
როლს მის განვითარებაში, ხოლო კერძო სექტორი 
მასში ნაწილობრივ მონაწილეობს. იმ ქვეყნებში სადაც 
ტურიზმის სექტორი კარგადაა განვითარებული ამ 
მიზნით შექმნილია ორგანიზაციები, რომლებიც 
ტურიზმის განვითარების პროგრამების 
შემუშავებით დასაქმებულ სამინისტროებს 
ექვემდებარება და ხშირ შემთხვევებში სხვა 
ქვეყნებშიც აქვს წარმომადგენლობები. ამ 
ორგანიზაციების მთავარი მიზანია ტურიზმის 
განვითარების წინაპირობის შექმნა და მსოფლიო 
ბაზარზე მიმზიდველი ტურისტული ადგილის 
სახით თავისი ქვეყნის წარდგენა. ისინი ამუშავებენ 
ტურისტებისთვის მიმზიდველ პროგრამებს 
და ავრცელებენ ტურისტულ ინფორმაციის 
ნაკადებს. საჭიროა ტურიზმის სტიმულირების 
სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება  ჩვენთანაც, 
რომლებიც დაეხმარება შეღავათიან დაბგვრას, 
სასაზღვრო-საბაჟო რეჟიმის გამარტივებას, 



61#1(49), 2018 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
შექმნის ხელსაყრელ საინვესტიციო პირობებს, 
უზრუნველყოფს კადრების მომზადებას და სხვ. ეს 
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რომელიც უნდა 
დაეკისროს საქართველო ტურიზმის ეროვნული 
სააგენტოს. ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს 
საექსპორტო შემოსავლების ზრდას და ახალი 
სამუშაო ადგილების შექმნას.

ქვეყნის ტურისტული იმიჯის შესაქმნელად 
აუცილებელია გარკვეული  ღონისძიებების 
შემუშავება და გატარება სამართლებრივ, 
ეკონომიკის, სოციალურ და საგანმანათლებლო 
სფეროებში. კერძოდ:

- საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა, 
სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის 
მეთოდოლოგიის შემუშავება; 

- ტურიზმის განვითარების პროგრამების 
მიზნობრივი საბიუჯეტო დაფინანსება, 
საგადასახადო რეგულირება, ტურიზმის 
საინვესტივიო გარემოს სრულყოფა, ადამანისეულ 
კაპიტალში ინვესტიციების გაზრდა;

- სოციალური ტურიზმის პრობლემის გადაჭრა;

- ტურიზმის სფეროს აქტუალური საკითხების 
კვლევების აქტივაცია, საინფორმაციო-
ანალიტიკური ცენტრის შექმნა; 

- საქართველოს იმიჯის ფორმირება ეროვნულ 
და საერთაშორისო ბაზრებზე, ტურისტული 
პროდუქციის წინ წაწევაში ხელშეწყობა, 
ტურისტული საქმიანობის და ინვესტიციების 
კოორდინაცია. 

ამისათვის კი აუცილებელია - კერძო და 
სახელმწიფო სექტორებს შორის  თანამშრომლობის 
გაღრმავება; ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება და მოდერნიზაცია; საერთაშორისო 
ბაზარზე საქართველოს ტურისტული 
პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა; 
ტურისტებისთვის ხარისხიანი მომსახურების 
შეთავაზება, განსაკუთრებით ქალაქებს გარეთ, 
სადაც ყველაზე მაღალია ტურიზმის განვითარების 
პოტენციალი; ახალი ტურისტული პროდუქტის 
შეთავაზება და  ძველის დივერსიფიკაცია.

                             გამოყენებული  ლიტერატურა:

1. გ.შუბლაძე, ბ.მღებრიშვილი, ფ.წოწკოლაური, მენეჯმენტის საფუძვლები, თბილისი 2008 , გვ- 77-79
2. მ. მეტრეველი, ,,ტურიზმი და გარემოს დაცვა“ (ეკოტურიზმის საფუძვლები), გამომცემლობა შპს 

,,ფორმა“, თბილისი 2008, გვ-149)
3. ლილი კოჭლამაზაშვილი, ლიანა ქართველიშვილი, ტურისტული საწარმოს მენეჯმენტი, თბილისი 

2013, გვ-52-63)
4. ლარისა ყორღანაშვილი, საერთაშორისო ტურისტული ბიზნესი გლობალურ ეკონომიკაში ,თბილისი 

2012, გვ 54-63
5. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო www.economy.ge
6.  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა (http://www.geostat.ge/)
7. საქართველოს პაარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა- www.nplg.gov.ge
8. საქართველოს  ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია-gnta.ge
9. Tourism Policy and Planning. Yesterday, today and tomorrow. David L. Edgell Srand Jason T. Swanson, 2008 
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Tourism Development Strategy and its role in the national economy

                                                                                                                 Miranda Gavasheli
Doctoral student at  St.Andrew the First-Called  

Georgian  University of the Partiarchate of Georgia

The article refers to a tourism strategy that is one of the important and effective tools to achieve success in the 
market. Article discusses how the strategy serves to achieve the set goals that focus on the central, integrated, inter-
nal possibilities of the organization.

Accordingly, the strategic planning process is reviewed  through  the correct redistribution of resources, analysis 
of external factors, adaptation to the outside world and the planning process to ensure internal coordination. Strate-
gic planning  is used to solve and realize future problems. It also discusses what should be considered during strategic 
planning , how to plan the development of tourism industry and how all these helps to the economy. How can a 
successful organization affect the field development.

The report states, that the  state and government play an important role in the tourism development, while the 
private sector is partially involved in it. In order to create a country’s tourist image, it is necessary to develop and 
implement certain measures in legal, economic, social and educational fields.
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sazogadoebrivi arCevanis Teoriis elementebi saqarTvelos 

sinamdvileSi

Sesavali

sazogadoebrivi arCevanis Teoriis safuZv-

els warmoadgens ekonomikuri Teoriebi. homo 

ekonomikusis mTavar mamoZravebel Zalad iT-

vleba sargeblianobis maqsimalizacia. aqedan 

gamomdinare sazogadoebrivi arCevanis mize-

zi da Sedegic ekonomikur TeoriebSi unda 

veZioT. 

saxelmwifos Seqmnis faqti aris dadas-

tureba adamianis ganviTarebisa. rogorc me-

17  saukunis didi moazrovne Tomas hobsi am-

bobs, saxelmwifos Seqmna adamianis bunebrivi 

mdgomareobis winaaRmdeg galaSqrebaa Ta-

vad adamianis mier, raTa man miiRos mTavari 

sikeTe – sicocxlis dacva. 

qarTulma saxelmwifom bevri qariSxali 

gamoiara sakuTari saxelmwifoebriobis gan-

mtkicebis gzaze da gamonaklisi arc uaxlesi 

istoriis bolo 25 welia. qarTulma sazoga-

doebam bevri Secdoma dauSva, gamoucdelobis, 

codnis arasakmarisobisa Tu vnebebis ayolis 

gamo; da dRes SegviZlia SevafasoT Cveni war-

SoTa yaralaSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis pirveli kursis doqtoranti
el-fosta: shotakaralashvili@yahoo.com
tel: 598-93-98-98

suli, rogorc Cveni arCevanis Suqi awmyosa 

da momavlis gasanaTeblad. 

sazogadoebrivi arCevanis Teoria SeiZle-

ba ganisazRvros, rogorc, ekonomikuri Te-

oriebis gamoyeneba politologiaSi. aqedan 

gamomdinare, aRniSnuli Teorias aqvs igive 

aspeqtebi rac politologias: saxelmwifos 

Teoria, xmis micemis wesebi, amomrCevlis qceva, 

partiuli politika, biurokratia. miuxedavad 

amisa kvleva mimdinareobs ekonomikuri Te-

oriis meTodologiaze dayrdnobiT. ZiriTad 

qcevis azrs sazogadoebrivi arCevanis Teor-

iisa, rogorc zogadad ekonomikuri Teoriisa, 

warmoadgens is , rom adamiani ganurCevlad 

imisa, Tu romel rolSi moiazreba, rogorc 

amomrCeveli, politikosi Tu biurokrati, mo-

qmedebs rogorc racionaluri egoisti, rac 

gulisxmobs sargeblianobis maqsimaliza-

cias. 

sakiTxis CaRrmavebisas, romelic gulisx-

mobs imis garkvevas Tu ratom  arseboben 

saxelmwifoebi, miviRebT Semdeg suraTs: Tu 

saxelmwifo warmoadgens bazris analogs 

sazogadoebrivi arCevanis Teoriis safuZvels warmoadgens ekonomikuri Teoriebi. homo 

ekonomikusis mTavar mamoZravebel Zalad iTvleba sargeblianobis maqsimalizacia. aqedan 

gamomdinare sazogadoebrivi arCevanis mizezi da Sedegic ekonomikur TeoriebSi unda veZioT. 

saxelmwifos Seqmnis faqti aris dadastureba adamianis ganviTarebisa. rogorc me-17  sauku-

nis didi moazrovne Tomas hobsi ambobs, saxelmwifos Seqmna adamianis bunebrivi mdgomareo-

bis winaaRmdeg galaSqrebaa Tavad adamianis mier, raTa man miiRos mTavari sikeTe – sicocx-

lis dacva. 

qarTulma saxelmwifom bevri qariSxali gamoiara sakuTari saxelmwifoebriobis ganmt-

kicebis gzaze da gamonaklisi arc uaxlesi istoriis bolo 25 welia. qarTulma sazoga-

doebam bevri Secdoma dauSva, gamoucdelobis, codnis arasakmarisobisa Tu vnebebis ayolis 

gamo; da dRes SegviZlia SevafasoT Cveni warsuli, rogorc Cveni arCevanis Suqi awmyosa da 

momavlis gasanaTeblad. 

sakvanZo sityvebi: sazogadoebrivi arCevanis Teoria, egoizmi, bunebrivi mdgomareoba, sax-

elmwifo, qaosi. 



#1(49), 2018 weli, year64

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
sazogadoebrivi sikeTis miRebisas, maSin 

man unda gadaWras iseTive amocana, romel-

ic dakavSirebulia upiratesobis miniWe-

basTan sazogadoebriv sikeTesTan mimarTebiT, 

romelsac bazari wyvets kerZo sikeTesTan 

mimarTebiT. arasabazro gadawyvetilebis 

miRebis procesi, dafuZnebuli sazogadoebri-

vi arCevanis Teoriaze gamomdinareobs ekono-

mikuri Teoriis qceviTi winapirobebidan, ro-

gorebicaa: racionaluri adamiani, romlic 

moqmedebs sargeblianobis maqsimalizaciis 

mizniT; upiratesobis miniWebis procesi, ro-

gorc analogi sabazro modelisa (amomrCe-

vlebi erTvebian gacvliT urTierTobebSi, 

individebi amJRavneben TavianT moTxovnas 

xmis micemis meSveobiT); svams imave kiTxvebs, 

rasac tradiciuli safaso Teoria; arsebobs 

Tu ara Tanasworoba? Tu ki, maSin ramdenad 

stabiluria es? aris Tu ara pareto efeq-

tiani? da rogor miiRweva is?. 

ganvixiloT modeli, rodesac ori adami-

ani (pirobiTad a da b) cxovrobs anarqiul 

wyobilebaSi. maT SeuZliaT uzrunvelyon 

sakuTari Tavi sakvebiT, romelic pirobi-

Tad 10 da 9 sargeblianobis erTeuliT aris 

cxril №1-ze aRniSnuli. magram calsaxaa, 

rom TiToeul maTgans SeuZlia miaRwios 

met sargeblianobas, Tu is moparavs meores. 

anarqiul wyobilebaSi qurdoba warmoadgens 

dominirebad strategias, romlis Sedegsac 

sargeblianobis kuTxiT vxedavT cxrilis me-

same ujraSi. orive individs SeuZlia gaium-

jobesos mdgomareoba, Tu isini mivlen for-

malur an araformalur SeTanxmebamde, rom 

ar moparon erTmaneTs. swored mesame ujri-

dan pirvel ujraze gadaadgileba warmoad-

gens paretos efeqtur gadaadgilebas, romlis 

drosac individebi gamodian hobsis mier dax-

asiaTebuli adamianis bunebrivi mdgomareo-

bidan.

cxrili №1. 

qurdoba da patimarTa dilema

 
ბ 

არ იპარავს  იპარავს 

ა 
არ იპარავს 1 (10,9) 4 (7,11) 

იპარავს 2 (12,6) 3 (8,8) 

 
hobsi Tavis pirvelive naSromSi uaryofs 

aristoteles debulebas imis Sesaxeb, rom 

adamiani Tavisi bunebis mixedviT “politi-

kuri arsebaa” (Zoon politikon). is Tvlida, 

rom marTali ara aristotele, aramed maki-

aveli iyo, romelmac Tavis “mTavarSi” ganacx-

ada, rom adamians ar aqvs sazogadoebrivi 

cxovrebis unari. 

aqedan gamomdinare hobsis Teoria gulisx-

mobs, rom sazogadoeba iqmneba sargeblo-

bis an didebis mopovebis mizniT, anu ara 

meore da sxva adamianebis, aramed sakuTari 

Tavis siyvarulis gamo, magram didebisaken 

swrafvisgan SeuZlebelia raime sazogadoeb-

is Seqmna, romelic sakmaod mravalricxovani 

da xangrZlivi iqneba, iseve rogorc pativi, 

Tu yvelas Tanabrad unawildeba da ergeba, 

maSasadame aravisac ar ergeba da unawildeba 

– igi xom Sedarebebidan gamomdinareobs, aris 

upiratesobis Sedegi, da Tu vinmes Tavis Tav-

Si ar aqvs siamayis safuZveli, maSin sazoga-

doeba mas verafriT ver daexmareba. rameTu 

yoveli adamiani imisda mixedviT Sefasdeba, 

risi Tvisebis mqonecaa TviTon igi. Tumca 

yoveldRiuri cxovrebis sasargeblo siameni 

SeiZleba gamravldes adamianTa urTierTdax-

marebis meSveobiT, magram ramdenadac am siam-

eTa da sikeTeTa mopoveba gacilebiT advilia, 

sxvebze batonobisas da ara maTTan kavSiris 

dros, maSin aravis ar unda eeWvebodes, rom Tu 

SiSs gamovricxavT, adamianebi Tavisi bunebiT 

eswrafvian ufro batonobas, vidre gaerTian-

ebas. maSasadame, hobsi gvarwmunebs, rom adami-

anTa yvela didi da mcire gaerTianeba Tavisi 

sawyiss ara urTierTkeTilmosurneobisagan, 

aramed urTierTSoris SiSisgan iRebs. 

maSasadame, egoizmi adamianuri saqmianobis 

stimulia. magram hobsi ar kicxavs adamianebs 



65#1(49), 2018 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
TavianTi egoisturi midrekilebebis gamo, ar 

Tvlis maT boroti bunebis mqoneT, rameTu 

borotebiT xasiaTdeba adamianTa ara TviT 

survilebi, aramed am survilebidan gamom-

dinare qmedebaTa Sedegebi. da esec mxolod 

maSin, rodesac am qmedebebiT ziani adgeba 

sxva adamianebs. rac Seexeba adamianTa ur-

TierTgautanlobas da SiSs, isini hobsis az-

riT, adamianTa fizikur da gonebriv unarTa 

Tanasworobis gamo warmoiSobian. marTalia, 

xSirad vamCnevT, rom erTi ufro Zlieri da 

gonieria, vidre meore, magram mTlianobaSi 

aRmoCndeba, rom adamianTa Soris gansxvave-

bebi imdenad mniSvnelovani da didi araa, rom 

romelime adamiani amisaTvis garkveul upi-

ratesobas iTxovdes. unarTa Tanasworobidan 

warmoiqmneba maTi miznebisa da imedebis miR-

wevis Tanasworobac. amitom aris, rom Tu or 

adamians surs erTi da igive nivTi, romlis 

daufleba orives mier gamoricxulia, isini 

erTmaneTis mtrebi xdebian. 

maSasadame, TviT adamianis bunebaSi devs 

urTierTdapirispireba, jibri, undobloba 

da SiSi, romelTac mivyavarT mtrul Sejax-

ebebTan da ZaladobasTan, romelic Tavis 

mxriv mimarTulia imaze, rom gaanadguros 

an daimorCilos meore. amas emateba didebis 

wyurvili da SexedulebaTa Soris uTanx-

moeba, romlebic aseve aiZuleben adamianebs 

mimarTon Zaladobas. mokle ganmarteba rom 

mivusadagoT, warmoiSoba “omi yvelasi yve-

las winaaRmdeg” (bellum omnium contra 

omnes). amgvari omisas iyeneben Zalas, an Tavis 

dasacavad, an sxvaTa dasamorCileblad. 

swored omi yvelasi yvelas winaaRm-

deg aris adamianuri gvaris “bunebrivi 

mdgomareoba”, rodesac ar arsebobs samo-

qalaqo sazogadoeba, e.i. saxelmwifoebrivi 

organizacia, adamianTa cxovrebis saxelmwi-

foebriv-samarTlebrivi regulireba. bune-

briv mdgomareobaSi, aRniSnavs hobsi, moqme-

debs mxolod bunebrivi samarTali, romelic 

adamians uflebas aZlevs “akeTos yvelaferi, 

rac mas surs da vis winaaRmdegac surs”. 

bunebriv mdgomareobaSi samarTlis sazomia 

– sargeblianoba, vinaidan adamiani riskisa da 

SiSis fasad aRwevs imas, rac misTvis gamo-

sadegia, rac mis interesebs emsaxureba. 

am msjelobiT hobsi xazs usvams, rom 

bunebrivi mdgomareoba xels uSlis sazoga-

doebis normalur ganviTarebas, arTmevs ada-

mianebs SemoqmedebiTi saqmianobis unars. 

bunebriv mdgomareobaSi adgili ar aqvs 

Sromismoyvareobas, radgan aravis ar aqvs ga-

rantirebuli ara mxolod Sromis nayofi, ar-

amed sakuTari usafrTxoebac ki. cxadia, rom 

amgvar mdgomareobaSi adamianebs araviTari 

stimuli ar aqvT xeli mihyon miwaTmoqmede-

bas, mejogeobas, xelosnobisa da vaWrobis gan-

viTarebas. TavisTavadia, rom aseT viTarebaSi 

SeuZlebelia mecnierebisa da xelovnebis aR-

moceneba. rom SevajamoT, sazogadoebaSi, sa-

dac ar aris saxelmwifoebrivi organizacia 

da marTva, batonobs TviTneboba, usamarTloba, 

uufleboba, adamianis cxovreba ki miusafari 

gaWirvebuli da xanmoklea. 

TavisTavadia, rom adamianebi miiswrafvian 

am mdgomareobidan gamosvlisaken, cdiloben 

mSvidobisa da uSiSroebis garantiebis Seqm-

nas. grZnoba da goneba karnaxobs maT bunebriv 

mdgomareobaze uaris Tqmasa da samoqalaqo 

sazogadoebaze, saxelmwifoebriv wyobaze ga-

dasvlis aucileblobas. sabolood amgvari 

miswrafebebisa da Sesatyvisi saqmianobis Se-

degad bunebiTi samarTali adgils uTmobs 

bunebiT kanons, romlis Tanaxmadac “adamians 

ekrZaleba gaakeTos is, rac damRupvelia misi 

cxovrebisaTvis an rac arTmevs misi SenarCu-

nebis saSualebas”.

hobsi Tavisi Teoriis Seqmnisas albaT 

verc ki ifiqrebda, rom samsaukunenaxevris 

Semdgom ase zustad moergeboda qarTul 

realobas. mas Semdeg rac ssrk daiSala da 

yvela am kavSirSi Semavalma saxelmwifom 

damoukidebloba moipova, TiToeuls Tavisi 

ganviTarebis gza hqonda, magram saqarTvelos 

gza arc Tu ise saxarbielo iyo. saqarTvelom 

dakarga afxazeTi omis Sedegad, ramac qarTu-

li sazogadoebis arCevans Ziri gamouTxara. 

qveyanaSi gaCaRda samoqalaqo omi, romelic 

swored gamowveuli iyo egoizmiT, romel-

mac dasabami daudo borotebas. adamianTa 

garkveuli dajgufebebi miiswrafvodnen erTi 

da imave miznisaken rasac Zalaufleba hqvia 

da meoreze batonoba, amitom isini gaxdnen 

erTmaneTis mtrebi. warmoiSva omi yvelasi da 

yvelas winaaRmdeg, romlis drosac yvelaze 

metad zaraldeboda neitraluri individi, 

radgan mas visac es SeeZlo mieca saSualeba, 

rom ekeTebina rac surda da vis winaaRmdegac 

surda raTa mieRo sargeblianoba da mieR-

wia imisaTvis rac misTvis gamosadegi iqne-
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boda da mis interesebs emsaxureboda. qveyana 

moicva anarqiam(bunebrivi mdgomareoba), xde-

boda erTis mier meoris Cagvra, Zarcva, rac 

sabolood qarTul saxelmwifos gadaSenebas 

uqadda. da ai swored aq dadga sazogadoe-

brivi arCevanis sakiTxi mwvaved, maT unda aer-

CiaT an bunebriv mdgomareobaSi darCenil-

iyvnen, an gamosuliyvnen am mdgomareobidan 

da gadasuliyvnen saxelmwifoebriv wyobaze, 

romelic gulisxmobda mSvidobisa da uSiS-

roebis garantiebis Seqmnas.  

swored erTi adamianis an adamianTa jgu-

fis xelSi Zalauflebis TavmoyraSi xedavs 

hobsi saxelmwifos arsebas “saxelmwifo 

aris erTi piri, romlis moqmedebazec pasux-

ismgeblad iqca adamianTa didi jgufi ur-

TierTSoris xelSekrulebis safuZvelze, im 

mizniT, rom am pirs SeeZlos yvela maTganis 

Zalisa da saSualebebis gamoyeneba ise ro-

gorc amas saWirod da aucielblad CaT-

vlis maTive mSvidobisa da saerTo dacvi-

saTvis”. ara mxolod hobsi, aramed qarTuli 

neitraluri sazogadoeba, eklesia da aseve 

egoizmiT gamsWvaluli anarqiis Semqmneli 

pirebic ki garkveuli periodis Semdgom am 

azrze dadgnen; radgan qaosi, romelic maT 

miiRes, ukve eduard lourensiseul “qaosis 

Teoria”-Sic, ki, aRar jdeboda; qaosi, romelic 

erTi SexedviT araTanmimdevruli /arakanon-

zomieri da araprognozirebadi gveCveneba, 

sinamdvileSi, dafuZnebulia gansazRvrul 

Tanmimdevrobaze/kanonzomierebaze(wesrigze). 

anu qaosSic, ki, aris wesrigi. sawyis etapze 

movlena SeiZleba mogveCvenos SemTxveviTad, 

magram TandaTanobiT Cndeba/ikveTeba kavSiri 

da sabolood mTlianobis yvela nawili er-

wymeba. saqarTvelos realobaSi calsaxad 

uaryofili iyo moCvenebiTi araTanmimdevru-

loba da araprognozirebadoba. SesaZloa, 

pirebs, romlebic aqtiurad monawileobdnen 

imdroindel procesebSi Tavdapirvelad gan-

sazRvruli hqondaT is Tanmimdevroba, rom-

lis mixedviTac unda ganviTarebuliyo qaosi 

da sasurveli Sedegi moetana, magram faqtia, 

rom es ver ganxorcielda. da ai dadga sa-

zogadoebaSi saWiroeba, rom dasrulebuliyo 

TviTnebobis, usamarTlobis, uufleboobis ba-

tonoba da SeeqmnaT saxelmwifo sadac isini 

Tavs daculad igrZnobdnen. saqarTvelos 

sWirdeboda lideri, romelic sazogadoebas 

Tavis arCevans moutanda – usafrTxoebis 

gancdas. aseTi piri maSin ukve yofili ssrk-s 

sagareo saqmeTa ministri e. SevardnaZe gaxda. 

hobsi gveubneba, rom maT visac ar ganuc-

dia zarali sazogadoebis ar arsebobis gamo, 

arc misi arsebobis sargeblianobis azri es-

miT. saqarTvelos mosaxleobas ki amis mware 

gamocdileba hqonda da misi arsebobis azric 

rom kargad esmodaT dadsturda. am perio-

disaTvis (1993-1994  w.) ekonomika savalalo 

mdgomareobaSi iyo, TiTqmis SeuZlebeli iyo 

sabazro operaciebis ganxorcieleba, ramac 

ganapiroba qveynidan biznesmenTa gasvla da 

am faqtma pirdapiri asaxva hpova saqarTve-

los biujetze. imsaTvis, rom biujetis arse-

buli deficiti dafaruliyo erovnuli bank-

is mier gamoSvebul iqna droebiTi valuta 

“kuponi”. miuxedavad gatarebuli RonisZieb-

isa, erovnulma bankma ver moaxerxa kuponis 

mimoqcevis kontroli da man ganicada Zlieri 

devalvacia. aRniSnul periodSi inflaciis 

done Seadgenda 60-70%-s. 

pirveli da ZiriTadi bunebrivi kanoni 

gvauwyebs: “unda veZeboT mSvidoba yvelgan, 

sadac SesaZlebelia misi miRweva; iq ki, sadac 

mSvidobis miRweva SeuZlebelia, unda veZeboT 

damxmare saSualebebi omis sawarmoeblad”. am 

ZiriTadi kanonidan hobss gamohyavs deduqci-

uri wesiT danarCeni bunebrivi kanonebi. me-

ore bunebrivi kanons igi did mniSvnelobas 

aniWebs da ase JRers: “yvelas yvelaferze 

uflebis SenarCuneba SeuZlebelia, aucilebe-

lia an gadavceT sxvebs zogierTi uflebebi 

an uari vTqvaT maTze”. 

am kanonebis mixedviT hobsi sTavazobs ada-

mianebs arCevans, Tuki yoveli adamiani ecde-

ba SeinarCunos Tavisi uflebebi yvelaferze, 

isini darCebian omis mdgomareobaSi; magram 

vinaidan pirveli bunebrivi kanonis mixedviT 

adamianebi eswrafvian mSvidobas, maSin maT 

uari unda Tqvan yvelafris uflebaze da dak-

mayofildnen Tavisuflebis imgvari xarisxiT 

sxvebis mimarT, rogori xarisxis da donis 

Tavisuflebasac uSveben sakuTari Tavis mima-

rT. anu xazgasmulia, rom yvela adamiani Tan-

asworia da es pirvel rigSi unda gaiTavi-

sos TiToeulma adamianma. aqedan gamomdinare, 

uaris Tqma uflebebze, romelsac bunebrivi 

samarTali gvaniWebs, xdeba, an ubralod masze 

uaris TqmiT, an am uflebis sxva adamianze an 

jgufze gadataniT. aqve aRsaniSnavia, rom ada-

mians ar SeuZlia yovelgvar uflebaze uaris 
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Tqma; hobsi ambobs, rom adamians ar SeuZlia 

uari Tqvas sicocxlis dacvis uflebaze anu 

mas unda mieces “pirovnebis usafrTxoebis 

garantia”, sxvagvarad Tavis uflebebze uaris 

Tqma yovelgvar azrs kargavs, rameTu amgvari 

uaris motivi da mizani mSvidobisa da usa-

frTxoebis miRwevas emsaxureba. 

mxolod saxelmwifos romelic Seqmnilia 

usafrTxoebisa da mSvidobis mizniT, SeuZlia 

garantia misces bunebrivi kanonebis dacvas, 

imiT, rom maT samoqalaqo kanonTa xasiaTs 

aniWebs. amiT ki saxelmwifo iqceva zneobrio-

bis sakiTxebSi umaRles msajulad. marTalia 

adamianebi SeTanxmdnen, rom ar gaukeTon sx-

vas is, rac Tavad ar surT, rom gaukeTon, ma-

gram amgvari SeTanxmebebi saxelmwifoebrivi 

kanonebis gareSe cariel sityvebad rCeba. 

“egoizmi da sikvdilis SiSi aris adamia-

nuri bunebis yvelaze namdvili miswrafeba” 

– werda hobsi. swored, egoizmis sikvdilis 

SiSiT daTrgunvis Sedegi iyo, qarTuli sa-

zogadoebis yvela nawilis, maT Soris upi-

rates mdgomareobaSi myofi yvelaferze 

uflebis mqone nawilis mier, sakuTar uflebe-

bze uaris Tqma da saxelmwifosTvis gadace-

ma; am SemTxvevaSi es uflebebi gadaecemoda 

e. SevardnaZes, raTa mas, rogorc saxelmwi-

fos meTaurs, uzrunveleyo pirovnebis usa-

frTxoebis garantia, xalxis mier micemuli 

mandatis sapirwoned. 

rogorc zeviT aRiniSna, rom ara qaosi, 

romlis gakontrolebac SeuZlebeli iyo 

saqarTvelos Semdgom ukve meore prezidentis 

saqarTveloSi mowvevis sakiTxi ar gaxdebo-

da aqtualuri SeiaraRebuli araformaluri 

dajgufebebis liderebisaTvis. imdroindel 

saqarTvelos marTvis sadaveebi xelT ep-

yro swored aseT dajgufebebs da maT So-

ris gamorCeuli adgili ekavaT “mxedrioni”-

s liders jaba ioseliansa, romelic aseve 

iyo e.w. kanonieri qurdi, da Tengiz kitovans. 

mas Semdeg rac maT qveyanaSi gadatrialeba 

moaxdines, Seiqmna samxedro sabWo, romelmac 

SevardnaZis gareSe qveynis mmarTvelobaSi 

yofna ori Tvis ganmavlobaSi moaxerxa. is 

faqti, rom miuxedavad yvelanairi SesaZle-

blobisa da Zalauflebisa rac gansakuTre-

biT ioseliansa da kitovans hqondaT, maT ver 

moaxerxes qveyanis stabilizacia, moiTxovda 

liders, romelsac Seswevda unari srul-

fasovani saxelmwifos Camoyalibebisa. da ai 

aq moxda Semdegi, aRniSnuli wevrebi iwveven 

ssrk-s yofil sagareo saqmeTa ministrs maT 

mier Seqmnili samxedro sabWos xelmZRvane-

lad. aq eWvi imis Taobaze, rom ioseliani 

da kitovani sruliad uangarod moiwvevdnen 

SevardnaZes da maT mier Seqmnil Zalaufle-

bas saxelmwifo interesebidan gamomdinare 

mas gadascemdnen, uadgiloa. ra Tqma unda, 

maT Soris arsebobda sityvieri garigeba, 

romelic gulisxmobda, rom SevardnaZes daay-

enebdnen isini TavianTi flotis meTaurad, 

oRond gemebs mxolod erTi mimarTulebiT 

unda ecuraT. es modeli politikuri rentis 

Ziebis erT-erT gzas logrolings gvaxsenebs, 

rodesac sakanonmdeblo organoebis wevrebi 

erTmaneTSi xmebiT vaWroben, raTa, sabolood 

maTTvis sasurveli gadawyvetileba iqnes 

miRebuli. aq SesaZloa daisvas kiTxva, rom 

bolomde ar jdeba definicia da moyvanili 

modeli erTmaneTSi, magram Tu davakvirdebiT 

sapirispiro pasuxs davinaxavT. im periodi-

saTvis samxedro sabWo iyo qveynis mmarT-

veli da swored mmarTveli sabWos wevrebi 

momavali xelmZRvanelobis e.w. pretendenti-

sagan sakuTari mxardaWeris sanacvlod im 

saxelmwifos mTavrobaSi, romlis formire-

bac Tavad ver moaxerxes, wamyvan poziciebs 

elodnen. da es asec moxda, e. SevardnaZis 

Camosvlis Semdgom, igi jer samxedro sabWos 

xelmZRvaneli xdeba, xolo Semdgom moxda 

misi xelmZRvanelobis legitimacia, rode-

sac saqarTvelos parlamentis Tavmjdomared 

airCies (1992 w.). marTalia, sawyis etapze ge-

mebi marTlac erTi mimarTulebiT curavd-

nen, radgan is avtoriteti da Zala romel-

ic gaaCnda gansakuTrebiT jaba ioselians 

da aseve Tengiz kitovans, mowveul liders 

iZulebuls xdida dayrdnoboda maT, iqamde 

sanam saxelmwifo Sedgeboda da SeeZleboda 

sakuTari ZalebiT usafrTxoebis uzrunvely-

ofa. da es asec moxda e. SevardnaZem isini 

maleve CamoaSora qveynis marTvas da saku-

Tari erTpirovnuli Zalauflebis legitima-

cia 1995 wlis noemberSi moaxdina, rodesac 

igi saqarTvelos prezidentad xmaTa 74%-iT 

airCies. 

moyvanili faqtidan gamomdinare Cans, rom 

logrolingi ver ganxorcielda, radgan 

garigeba ar Sedga. prezident SevardnaZis 

mier gamoyenebul iqna, araformaluri Seiara-

Rebuli dajgufebebi raTa is mosuliyo qvey-
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nis mTavrobaSi; magram igi acnobierebda, rom 

is modeli riTac mas uwevda garkveuli pe-

riodi qveynis marTva, saxelmwifoebriobisakn 

mimaval gzas ver kafavda. amitom erTi Sexed-

viT, lobistebi visi wyalobiTac SevardnaZe 

moeqca am srulad ukontrolo dajgufebeb-

isa da qveynis saTaveSi, aRmoCdnen TamaSgare 

mdgomareobaSi, rac pozitiuri movlena iyo 

qveynis momavali demokratiuli ganviTarebi-

saTvis. 

im periodSi, rodesac sazogadoeba 

Tavis arCevans akeTebda saxelmwifoebrio-

bis sasargeblod da prezident SevardnaZ-

es aZlevda mandats da mas merec rac misi 

mmarTvelobiT ukmayofiloni axal arCevans 

revoluciis gziT amtkicebdnen, mTavari 

mamoZravebeli faqtori iyo sargeblianobis 

maqsimalizacia. Tu pirvel SemTxvevaSi TviT-

gadarCenis faqtori iyo dominanti, mas Semdeg, 

rac aRniSnuli sargebelianoba miiRo sazog-

adoebam da igi aRar grZnobda Tavs ise usu-

surad da daucvelad, rogorc adre; gaCnda 

axali mizani, ufro meti vidre mxolod usa-

frTxoebis gancdaa da es iyo keTildReobis 

gazrda. amas ki SevardnaZis xelisuflebaSi 

yofnis dros savalalo mdgomareobaSi arse-

buli ekonomika ver uzrunvelyofda. amitom 

saWiro gaxda sazogadoebisTvis cvlilebebi, 

romelic maT 2003 wels revoluciiT ganaxor-

cieles. arCevani romelic maT gaakeTes ukve 

ara prezident SevardnaZis sasargeblod, ara-

med prezident saakaSvilisa nakarnaxevi iyo 

imiT, rom axali prezidenti axalazrda ener-

giuli gundiT SeZlebda qveynis ganviTarebas 

da amiT avtomaturad moxdeboda maTi keTil-

dReobis zrda. aq xazi esmeba adamianis ro-

gorc homo ekonomikusis qcevas. 

erTia dado fsoni da meore ramdenad 

gagimarTlebs. udaoa, rom sazogadoebam 

prezident saakaSvils yvelaferi misca imi-

saTvis, rom mas imedebi gaemarTlebina, magram 

imis Sesafaseblad Tu ramdenad gamarTlda 

es molodinebi 2012 wlis arCevnebi da Tan-

mdevi movlenebi sruliad sakmarisia. Tumca 

saqarTvelos mesame prezidents yvelanairi 

berketi hqonda imisaTvis, rom sazogadoebis 

didi nawilis sruli kmayofileba gamoewvia, 

magram albaT swored aman ganapiroba masSi 

hobsiseuli egoizmis afeTqeba. 

arc prezident SevardnaZisa da arc misi 

memkvidris mmarTvelobis periodSi sazoga-

doebriv Tanamdebobebze myofi pirebisaT-

vis ucxo ar iyo politikuri rentis Zieba. 

dainteresebis SemTxvevaSi bevri magaliTis 

moyvana SeiZleba Tu konkretuli piri, 

mmarTveli partiis xaziT politikaSi mos-

vlamde, ra qonebas flobda da garkveuli 

xnis Semdeg ra qonebis patroni gaxda is. 

xSirSemTxvevaSi es xdeboda maTTan daaxloe-

buli biznesmenebis mfarvelobiT(lobizmi), 

maTTvis sasargeblo kanonebis miRebiT an 

xelisSemSleli kanonproeqtis dablokviT, 

romelic aseve Sida garigebebis safuZvelze 

xdeboda(logrolingi). aqac SeiZleba daisvas 

kiTxva, rom adamiani xom homo ekonomikusia 

da es TavisTavadia, rom igi cdilobs Tavi-

si sargeblianobis maqsimalizacias. da Tu 

imasac gaviTvaliswinebT, rom mas am sarge-

blianobis miRebisaTvis yvelanairi berketi 

aqvs maSin ram unda Seakavos is uari Tqvas 

mis fundamentur midgomaze? aqac pasuxi cal-

saxaa, sazogadoebrivma arCevanma; romelic 

sakuTari arCevanis legitimacias dauqvemde-

barebs kanons da mizans, romelic gulisx-

mobs sargeblianobis maqsimalizacias, saTa-

vidan gadmoitans TiToeul individze. 

magram, rogorc hobsi ambobs, adamiani Ta-

visi bunebis gamo ki ar aris sazogadoebrivi 

cxovrebis unaris mqone, aramed codnis wyalo-

biT. albaT Cvens sazogadoebaSi ra codnis 

donec aris da gamocdilebam rac Semata mas, 

imis adekvaturi saxelmwifo gvaqvs. magram im 

fundamentur faseulobas, rac aris kanonis 

uzenaesoba da mis winaSe yvelas Tanasworoba, 

albaT saTanadod ver vicavT, radgan rom ara 

es, maSin is sakiTxebi rac saxelmwifos arse-

bobidan miRebuli sargeblianobis SerCeviT 

gadanawilebas gulisxmobs, ar iqneboda qveya-

naSi aqtualuri.   

daskvna

rogorc gamoCnda miuxedavad ramdenime-

saukunovani periodisa, romelic hobsis mier 

adamianis bunebis Secnobis Teorias aSorebs 

Tanamedrove adamianTan, ganviTarebis maCven-

ebeli romelic TiTqosda SesamCnevi unda yo-

filiyo TiTqmis SeumCnevelia. faqti, rom yve-

la is fundamenturi Teoria rac hobss aqvs 

moyvanili dResdReisobiTac aqtualobas ar 

kargavs da zegavlenas axdens adamianis sa-

zogadoebrivi cxovrebis formirebaze, udaod 
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dasafiqrebelia. 

saqarTvelos realobaSi kidev ufro mkaf-

iod ikveTeba is midgomebi, rasac hobsi uary-

ofiT Sefasebas ar aZlevda iqamde, sanam maT 

mier gamoRebuli Sedegebi ar daazaralebda 

sxvas. samwuxarod, Cveni qveynis uaxles isto-

rias Tu gadavxedavT, erTi adamianis an ada-

mianTa jgufis survilebi da maTi Sedegebi 

xSirad uaryofiT zegavlenas axdenda danar-

Cen sazogadoebaze; risi Semqmneli mizezic 

Tavad es sazogadoebaa da misgan gaTavisu-

flebac imave sazogadoebis sazrunavi iqneba. 

amitom rogorc Cveni winaprebi ityodnen “rac 

eri, is beri” zustad ergeba dRevandelobas. 

saboloo jamSi SeiZleba iTqvas, rom nebi-

smieri sazogadoebis gadarCenis safuZveli 

sazogadoebrivi cxovrebaa, romelic saxelm-

wifoebriobis dacvaSi gamoixateba. saxelm-

wifoebriobis dacva, ki, saxelmwifoebrivi az-

rovnebis pirvel adgilze dayenebis gareSe 

rTuli misaRwevi iqneba. 
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Elements of public choice theory in Georgia

Shota Karalashvili 
PhD student of the first course

of Tbilisi State University
Resume

Economic theories are the basis for the theory of public choice. The maximization of benefits is key. The reason 
and effect of the public choice is in economic theories. The fact that creation of the state is evidence of human devel-
opment. According to Thomas Hobbes, the creation of the state gives people the key to life - protection of life. The 
public choice of the Georgian people created the past, creates the present and will create the future.

Keywords: public choice theory, egoism, natural condition, state, chaos. 
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Conceptualisation of Gender

Memory Zodwa Radasi
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Faculty of Arts and Humanities, University of Porto

Abstract

The literature on gender shows an enormous variation in the conceptualisations, definitions and approaches 
taken by a wide variety of researchers and commentators due to the influence of various disciplines and schools of 
thought. For centuries Freud and other psycho-analytical theorists have spoken about sexuality and personality for-
mation for centuries. They illuminated aspects like sociology of family, psychology of gender differences and gender 
roles. Furthermore, they have been expressing their ideas about gender in academia for a long time. 

Keywords: gender norms, gender attittude, culture, society, gender beliefs, gender structures

Introduction

Gender scholars like West and Zimmerman, have 
used various terms to represent gender dynamics. Ac-
cording to West and Zimmerman, doing gender involves 
a complex of socially guided perceptual, interactional, 
and micro-political activities that cast particular pursuits 
as expressions of masculine and feminine natures. When 
we view gender as an accomplishment, an achieved 
property of situated conduct, our attention shifts from 
matters internal to the individual and focuses on inter-
actional, and ultimately institutional arenas. As a matter 
of fact, it is individuals who “do” gender. However it is 
a situated doing, carried out in the virtual or real pres-
ence of others who are presumed to be oriented to its 
production. West and Zimmerman reports that ‘doing’ 
gender is as an ongoing activity embedded in everyday 
interaction. As it consists of managing some occasions 
so that, whatever the particulars, the outcome is seen 
and see-able in context as gender appropriate or, as the 
case may be, gender-inappropriate, that is, accountable 
(West & Zimmerman 1987).

In discussing gender as a subject, the study also men-
tions gender norms and gender attitude or the usual 
beliefs about male and female roles in society, for the 
reason that many cultures traditionally place more value 
on masculine than feminine behaviours. Supporting this 

behaviour of a usual dominating male role means that 
it is maintaining a power differential between men and 
women. In addition, considering the importance of cul-
tural gender beliefs, studies show that gender beliefs do 
exist in the contemporary world. Additionally to this 
worldwide concept, gender beliefs have a tendency of 
formulating hierarchical dimensions of status inequal-
ity. Men are generally viewed as more status worthy and 
competent overall and more competent at the things that 
“count most” such as, instrumental rationality. Women 
are seen as less competent in general but “nicer” and 
better at communal tasks even though these tasks them-
selves are less valued (Fiske et al. 2002). This article also 
explores gender as a social structure, it is basically the 
institutionalization of gender inequality. It is something 
that is not just embedded in the individuality rather 
throughout social life hence it is referred as socially con-
structed stratification system.

Gender norms and gender attitude 

In research, scholars often separate gender values 
into individual level and national level. A conclusion 
from different studies and the terminology used by them 
shows that gender attitudes represent the individual 
point of view on femininity and masculinity while gen-
der norms more often reflect values on a national level. 
Though attitudes are strongly related to norms within a 
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country, they do differ and studies show that attitudes 
relate more to work division than norms do (Norden-
mark 2008). Previous research shows that gender at-
titudes differ by groups of individuals. By and large, 
women tend to have more progressive attitudes towards 
gender equality than men, in particular, the western 
countries (Apparala, Reifman & Munsch 2003, Kunovich 
& Kunovich 2008). 

Furthermore, attitudes seem to change depending 
on life course situations and socio-economic status. As a 
result, parents frequently report more traditional views 
and those who are younger, those with higher education 
and those with higher status more often report gender 
equal attitudes (Apparala et al. 2003; Kunovich & Ku-
novich, 2008). Kangas & Rostgaard (2007) states that the 
attitude of the husband to gender equality is what chief-
ly steers the division of work within a family. 

Cultural Gender beliefs 

Ridgeway (2011) reports the persistence that is grow-
ing of gender inequality in modern societies, in spite of 
societal changes leading to the movement of women 
into occupations that are perceived as male typed. Soci-
eties, communities and individuals characterize gender 
in their own way together with gender identity, roles, 
relationships and stereotypes. The beliefs about gen-
der are indeed related to biological difference between 
males and females, particularly the different functions 
their bodies perform in reproduction.  For example, the 
belief that women are natural caregivers is coming from 
the fact that it is the nature of women to nourish young 
babies. 

In addition, to get more understanding in this view, 
gender inequality involves cultural beliefs and stereo-
types that shape everyday life interactions and legitimate 
sex differences (Ridgeway & Correll 2004). Therefore, 
gender provides an easily available category to classify 
people (Brewer & Lui 1989), and most important, there 
are expectations and norms involve that are related to 
sex typed attributes and roles. In consequence, West & 
Zimmerman (1987) state that gender is not an individual 
trait but an accomplishment as people do gender by en-
acting gender beliefs and as well to claim their identity. 

Gender is socially and highly structured in the course 
of interactions that involve beliefs. As a result, sociali-
zation process leads to internalization of gender beliefs 
consistent with other people’s expectations and social 

norms (Risman 2004; Risman & Davis 2013). Hence such 
beliefs bracket together agentic and instrumental traits 
and roles (for example, dominant, self-assertive, inde-
pendent) with men in opposition to communal and af-
fect related traits and roles (that involves carrying, sup-
portive, emotional) with women (Eagly 1987). Gender 
beliefs preconception the evaluation of oneself and oth-
ers in a gender consistent direction, therefore it favours 
the accommodation to stereotypes (Ridgeway & Corell 
2004). As a matter of fact, gender beliefs enable one to 
legitimate lack of equality in men’s and women’s status 
(Eagly & Wood 1999).

Gender as social structure

Risman (2004) describes gender as a social structure 
in a society, like every society that has a political and 
economic structure. Most of the structural theories be-
lieve that social structures exist outside individual de-
sires or motives and that social structure at least partially 
explain human action (Smelser 1988). Theorist believes 
that structure action is shaping human behaviour. This 
means that structure influence or have limitations on 
the choices and opportunities available to humans. As 
well as in their capability humans can result in a rela-
tionship between action and power. It is also identified 
that structure is intertwined within form and shape of 
social life. As stated by Giddens (1979: 66) structure ex-
ists outside of time while systems concern relations be-
tween actions across varying spans of time and space. 
By and large, structure is what gives form and shape to 
social life as Giddens says:

“In my usage, structure is what gives form and shape 
to social life, but it is not itself that form and shape-nor 
should ’give’ be understood in an active sense here, be-
cause structure only exists in and through the activities 
of human agents” (Giddens 1989: 256).

Bourdien & Giddens in Ritzer (2011: 522) mentions 
that there is no reality in social structure without hu-
mans being involved in practice or actions which pro-
duce the structure in which those actions are really root-
ed. This subject has been discussed by several theorist 
and the question that still matters is how long the actors 
are able to produce that practice? In this respect, Gid-
dens give a glimpse of the social structure as the product 
of action, “a stream of actual or contemplated causal in-
terventions of corporeal beings in the ongoing process of 
events-in-the-world” (Giddens 1979: 55). Indeed, social 
structure has existence that involves mind. In particular, 
social structure provides time and space that can be ex-
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pected over distance and over time not necessarily to be 
in interaction for an example, face-to-face intervention. 

As a matter of fact, Gidden’s (1984) structura¬tion 
theory is working in a way that is able to form an idea 
regarding gender as a structure that can creates strati-
fication with an emphasis on the recursive relationship 
between structure and individuals. Hence Risman rec-
ommends gender as a “socially constructed stratification 
system”. She further argues that gender is intensely root-
ed in social structure and also be able to give a founda-
tion upon which stratification differentiating opportuni-
ties and constraints are built (Risman 2004).

Lorber suggests gender as a human development to 
organise “human social life and social relations into cul-
tural patterns” that is in both everyday life and major 
social structures such as, social class. Fundamentally, the 
way in which gendered micro and macro structures are 
related to the other or others is recognized to reproduce 
and reinforce gender structures. Moreover, social repro-
duction of gender in individuals reproduces a gendered 
social structure by which individuals perform gendered 
behaviours and expectations that allows the construc-
tion and maintenance of gendered systems of power 
(Lorber 1994). 

In his explanation on transformative power of hu-
man action, Giddens points out that social structures not 
only act on people also people act on social structures as 
they are created by human action . We therefore have 
to be concerned with why and how actors choose their 
acts, because it has to “go beyond their verbal justifica-
tions”, but also the part of “life so routine and so taken-
for-granted that actors often cannot articulate, nor do 
they even consider, why they act” (Giddens 1984). This 
is when he suggests that people do not have liking of 
their actions and their knowledge as it is limited. People 
are the basic elements that recreate the social structure 
and produce social change since they have the “freedom 
of the acting” (Craib 2011).

In this article, it is already mentioned that gender is 
a structure on its own. Therefore in this study, it will be 
useful to compare structuralism and voluntarism to Gid-
dens’ struc¬turation theory (Bryant & Jary 2003). On the 
subject of structuralism, it is believed that structures and 
cultures determine shape or heavily constrain human 
action. While voluntarism in the case of rational choice 
theory, structures are the easily constructed products of 
totally free agents (Coleman 1994). This will mean that 

actors make real choices and determine their life out-
comes and the collective social structure. 

It is in this area when Giddens’s structuration theory 
put together structural and voluntarist frameworks (Bry-
ant & Jary 2003). As a result structure is identified as the 
medium and the outcome of conduct which recursively 
organize it. Also, it is believed that actions do shape be-
haviour, but do so as human beings reflexively monitor 
the intended and unintended consequences of their ac-
tion, sometimes reifying the structure, and sometimes 
changing it. Consequently, it is this “definition of struc-
ture that is most useful for conceptualizing gender as a 
social structure” (Risman & Davis 2013).

Gender is recognised as stratification in a variety of 
many elements that includes our personalities, our cul-
tural rules or institutions. A theory of gender as a social 
structure integrates this notion of reflexive causality and 
cultural meanings with attention to multiple levels of 
analysis. Gender is deeply embedded as a basis for strati-
fication not just in our personalities, our cultural rules, 
or institutions, but in all these, and in complicated ways. 
Risman & Davis employs three dimensions of gender 
structure that differentiates opportunities and constraints 
with the purpose maintained on sex category. The first 
one mentions “the individual level for the development 
of gendered selves. Secondly, it says something about 
“interaction as men and women face different cultural 
expectations even when they fill the identical structural 
positions”. The third dimension is “in institutional do-
mains where both cultural logics and explicit regulations 
regarding resource distribution and material goods are 
gender specific” (Risman & Davis 2013). Finally, there 
can be close relational ties within this gender structure 
theory that focus on the tensions, struggles and interplay 
between contrary developments.   

In concluding, in this article I have detailed the key 
dynamics that are the important dimension of the gender 
theoretical and empirical perspective in the construction 
of women and men in relation to socially shaped ideas 
about femininities and masculinities. These gender dy-
namics are viewed in several ways. Considering gender 
norms and gender attitude, this study reveals that in the 
contemporary world attitudes are strongly related to 
norms. They do differ in a way and researchers show that 
attitudes relate more to work division than norms do.

We have described some of the ways in which gen-
der beliefs and social relational contexts help maintain 
the gender system by modestly but systematically and 
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repeatedly being biased about the behaviour of men and 
women and evaluating in ways that re-enact and con-
firm beliefs about men’s greater status and competence.

The suggestions mentioned in this article regarding 
gender as social structure, is not limited as categorically 

determinable as the world believes. It is indeed a fluid 
concept, constructed and maintained by a structure of 
social relations. Also, it is our choice as individuals to 
understand gender as a social structure rather than a 
fixed biological determined dichotomy.
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გენდერის კონცეპტუალიზაცია

ზოდვა რადასი
პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ხელოვნების ფაკულტეტი: სოციოლოგიის დეპარტამენტი
        

რეზიუმე

ლიტერატურა გენდერულ საკითხებზე გვიჩვენებს უზარმაზარ განსხვავებას სხვადასხვა დისციპლინებსა 
და აზროვნების სკოლების გავლენის გამო სხვადასხვა მკვლევარებისა და კომენტატორების მიერ მიღებული 
კონცეპტუალიზაციის, განმარტებებისა და მიდგომების შესახებ. საუკუნეების მანძილზე ფროიდი და სხვა 
ფსიქო-ანალიტიკოსი თეორეტიკოსები საუბრობდნენ სექსუალური და პიროვნების ფორმირების შესახებ. 
ისინი განიხილავდნენ ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა ოჯახის სოციოლოგია, გენდერული განსხვავებების 
ფსიქოლოგია და გენდერული როლები. უფრო მეტიც, ისინი დიდი ხნის განმავლობაში გამოთქვამდნენ 
თავიანთ შეხედულებებს გენდერულ საკითხებზე აკადემიურ წრეებში.

საკვანძო სიტყვები: გენდერული ნორმები, გენდერული ორიენტაცია, კულტურა, საზოგადოება, 
გენდერული შეხედულებები, გენდერული სტრუქტურები.
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The impact of the De Beers consolidated mining Group in South Africa

Snothile Mkhize
2nd year Maters, International relations 
 University of Porto

Abstract

As in many diamond producing countries, the history and nature of the diamond industry in South Africa is 
synonymous with The De Beers group. The mining sector has shaped the economy, the politics and the social en-
vironment of South Africa. Diamonds today are mined in about 25 different countries but around 49% of diamonds 
come from South Africa. South Africa is the fourth largest diamond producer in the world. The De Beers group is 
a world leader in the exploration, mining and marketing of diamonds globally. Globally close to 200 companies are 
involved in diamond exploration with the largest producers being De Beers, BHP Billiton, Rio Tinto and Alrosa. Al-
though the legacy of diamond mining in Africa is not always perceived as positive, diamonds have made a significant 
positive contribution to the economic growth of countries such as South Africa, Botswana and Namibia.  De Beers 
Consolidated Mines (DBCM) is the pioneer of the South African diamond industry, It’s a 74/26 per cent partnership 
between De Beers and Ponahalo Holdings Limited, a broad-based black economic empowerment operation. Through 
this partnership, De Beers is representative of a wide range of South African communities, including retired workers, 
disability groups and leading empowerment business people. The company is South Africa’s largest rough diamond 
producer and has more than one million hectares under licence. Today, De Beers has two mining operations in South 
Africa, Venetia and Voorspoed, plus surface diamond recovery at Kimberley.

Introduction

South Africa, is the world’s third largest producer of 
diamonds, De Beers alone without any direct govern-
ment partnership mines nearly 95 per cent by value of 
all of the country’s diamonds. De Beers is also involved 
in the cutting and polishing of diamonds in Namibia and 
Botswana. As the world’s largest and oldest diamond 
company one can hardly talk about the impact of mul-
tinational companies in the mining industry without 
mentioning De Beers. The De Beers South Africa group, 
is 45% owned by Anglo American mining company with 
a smaller stake held by the Oppenheimer family. De 
Beers Consolidated Mines controls seven mines in South 
Africa, including the Kimberley facilities where Rhodes 
made most of his wealth. The company produces 13.7m 
carats of diamonds and 90% of the country’s total. (Spar, 
2006:191).

De Beers Consolidated Mines was founded in South 
Africa on the Kimberley diamond fields in 1888. All 
Diamonds mined by De Beers, are sold through the Dia-

mond Trading Company (DTC), based in London. De 
Beers’ biggest markets are in the United States, Europe 
and Japan, with an increasing market in China (Spar, 
2006:196).

Cecil John Rhodes, the founder of De Beers, recog-
nized that the increase in availability of diamonds and so 
accessibility to the masses, would damage the diamonds 
association with romance and luxury, and demand would 
fall. Rhodes concluded that the only way to address this 
was to create a unified, vertically integrated organisa-
tion to manage the flow of diamonds from South Africa. 
Together with diamond buyers and local distributors 
Rhodes formed the Diamond Syndicate under which 
the distributors agreed to buy diamonds exclusively 
from Rhodes and sell them in agreed-upon numbers at 
agreed-upon prices (Spar, 2006:198), and so control the 
market. This control of both the mining and marketing 
of diamonds allowed De Beers to determine the precise 
size and quality of diamonds available, as well as the 
price, Till 1902 the company had the control over 99% 
of world’s diamond production. Now the company only 
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mines 15% of the entire diamond production, and yet 
still controls over 80% of yearly diamond sales, suitable 
for jewellery (Spar, 2006:199). Through this position of 
power De Beers were able to control the diamond mar-
ket and so maintain the (perceived) value of diamonds. 
Such a system also benefits competitors who, by coop-
erating with De Beers, reap the rewards of a consist-
ently profitable industry. The diamond cartel, led by De 
Beers, has over the last century flourished on a mixture 
of cooperation and ruthlessness, by working with other 
producers, restricting supply, squashing speculation and 
resisting excess profits (Spar, 2006:206).

contextualisation

A study on the impact of multinational companies 
within the mining industry in South Africa is not com-
plete without recognizing the workforce representa-
tive bodies, particularly because they are Constitution-
ally protected bodies. It is therefore a crucial part of the 
study to acknowledge the participation, influence and 
contribution union structures. The two most notable 
Unions in the diamond industry are the National Union 
of Mineworkers (NUM) and the South African Diamond 
Workers Union (SADWU).

 Trade Unions are often involved in development 
strategies such as national bargaining workshops that 
contribute to the development of  trade policies relevant 
to each particular industry within multinational compa-
nies in the mining industry. In the case of DB Invest-
ments SA v De Beers Consolidated Mines Ltd & De Beers 
Centenary AG (2001), Unions were invited to partici-
pate in merger proceedings between De Beers subsidiar-
ies, the participation of the Unions in this merger was 
a significant step forward in ensuring fair and equitable 
representation by and for workers in the diamond min-
ing industry. This Union participation further assisted 
the court in obtaining a clear understanding of the pub-
lic interest concerns of the mining operations industry. 
(Ndlovu 2009). The voices of the workforce Unions were 
not as well protected in apartheid law as they are in the 
Constitutional dispensation. Therefore, it is important to 
acknowledge the contributions of labour unions.

Ndlovu states in the ‘Report of the Task Team Ap-
pointed by the Minister of Minerals & Energy to Analyse 
the Memoranda and Evidence Laid before the Commis-
sion of Inquiry into the South African Diamond Indus-
try,’ the Diamond Workers’ Union made some pertinent 
submissions when asked to comment on the subject of 

‘the supply of rough and unpolished diamonds to the lo-
cal processing industry.’ One of the submissions made by 
the Union was that De Beers had a near monopoly of 95 
per cent of the total rough diamond production and it 
believed that that the State had partnered with De Beers 
in ensuring that the status quo remained and thus not 
renewing or benefiting the local diamond any manner. 
According to Ndlovu (2009) this meant that the Union 
felt that this was a departure from the principle of free 
enterprise. The Union preferred the old diamond sales 
system (used pre- democracy) whereby rough diamonds 
were allocated directly to cutters or tool makers through 
the Diamond Board. This meant that under the old sys-
tem every cutter had an allocation of rough diamonds. 
The provisions of the Diamonds Act were amended and 
have dealt with the issue of enhancing local beneficia-
tion which De Beers has adhered to through their many 
local beneficiation programs. The participation of the 
Diamond Workers’ Union proved to be pivotal in that 
it gave lawmakers in this case advice on the appropriate 
changes in law and the practices of multinational com-
panies in the mining industry in South Africa (Ndlovu 
2009).

According to the World Investment Report (Sauvant 
2004), South Africa is regarded by far as the most attrac-
tive country for MNC activities in Africa. Services that 
have shown significant growth are telecommunications, 
electricity, management and trade. Thus, for example, 
South Africa’s FDI in telecommunications and informa-
tion technology has overtaken that in mining and extrac-
tion. De Beers operates in more than 20 countries across 
six continents employing more than 13,000 people, and 
has mining operations across Botswana, Namibia, South 
Africa and Canada. The relationship between De Beers 
and South Africa embodies the symbiotic relationship 
between multinational companies and host countries. 
The most important feature of globalization is creation 
and development of multinational corporations. (Ndlovu 
2006).

This study without being ignorant or insensitive 
about the atrocities that have previously been associated 
with the trade of diamonds in South Africa, the study is 
written from a reconciliatory perspective. This is done 
to establish an awareness of the positive aspects of South 
African Multinational corporations within the mining 
industry, De Beers diamond trade developments as part 
of an acknowledgment that trade in diamonds must be 
done in a just and fair manner having respect for human 
dignity.   
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This study not only serves to benefit South Africa as 

a diamond producing country but it aims to add required 
knowledge related to MNCs within the mining indus-
try, particularly having regard to the fact that South Af-
rica plays a significant role in the global economy and 
its diamond trading activities do not occur in a vacuum. 
Therefore, the role and impact of Mncs within the min-
ing industry. It can be stated that in this study the legal 
literature, academic reviews, and academic literature 
have been used to provide practical insight into the dia-
mond trade industry in South Africa. The central issue 
addressed is how MNC activity in South Africa impacts 
different spheres and simultaneously ensure that suffi-
cient capital and commitment are harnessed to guaran-
tee that resources are made available for the socio-eco-
nomic needs of the country.  

Strange (1996) and Gilpin (2001) argue that there is a 
shift from state to markets that has made political play-
ers of the MNCs. Strange argues that MNCs are politi-
cal institutions and exercise political relations with civil 
society. It is therefore crucial that laws related to the 
regulation of this industry are comprehensively and ana-
lytically studied for the purposes of understanding South 
African national and international diamond trade regu-
latory framework. This is done with the aim of illustrat-
ing that there has been a significant shift of prevailing 
wisdom in the South African diamond trade industry. 
It is now evident that more constitutionally justifiable 
and internationally sound diamond trade practices have 
been adopted and applied. 

Gilpin (2001) argues that apart from the threat that 
De Beers faced posed by conflict diamonds in the legal 
regulation of diamond trade, there is no doubt that the 
diamond industry and the laws applicable to it have 
drastically been altered by the new constitutional dis-
pensation in South Africa. Historically South Africa 
was marked by a protection of unfair capitalism, market 
dominance and the legal protection of monopolies. Even 
the social sciences and political commentary on the 
subject in history makes little mention of equal access 
and benefit to the country’s resources in diamond trade, 
however, in this study it becomes evident that the law 
illustrates a radical change of trends in trade. One of the 
most evident changes in South African diamond trade 
involves the promotion of freedom of trade, within the 
bounds of constitutional fairness and protection of free 
competition in the market. 

South Africa’s efforts are commended in that despite 
the country’s unfortunate history of racial segregation 
and discrimination, it has managed to allow legislative 

changes which have created a new equity based dia-
mond trade environment. Strange (1996) illustrates that 
the diamond trade environment has allowed South Af-
rica and De Beers to conduct its diamond trade within 
the newly established limits of equitable access to dia-
mond resources while promoting international eradi-
cation of conflict diamonds. Efforts to make equitable 
diamond trade possible in South Africa under the new 
diamond laws is shown in the fact that South Africa has 
participated in allowing affirmative action measures in 
the diamond sector and South Africa has also engaged 
with the international community in the formulation 
and setting up of the Kimberley Process Certification 
Scheme (KPCS) which is an endeavour designed to keep 
conflict diamonds out of legitimate trade. By the name 
of the process, as Kimberley is a famous diamond mining 
town in South Africa, it can be said that South Africa has 
taken ownership of the process (Strange 1996).

Changing political and economic landscape has influ-
enced the structure of the mining industry South Afri-
can. Constitutionally based diamond laws and symbiotic 
relationship with multinational companies in the mining 
industry illustrates legislative leadership which can be 
used as a basis and model for other diamond producing 
States to strengthen their existing diamond laws. This is 
not to suggest that South African diamond law is a flaw-
less model as it is possible and encouraged that South Af-
rica undertakes to learn from the diamond laws of other 
countries. The study deduced that the mining industry’s 
legislative leadership has afforded black people in South 
Africa the opportunity to acquire equity ownership and 
attain control in South Africa´s mining industry after 
the passing of the Mineral and Petroleum Resources De-
velopment Act (MPRDA) of 2002 that was followed by 
the Mining Charter (2002) and the Black Economic Em-
powerment (BEE) Act of 2003. These are core policies 
that guide the South African ANC government´s eco-
nomic intervention, to redress the economic imbalances 
created by the apartheid regime.

Marais (2001) and Bond (2000) argue that De Beers 
contribution to the developments in national diamond 
laws echo the ideals illustrated by the South African 
Constitutional values of fairness, equitable access to na-
tional resources and justice have been fully captured in 
South Africa’s legislation. This is evident in the form 
of enabling statutory law and regulations as well as the 
international laws as adopted by the United Nations. 
These laws are being actively applied internally and ex-
ternally in South African diamond trade activities with 
the purpose of achieving international harmony for the 
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common good of the Republic by encouraging broad 
based socio-economic empowerment and equal access to 
resources for all South Africans and the common good 
of mankind by enacting methods of diamond trade that 
will condemn and curb trade in conflict diamonds. 

According to Chabane et. al. (2006) and the Socio-
Economic Report to the 11th Congress (2012), even 
though multinational firms are the surest connection of 
developing countries to the global marketplace, without 
which these economies cannot prosper, a multinational 
companies position should be dictated by the develop-
mental needs of the country and should form part of a 
carefully constructed national industrial strategy. Trans-
forming the economy involves policies that promote the 
basic needs producing sectors, South Africa has used neo 
liberalised strategies in dealings with MNCs in the min-
ing industry with the hope that it would attract foreign 
investment and increase local beneficiation.

 In general, evidence extracted from the UN reports, 
organisations like Oxfam (2001 & 2002), economists like 
Marais (2001), share a view that although trade can play 
an important role in poverty reduction, there is no single 
multinational trade policy prescription that will suit the 
needs and circumstances of all countries. These authors 

believe that selective intercessions decide the nature and 
success of a multinational company in a country’s indus-
trial development. Therefore, countries must design and 
implement strategic trade policies within the framework 
of their national development needs, considering their 
impact on society, environmental sustainability, gender 
equity, and basic rights. In the view of these authors, 
South African multinational companies can only succeed 
if they harness local capital investment for developmen-
tal projects that guarantee high rates of return, and when 
large portions of the surplus can be reinvested in targeted 
activities.

The study therefore concedes that South Africa as a 
developing country nevertheless stands a decent chance 
of achieving its set of development goals. The capital in-
flow from overseas-based MNCs in the mining industry 
to South Africa, as well as South African-based MNCs in 
the mining industry have been building their own in-
ternational production systems and succeeded in secur-
ing considerable development and growth in the global 
economy. Sauvant (, 2004) pointed out, that South Af-
rican MNCs have become major world players in their 
industries: De Beers subsidiary, AngloGold South Africa 
has become the world’s largest gold producer.
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“De Beers”-ის სამთო-მომპოვებელი კონსოლიდირებული ჯგუფის გავლენა სამხრეთ აფრიკაში

სნოტილე მხიზე
პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის

მე-2 კურსის მაგისტრი
საერთაშორისო ურთიერთობები

რეზიუმე

როგორც ბევრ ბრილიანტის მწარმოებელ ქვეყნებში, ალმასის ინდუსტრიის ისტორია და ბუნება სამხრეთ 
აფრიკაში “De Beers group”-ის სინონიმია. სამთომომპოვებელი სექტორის საფუძველზე ჩამოყალიბდა 
სამხრეთ აფრიკის ეკონომიკა, პოლიტიკა და სოციალური გარემო. ბრილიანტები დღეს დაახლოებით 25 
სხვადასხვა ქვეყანაში მოიპოვება, მაგრამ  ბრილიანტების დაახლოებით 49% სამხრეთ აფრიკიდან მოდის. 
სამხრეთ აფრიკა მსოფლიოში ბრილიანტის მეოთხე უმსხვილესი მწარმოებელია. “De Beers group” მსოფლიო 
ლიდერია  ბრილიანტების საძიებო, სამთო და მარკეტინგის სფეროში. მსოფლიოში დაახლოებით  200 
კომპანია არის ჩართული ალმასის საძიებო სისტემაში, რომელთა შორის უმსხვილესი მწარმოებელი 
კომპანიებია De Beers, BHP Billiton, Rio Tinto და Alrosa. მიუხედავად იმისა, რომ აფრიკის ალმასის სამთო 
მემკვიდრეობა ყოველთვის არ არის დადებითი, ბრილიანტებმა მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი 
შეიტანეს იმ ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე, როგორებიცაა სამხრეთ აფრიკა, ბოტსვანა და ნამიბია. De 
Beers Consolidated Mines (DBCM) არის სამხრეთ აფრიკის ალმასის ინდუსტრიის პიონერი. პარტნიორული 
თანამშრმლობა De Beers- სა და Ponahalo Holdings Limited- ს შორის - 74/26 პროცენტის თანაფარდობით, 
ფართომასშტაბიანი შავი ეკონომიკური ოპერაციაა. ამ პარტნიორობის შედეგად De Beers-ის სახით 
წარმოადგენს სამხრეთ აფრიკის თემების ფართო სპექტრს, მათ შორის პენსიონერი მუშები, ინვალიდთა 
ჯგუფები და წამყვანი ბიზნესმენები. კომპანია სამხრეთ აფრიკის ალმასის უმსხვილესი  მწარმოებელია 
და ლიცენზიით აღებული აქვს 1 მილიონ ჰექტარზე მეტი. დღეს, De Beers აქვს ორი სამთომომპოვებელი 
ოპერაცია სამხრეთ აფრიკაში, ვენეციაში და ვოორშპოდიში, ასევე ბრილიანტის მოპირკეთება კიმბერლიში.
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კულტურა, ეტიკეტი და ეთიკა ბიზნესში

ომარ შუდრა
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 
დოქტორი

დედამიწის მოსახლეობა  მოკლე ხანში ორი-
სამჯერ გაიზარდა და 7,5 მილიარდს მიაღწია. 
გასაოცარია ცივილიზაციის შედეგები: ეკონომიკის 
გლობალიზაცია, ადამიანი მთვარეზე, კოსმოსური 
ტურიზმი და სხვ.

განსაკუთრებით დიდ ქალაქში (სადაც 
მოსახლეობის დიდი კონცენტრაციაა)  მსოფლიო 
კავშირგაბმულობის,  მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებების გლობალიზაციის ზღვარისკენ 
მიახლოების გამო, ინფორმაციული ,,აფეთქების“ 
ტენდენციებია.

კრიტიკული მასის გადაჭარბების, 
ინფორმაციითა და ტექნიკით გადაჯერების გამო 
ადგილი აქვს შებრუნებულ ეფექტს, წარმოიქმნება 
თავისებური უკუენერგია. ინფორმაციის 
თავისუფლებამ მიგვიყვანა იმ მდგომარეობამდე, 
რომ ადამიანები აღარაფერზე აღარ რეაგირებენ. 
გახდნენ გულგრილები (მათ შორის პოლიტიკაში) 
და დაბნეულები. სიკეთე-ბოროტების ცნებათა 
არევით (როცა არაფრითაა დაცული საკუთარი 
სივრცე), ადამიანი გულდაწყვეტილია  თავისი 
განსხვავებულობის დაკარგვით, უმუშევრობით, 
დაკარგული ტერიტორიებით, ყოველმხრივ 
ნარჩენებით გარშემორტყმული. თუმცა, ეს 
ყველაფერი,  მთელი ისტორია აღარ ჩანდა 
გადაგდებული საკუთარ სანაგვეზე. მისი 
ტრადიციული რეაქცია არის უარყოფა და 
გაუტანლობა (აგრესია), ყველა ფორმის  
,,ქსეროქსული“ კულტურის უარყოფა, ძალადობა.  
კულტურა კონტრკულტურად იქცა.

გასული საუკუნის 20-იან წლებში გამარჯვებულ 
პროლეტარიატს კარგი მანერები ვერ ექნებოდა 
(ამას ბავშვობიდან ასწავლიან). საზოგადოების 
გარკვეული ფენების დამოკიდებულება 
ეტიკეტისადმი სკეპტიკურ-ირონიული იყო. 
ამიტომ,   მანერები ბურჟუაზიულ გადმონაშთად 
გამოაცხადეს. მოგვიანებით ჩათვალეს, რომ კარგი 

მანერები მხოლოდ დიპლომატებს სჭირდებოდათ, 
30-იან წლებში კი ცეკვაც შემოიღეს სამხედრო 
სასწავლებლებში. ასეთი ,,ეტიკეტის“ შედეგებს ჩვენ 
დღემდე ვიმკით.

ამ დროს, იაპონელები საქმიან ეტიკეტს და 
ურთიერთობის კულტურის შესწავლის სხვადასხვა 
ფორმებზე მლნ დოლარს ხარჯავენ, ტაილანდში 
აკრძალულია საჯაროდ მრისხანების გამოხატვა, 
უგემოვნო ჩაცმა, მხრებზე ხელის მოთათუნება, 
„სიყვარული“ ქალაქის პარკში. აშშ-ში კი ეტიკეტის 
ინსტიტუტი ჯერ კიდევ 1946 წელს  შეიქმნა. 
განვითარებულ ქვეყნებში მტკიცედ ჩამოყალიბდა 
,,საქმიანი ეტიკეტის საერთო სისტემა“. შეიქმნა 
ბუნებრივისგან განსხვავებული ნორმატიული 
კანონები, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია ინდივიდის 
ეგოიზმის მნიშვნელოვნად შეზღუდვასთან.

ყველაზე მკაცრია ფრანგული ეტიკეტი. 
უფრო ლოიალურია - ბრიტანული. ყველაზე 
დემოკრატიული კი - ამერიკულია. მაგრამ ამის 
მიუხედავად ამერიკელი პუნქტუალურია, 
აკურატული, სიტყვის პატრონი, უნივერსიტეტში 
(კოლეჯში) კარგად აღზრდილი.

კარგ მანერებს საფუძვლად უდევს  ლოგიკა და 
ჯანსაღი აზრი, ზრუნვა,  ყურადღება, რომ ადამიანმა 
სხვას ხელი არ შეუშალოს, არ შეაწუხოს.  საუკუნეების 
განმავლობაში ეტიკეტმა შეიმუშავა ადამიანის 
გონივრული რეაქციები ტიპურ სიტუაციაზე. ამაზეა 
დამოკიდებული თქვენი ურთიერთობის წრე, 
წარმატება საზოგადოებაში.

თანამედროვე ეტიკეტის საფუძველია: აღზრდა, 
ღირსება, თავმოყვარეობა, სიკეთე, თავაზიანობა, 
მეტყველების კულტურა, იერსახე, ემოციების 
მართვა. აქ არაა ,,წვრილმანები“. უფრო სწორედ 
ის შედგება წვრილმანებისგნ, რომელებიც 
თავაზიანობის ,,ერთიან ღირსებაზეა“ აგებული. 
ადამიანთა ნორმალური ურთიერთობები ფაქიზი 
მატერიაა, რომელიც ადვილად ირღვევა უხეშობით, 

marTvis axalgazrduli skola

თამთა კაპანაძე
ფილოლოგი
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განსაკუთრებით ახლა, მუდმივი სტრესების და 
მაღალი ფსიქიკური დატვირთვის პირობებში.

კულტურის მეცნიერებას დღეს  ისეთი 
წარმატებები არ აქვს, როგორც ნანოტექნოლოგიას, 
გენეტიკას, კვანტურ მექანიკას. სიტყვა 
,,კულტურა“ (ჩვენს სინამდვილეში) ჯერ კიდევ 
ცეკვა-სიმღერასთან, ლიტერატურასთან, ოპერის 
თეატრთან და ფილარმონიასთან ასოცირდება.

ქცევის ნორმები დროსთან ერთად იცვლება. 
ეტიკეტის ნორმები იცვლება, უფრო მსუბუქია, 
ვიდრე წინა საუკუნეებში, რაც ადრე უხერხულად 
ითვლებოდა, საყოველთაოდ მიღებული გახდა. 
ყოველ ერს თავისი შესწორება შეაქვს, თავისი 
კულტურის განვითარებიდან გამომდინარე. 
საზოგადოების ყოველ ფენასაც (მსახიობებს, 
მხატვრებს, დეპუტატებს, ,,მაგარ ბიჭებს“...) 
თავისი დაუწერელი წესები აქვს. მიუხედავად 
ამისა, საკამათოა (ეტიკეტის რთული წესების 
გამო) მისწრაფება ურთიერთბის გამარტივებისკენ: 
ცხოვრებისადმი  მარტივი მიდგომა არ ნიშნავს 

ურთიერთპატივისცემის  შეწყვეტას, უცერემონიო 
ქცევას - ადამიანმა უნდა იბრძოლოს, რათა 
გარემოცვის, ცხოვრების სტილი აიმაღლოს 
იმის წინააღმდეგ, რაც ამცირებს ადამიანის 
ღირსებას. უზრდელ ადამიანს უყვარს თავის 
ქცევას ,,ბუნებრივი“ უწოდოს, ამის გამართლება 
არ შეიძლება ,,თანამედროვე“ მანერებით და 
ვითომ ჩვენი სტუმართმოყვარეობის წესებით.  
ასეთი ადამიანი ვერ ხვდება, რატომ ერიდება 
უმრავლესობა მასთან ურთიერთობას, რატომ 
დაიკეტა ბევრი სახლის (დაწესებულების) კარი 
მისთვის, შეწყდა საქმიანი კონტაქტები.

იქნებ ამ ტენდენციის საწინააღმდეგოდ, 
მოქალაქეს სასკოლო ასაკიდან  ჩავუნერგოთ 
კულტურა, ეთიკა, ეტიკეტი, ზრდილობა,  რაც 
ზოგავს ნერვებს და ადამიანურ  ძალებს.

ვფიქრობთ, ჩვენს მიერ დასმული საკითხი 
- კულტურა, ეტიკეტი და ეთიკა  ბიზნესში, 
საინტერესო და მისაღები იქნება ქართველი 
საზოგადოებისთვის.

marTvis axalgazrduli skola
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შალვა ფოფხაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
საზოგადოებასთან  ურთიერთობის 
ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი
ელ.ფოსტა:popxadzeshako@gmail.com 
ტელ: 591 81 18 42

ახალი ტექნოლოგიები და სოციალური ქსელები

კაცობრიობის განვითარებასთან ერთად 
თანამედროვე ტექნოლოგიებიც ვითარდება და მისი 
განვითარების ტემპები და საჭიროებები მთელს 
მსოფლიოში დღითიდღე იზრდება. ამ განვითარების 
ფეხის აწყობა არც ისე რთულია, რადგან 
ტექნიკასთან ადაპტაცია საკმაოდ მარტივია, მაშინ 
როდესაც ტექნიკა მარტივადაა დაპროგრამებული. 
იგივე შეიძლება ითქვას სოციალურ ქსელებზეც. 
თუ ადრე მასზე რეგისტრაციისათვის საჭირო იყო 
რთული პროცედურების გავლა, ახლა რეგისტრაცია  
სულ მარტივად და სწრაფად არის შესაძლებელი.

ბოლო წლებში ინტერნეტის განვითარებას 
სოციალური ქსელების განვითარება მოჰყვა. 
ინტერნეტი და სოციალური ქსელები ეს არის 
ვირტუალური სამყარო და მათი გამოყენებისას 
დიდი ყურადღებაა საჭირო.

სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტს მთელი 
მსოფლიო იყენებს, თუმცა ბევრმა არ იცის მისი 
გამოყენების წესები. სოციალური ქსელები, როგორც 
ვიცით, კომუნიკაციის გაცვლისათვის მნიშვნელოვნი 
საშუალებაა, რადგან მისი დახმარებით შეგვიძლია 
მსოფლიოს ერთი ბოლოდან, მეორე ბოლოში სულ 
მარტივად დავამყაროთ კომუნიკაცია.

სოციალურმა ქსელებმა საზოგადოების 
ცხოვრება უფრო საინტერესო, სახალისო და 
ადვილად აღსაქმელი გახადა... იგი ისეთ ვებ-
გვერდებს ან სერვისებს აღნიშნავს, რომლებსაც 
თავად მომხმარებლები ამდიდრებენ. მსოფლიოში 
ფართოდ  არის გავრცელებული  მრავალი 
სოციალური ქსელი. მაგ: Facebook, twitter, myspace, 
youtube, massenger, gmail.com, linkedin, contact.ru და 
ასე შემდეგ.

მომხმარებლებს შეუძლიათ გაიარონ 
რეგისტრაცია, განათავსონ მონაცემები, პირადი 
ინფორმაცია, ფოტოები, ვიდეოები. ,,მეგობართა 
წრეში“ ერთვებიან, ეცნობიან ერთმანეთს, ამყარებენ 
კავშირს ერთობლივი ინტერესების პრინციპით. 
ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში გვქონდეს 

ე.წ. პერსონალური ბლოგი, სადაც შევძლებთ 
სასურველი ინფორმაციის განთავსებას.

სოციალური ქსელები საკმაოდ ღირებულია 
დღევანდელი საზოგადოებისათვის, რადგან მათი 
დახმარებით შეგვიძლია მსოფლიოს მივაწოდოთ 
რაიმე სახის ინფორმაცია სრულიად უფასოდ... უნდა 
ითქვას, რომ facebook-ით არაერთი შეთქმულება 
იგეგმებოდა ირანში და სხვა ქვეყნებშიც. საქმე 
კი იმაშია, რომ არ არსებობს ზოგადი წესები, თუ 
როგორ უნდა გამოვიყენოთ სოციალური ქსელები 
და როგორ უნდა მოვიქცეთ მისი გამოყენების დროს.

     სოც.ქსელებს ბევრი უარყოფითი და დადებითი 
მხარე აქვს. მაგალითად, დადებითია:

• ინფორმაციის სწრაფი, ეფექტური და უფასო 
გავრცელება;

• ურთიერთობები უფრო აქტიური ხდება, 
როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთაც;

• შესაძლებელია სხვადასხვა პროექტებისა და 
ღონისძიებების დაგეგმვა;

• ძველი ნაცნობების მოძიება;
• ახალი ამბების გაზიარება და მოძიება.
ხოლო უარყოფითია: 
• იწვევს დამოკიდებულებას, რაც ხშირად 

მიყავს ადამიანი ფსიქიკურ აშლილობამდე. 
ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ქსელი დაბლოკილიც კი 
არის;

• თვალისა და ნერვიული სისტემის 
დაზიანება;

• დროის ფუჭი კარგვა–უაზროდ ფლანგავენ 
უდიდეს ,,საჩუქარს“, რადგან როდესაც  მოიხმარს 
ადამიანი სოც.ქსელს მას არ აქვს განსაზღვრული 
დრო გამოყენებისა, რადგან სოც.ქსელში  24/24 
საათის განმავლობაში ყოფნაა შესაძლებელი;

• პირადი ცხოვრებისა თუ ინფორმაციის 
სრული აფიშირება;

• რეალურ ცხოვრებას მოწყვეტა. ხშირად 
საუბრობენ, რომ ადამიანები ერთმანეთს აღარ 
აფასებენ ან ადამიანები გაცივდნენ. ვფიქრობ 

marTvis axalgazrduli skolamarTvis axalgazrduli skola
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ეს განპირობებულია სოც.ქსელების ჭარბი 
გამოყენებით, რადგან ჩვენ ადამიანები მოწყვეტილი 
ვართ რეალურ ცხოვრებას და ვიმყოფებით  სხვა 
,,ირეალურ სამყაროში“, რომელიც ხასიათდება 
,,უკონტროლო ჭრელი დროით, წესების გარეშე, 
ცივი ურთიერთობებით და ა.შ“. სწორედ ამიტომ 
არის, რომ ჩვენ ადამიანები ხშირად ვერ ვნახულობთ 
ერთმანეთს, წიგნთან უშუალო შეხება არ გვაქვს, რაც 
სულ სხვა შეგრძნებას იწვევს წიგნის ,,ცოცხლად 
წაკითხვა“ ვიდრე ინტერნეტში-ვირტუალურ 
სამყაროში. 

აქვე ვისაუბროთ სოციალური ქსელების 
რაციონალურ გამოყენებაზე.

რაოდენ საკვირველიც არ უნდა იყოს ბოლო 
პერიოდში შეიმჩნევა, რომ ახალგაზრდები 
კომპიუტერთან  იკვებებიან. ეს არ არის სწორი 
მიდგომა, რადგან ამ დროს იღვევა საჭმლის 
მომნელებელი სისტემა და რათქმაუნდა 
,,ნამცეცებით“ ზიანდება კომპიუტერი. სასურველია 
კომპიუტერთან მისვლამდე ,,დანაყრებული“ 
მივიდეთ. ასევე ვიდრე კომპიუტერს მივუჯდებით, 
მანამდე გავაცნობიეროთ, რა მიზნით, რა 
საჭიროებით გვსურს კომპიუტერისა თუ 
ინტერნეტის გამოყენება. გარდა ამისა, უნდა 
განვსაზღვროთ დროც, თუ რამდენი ხნით 
გამოვიყენებთ მას. თუ ოჯახში რამოდენიმე 
კომპიუტერია, სასურველია კომპიუტერთან და 
ინტერნეტთან ურთიერთობას , სჯობს ოჯახის 
წევრებთან გვგქონდეს ურთიერთობა.

ერთ-ერთი სოციალური ქსელის—facebook-ის 
გამოყენებისას ბევრი ეტიკეტის დაცვაა საჭირო, 
მაგალითად, როდესაც ჩვენი ეროვნების ადამიანთან 
გვაქვს მიმოწერა აუცილებელი არაა ლათინური 
შრიფტით წერა, არამედ ქართული შრიფტი უნდა 
გამოვყენოთ. ასევე მიმოწერის პროცესში უნდა 
დავიცვათ პუნქტუაციის, ორთოგრაფიული თუ 
სხვა სალიტერატურო ნორმები. 

არ ,,დავპოსტოთ“ ამ სოციალური ქსელის 
მეშვეობით ინფორმაცია პირად ცხოვრებაზე. 
ნათქვამია, ,,რაც უფრო მეტს ვლაპარაკობთ საკუთარ 
თავზე, მით უფრო უინტერესო ადამიანებად 
აღვიქმებით“. არ უნდა გავხსნათ უცნობი და საეჭვო 
წერილები.

დღეს მნიშვნელოვან წერილებს უკვე სოც.
საშუალებებით აგზავნიან, ეს რა თქმა უნდა  
ნაკლებად შედეგიანი იქნება. ამდენად, სასურველი 
და მისაღებია თუ მნიშვნელოვან სათქმელს 
ადამიანს უშუალო შეხვედრით ვეტყვით. ასე 
გაცილებით სერიოზულად აღვიქმებით და მიზანი 
შედეგიანიც იქნება.

E-mail- კონტაქტით დღეს სამსახურებრივი და 
არა მხოლოდ საქმეების მოგვარებაა შესაძლებელი. 
ჩვენი წერილის გაგზავნის, მეტი ეფექტიანობისთვის 
სასურველია  ვიცოდეთ და დავიცვათ შემდეგი 
წესები:

• წერილი უნდა იწყებოდეს ადრესატისადმი 
სახელის მიმართვით;

• წერილი უნდა შეიცავდეს მიმართვის 
მიზეზებს;

• წერილის შინაარსი შედგენილი უნდა 
იყოს არა პირდაპირი რეკლამის ფორმით, არამედ 
შეთავაზების ფორმით;

• მიმღების სტრიქონში მხოლოდ ერთი 
მისამართი უნდა იყოს მითითებული, ე.ი. ყოველი 
წერილი ინდივიდუალურად უნდა გაიგზავნოს;

• წერილზე აუცილებლად უნდა იყოს 
ხელმოწერა და საკონტაქტო ინფორმაცია.

     ამდენად ახალი ტექნოლოგიების 
და სოციალური ქსელები მნიშვნელოვანია 
საზოგადოების განვითარებისათვის, თუმცა 
როგორც აღვნიშნეთ, თავისი უარყოფითი და 
დადებითი მხარეები აქვს და ეს დამოკიდებულია 
ადამიანზე, თუ როგორ გამოიყენებს მას.
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rubrika mihyavs fizika-maTematikis 
mecnierebaTa doqtors, fazisis sae-
ro-samecniero akademiis namdvil 
wevrs, omar Sudras

vladimer fetviaSvili

,,Cven mxolod erTxel vcxovrobT, magram 

Tu Rirseulad, maSin erTxelac sakmarisia” 

– ambobs cnobili pirovneba, meri jein ves-

Ti. xanmokle, magram Rirseuli sicocxliT 

icxovra gamoCenilma fizikos-Teoretiko-

sma, plazmaSi mimdinare Teoriis erT-erTma 

fuZemdebelma, fizika-maTematikis mecniereba-

Ta doqtorma vladimer iosebis Ze fetviaS-

vilma, romlis sicocxlec udrood Sewyda, 

magram sicocxleSive daimkvidra didi mecni-

eris saxeli.

vladimer fetviaSvili erT-erTi im gamoCe-

nil TanamemamuleTagania, romelic Cvens uax-

loes warsulSi cxovrobda. Mmisma pirovne-

bam  did siyvaruli da pativiscema daimsaxura, 

rac dRemde grZeldeba da momavalSi kidev 

metad dafasdeba.

vladimers mokrZalebiT ixseneben Tavisi 

Tanakurselebi, megobrebi da amboben, rom 

igi metad niWieri studenti yofila. uni-

versitetis leqciebidan gamosuls hyvare-

bia, TanakurselebTan erTad (eqskursiaze Tu 

sxvagan), SabaT-kviris gatareba. GorSabaTs, 

gamocdas ki friadze abarebda, rasac Tavisi 

Tanakurselebis umravlesoba ver axerxebda. 

batoni daviT fetviaSvili, romelic vladi-

mer fetviaSvilis Zma gaxlavT,  gviambobs, rom 

vladimeri iyo ubralo pirovneba, megobruli 

da Tavaziani, mas Zalian   hyvarebia nadiroba. 

yvela erTxmad aRiarebs, rom fetviaSvilis 

niWi gascda saqarTvelos farglebs. garda 

samSoblosa, sxva qveynebSic, fizikos-Teore-

tikosTa msoflios mecnierTa Soris sapatio 

adgili daikava. swored amitom gvinda, kidev 

erTxel gavixsenoT Cveni saxelovani Tan-

amemamule, gamoCenili fizikosi, kurCatovis 

saxelobis institutis mTavari mecnier-Tan-

amSromeli vladimer fetviaSvili.

vladimer fetviaSvili daibada 1936 welis 

12 seqtembers. Mmama _ ioseb fetviaSvili in-

Jineri iyo. deda, nino kaciaSvili _ cnobili 

mecnier-geofizikosi.

1954  wels v. fetviaSvilma saSualo sko-

lis damTavrebis Semdeg  swavla ganagrZo 

Tbilisis saxelmwifo universitetSi fizikis 

fakultetze, romelic warCinebiT daamTavra 

1959 wels.

v. fetviaSvilma, 1954  wels, universitetis 

profesoris _ n. poleqtov-nikolaZis reko-

mendaciiT, i. kurCatovTan Caabara gamocdebi 

da Cairicxa  moskovis  atomuri energiis  

institutis aspiranturaSi. Mmisi uSualo 

xelmZRvaneli iyo, cnobili mecnieri, b. kadom-

cevi. fetviaSvils + kadmocevis gantoleba 

miesadageba ,,nalisebr solitenebs”. Eesaa 

erTjeradi talRa (mag. cunamis), romel-

ic inarCunebs Tavis formas Sor manZilze 

gadaadgilebisas (amitom SeZleba Sor man-

Zilze monacemTa gadacemaSi gamoyeneba). Se-

jaxebisas soliteni iqceva, rogorc nawilaki 

(mag. biliardis burTi). Semdegma gamokvlev-

ebma daadastures fetviaSvilis Teoriuli 

da eqsperimentuli WeSmariteba.  swored es 

naSromi gaxda vladimeris disertacia Tbi-

lisis saxelmwifo universitetSi 1964  wels.

v. fetviaSvilis saxels, aseve ukavSirdeba 

plazmaSi ionebisa da  eleqtronebis drei-

fuli moZraoba, man Seqmna Teoriuli modeli, 

dreiful-ionur bgeriTi talRebis gantole-

bebisa.

aRsaniSnavia, isic, rom vladimeris mier 

Semotanili struqturebi gadamwyvet rols 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi

TamTa kapanaZe
filologi
tel.: 598 43 71 25
el.fosta: tamtakapanadze72@gmail.com
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asruleben iseT gamoyenebiT fizikur pro-

cesSi, rogoricaa planetebis atmosferosa 

da okeaneebSi masebis cirkulacia, klimatis 

(havis) cvlileba da aminidis formireba. v. 

fetviaSvilis mieraa axsnili planeta iupi-

terze damzerili giganturi wiTeli laqis 

problema.

vladimeri aqtiurad TanamSromlobda 

abasTumnis astrofizikur observatoriasTan, 

sadac misi iniciativiT da uSualo monawile-

obiT tardeboda modeluri eqsperimentebi, 

iupiteris wiTeli grigalis warmoSobis 

bunebis da dedamiwis atmosferoSi mimdinare 

procesebis Sesaxeb.

1922 wels fetviaSvils mieniWa ssr kavS-

iris mecnierebaTa akademiis akademikosis,  i. 

tamis saxelobis prestiJuli premia.

vladimer fetviaSvili aseve monawile-

obda sxva da sxva qveynebTan erToblivi 

samuSaoebis SesrulebaSi, misma proeqtma  

gaimarjva amerikel mecnierebTan erToblivi 

samuSaoebis Sesasruleblad moskovSi  gamar-

Tul konkursSi, igi gaxldaT ruseT-iaponiis 

plazmis fizikaSi erToblivi samuSaoebis 

TanaxelmZRvaneli, imyofeboda xangrZli-

vi mivlinebiT aSS-Si, iaponiaSi, italiaSi... 

vladimeris leqciebis kursiT aSS-Si, q. os-

tinSi, arawrfiv dreiful talRebze, ionur-

akustikur talRebze, lazerul fokusire-

baze da a.S. dResac sargebloben cnobili 

amerikeli fizikosebi.

bolos gvinda warmogidginoT  akade-

mikos jumber lominaZisadmi gamogzavnili 

samZimris werili  texasis universitetidan, 

romelic mdebareobs q. ostinSi, (TermobirT-

vuli sinTezis kvlevaTa institute) sadac 

Rrma mwuxarebas gamoxataven vladimer fet-

viaSvilis gardacvalebis gamo da erTxmad 

aRiareben mis niWsa da miRwevebs: 

,,ostinis texasis universitetis plazmis 

fizikosebi gamoxataven TavianT Rrma pa-

tiviscemas vladimer fetviaSvilisadmi, di-

dad afaseben mis wvlils mecnierebaSi da 

siamovnebiT igoneben pirovnul urTierTobas 

masTan. mravali mecnieri, maT Soris u. hor-

toni, t. tajimi, h. berki, v. vongi da p. mori-

soni, agreTve doqtorebis kandidatebi – x. su,  

c. queni da j. hernandesi – aRniSnaven, rom 

maTTvis gansakuTrebiT sasargeblo iyo  v. 

fetviaSvilis originaluri xedva,  gamoxatu-

li mis SromaTa rigSi...…

profesori morisoni mSvenivrad ajamebs 

Tavis epitafiaSi, rom fetiaSvili iyo kaci, 

romelsac yovelTvis hqonda imis SegrZneba, 

Tu ra aris gansakuTrebiT mniSvnelovani.”

vladimer fetviaSvilma, galinasTan (misi 

meuRle) erTad erTad aRzarda sami vaJi. 

ufrosi amJamad aSS-Si imyofeba da agrZel-

ebs ojaxis tradiciebs. Bbatoni vladimeris 

ZmisSvili gaxlavT, rusudan fetviaSvili, 

cnobili qarTveli mxatvari.

rogorc ukve avRniSneT, vladimer fetvi-

aSvils ar dascalda xangrZlivi sicocxliT 

cxovreba da gagrZeleba  samecniero saqmi-

anobisa, magram mokle droSic waruSleli 

kvali datova fizikisa da maTematikis isto-

riaSi, misi kvlevebi dRemde ar kargavs mniS-

vnelobas da erTi Zlieri fesvia samecniero 

sferoSi, romelzec momavali Taobebi axal 

ylorts daamynoben.

vladimer fetviaSvili gardaicvala 1993 

welis 21 ivliss 56 wlis asakSi.

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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novatoruli saxelmZRvanelo

saxelmZRvaneloebi sazogadoebrivi seqto-

ris ekonomikaSi – arc originaluri da arc 

naTargmni. isini ar gvqonia imitom, rom es 

sagani ar iswavleba da ukmar auditoriaze 

anu ukmar moTxovnaze potenciuri avtorebi 

ar iRebdnen gezs, Torem iseT disciplinebSi, 

rogorebicaa ekonomiksi, marketingi da maT-

Tanani, qarTuli saswavlo literatura War-

badacaa gamocemuli.

jerjerobiT mainc, ukmari moTxovna elis 

profesor rozeta asaTianis mier SemoTava-

zebul saxelmZRvanelosac, magram misi didad 

faseuli produqti ueWvelad iqneba da ukve 

aris kidec samecniero-pedagogiuri wreebis 

azris momwifeba am disciplinis swavleb-

is aucileblobaze anu imaze, rom momavali 

mmarTvelebi mmarTvelebad ver ivargeben 

samarTavi obieqtis raobasa da Tavisebure-

bebSi siRrmiseuli garkvevis gareSe. es cod-

na moqmed funqcionirebsac didad waadgebaT 

kvalifikaciis amaRlebaSi.

Cven novaciebis epoqaSi vcxovrobT – epo-

qaSi, roca mimwodebeli ufro xSirad moTxov-

nas ki ar misdevs, aramed TviTon qmnis mas. 

am SemTxvevaSic uTuod ase moxdeba da ukve 

xdeba kidec, vinaidan SemoTavazebuli naSro-

mi imsaxurebs saxelmZRvanelos grifs, xolo 

sagani imsaxurebs saswavlo programaSi Se-

tanas.

garkveuli azriT egeb kargicaa, rom sa-

zogadoebrivi (sajaro) seqtoris ucxour 

saxelmZRvaneloTa gaqarTulebisaTvis aqamde 

aravis moukidia xeli. kargi, cxadia, ganvlili 

anu dakarguli drois TvalsazrisiT ki ar 

aris, aramed samomavlod: amerikeli avtorebi 

xom saqarTvelos ekonomikis Taviseburebebze 

arafers amboben! r. asaTiani ki erovnuli po-

ziciebidan iZleva Cvens ekonomikaSi bolo 

aTwleulebSi momxdari Zvrebis mokle, magram 

mTlian analizs – analizs  mTeli ekonomiki-

sas, raki umisod ver Sefasdeba verc TviT 

sazogadoebriv seqtorSi ganxorcielebuli 

struqturul-instituciuri cvlilebebi da 

verc am seqtoris birTvis – saxelmwifos 

– ekonomikuri politika, romelic, saxelmZ-

Rvanelos Tanaxmad, postsabWour aTwleuleb-

Si arsebiTad moklebuli iyo mecnierul das-

abuTebas.

saWirod mimaCnia aRvniSno, rom faqtore-

bis, procesebisa da faqtebis (Sedegebis) es 

analizi sakmaod mkacri SefasebebiTurT r. 

asaTians ar gaukeTebia mxolod saxelmZ-

Rvanelos werisas. igi asaxulia mis mraval 

publikaciaSi, maT Soris yvelaze vrclad  

- bolo wlebSi gamoqveynebul or funda-

mentur monografiaSi – “saiT midis saqarT-

velo? (socialur-ekonomikuri ganviTarebis 

konceptualuri analizi)” da “XX saukunis 

msoflio ekonomikis konceptualuri anali-

zi da saqarTvelos ekonomikuri portreti”. 

iseve, rogorc am Tu sxva naSromebSi, avtori 

Tavis axal saxelmZRvaneloSic Cvens gar-

damaval ekonomikaSi mimdinare Zvrebs ga-

nixilavs msoflio tendenciebTan mWidro 

kavSirSi da msoflioSi cnobil TeoriaTa 

kritikuli gaazrebis safuZvelze. asea gan-

sakuTrebiT wignis im TavebSi, romlebic ex-

eba ganviTarebul qveynebSi sazogadoebrvi 

seqtoris Camoyalibebis wanamZRvrebsa da 

tendenciebs, am seqtoris ekonomikis Teoriis 

geneziss, amave qveynebSi socialuri sabazro 

ekonomikis Camoyalibebis process, romelSic 

recenzia

sazogadoebrivi 

seqtorisaTvis gan-

viTarebuli veyneb-

is bevri umaRle-

si saswavlebeli 

amzadebs mmarT-

velobiT kadrebs. 

CvenTanac moiZeb-

neba aseTi univer-

sitetebi, oRond 

dRemde ar moiZeb-

neboda qarTul 

enaze gamocemuli 

პროფესორ როზეტა ასათიანის წიგნის 
„საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა“  
(თბილისი, „სიახლე“, 2017, 456 გვ.) არა ერთი 
გამოხმაურება ჰქონდა. გთავაზობთ კიდევ ერთ 
გამოხმაურებას.
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saxelmwifo warmmarTvel rols asrulebs 

da a.S. 

wignis es nawilebi seriozulad ganasx-

vaveben r. asaTianis saxelmZRvanelos dasav-

leTurTagan. metic, ganasxvaveben maTgan TviT 

midgomiT kvlevis sagnisadmi.

saxeldobr, dasavlur saxelmZRvaneloeb-

Si dominirebs sazogadoebrivi seqtoris 

funqciuri analizi anu maTSi xdeba uwin-

aresad im kavSirebis aRwera statikaSi, rom-

lebic arsebobs seqtoris SigniT da gareT 

– imis garkveva, seqtoris romeli funqcia ra 

kavSirebSi xorcieldeba da rogor. sadavo 

ar aris sagnis am kuTxiT Seswavlis auci-

lebloba, oRond masSi “Cakargulia” ufro 

mniSvnelovani ram: sazogadoebrivi seqtoris 

swrafi ganviTarebis mizezebi da winapirobe-

bi, misi xarvezebi da samomavlo tendenciebi.

r. asaTianis midgomaSi ki, piriqiT, 

dominirebs sagnis xedva dinamikaSi, rac 

Cans misi zemoT dasaxelebuli Teoriuli 

msjelobebidan. sagnis zemoaRniSnuli org-

vari xedvidan mxolod igi debs xids warsuls, 

awmyosa da momavals Soris. es gansakuTrebiT 

mniSvnelovania gardamaval periodSi myofi 

saqarTvelosaTvis, romelSic cvlilebebi aC-

qarebulad moxda; mniSvnelovania qarTveli 

mkiTxvelisaTvis, gansakuTrebiT – imisaTvis, 

vinc sabazro ekonomikisaken svlas jerac 

miamiturad aRiqvams “zedmeti bargis” – sax-

elmwifos – mocilebis procesad.

es ori kuTxe (ori midgoma) erTimeoris 

sapirispiroa, magram ara - gamomricxveli. 

isini erTmaneTs kveTen, amitom seqtoruli 

ekonomikebisa da araerTi sxva disciplinis 

kursebSi maTi winaaRmdegobis gadawyveta mx-

olod maTi optimaluri SexamebiT SeiZleba 

moxdes. Tavs ver videb vTqva, rogori Sei-

Zleba iyos es optimumi, oRond naTelia, rom 

dasavluri saxelmZRvaneloebi misgan Sors 

dganan. uwinaresad swored amitom mimaCnia 

novatorulad profesor r. asaTianis sax-

elmZRvanelo. sul cota, igi  uTuod aris 

nabiji optimumisken. amis aRniSvniT srule-

biTac ar minda Crdili mivayeno dasavlel 

avtorebs – isini mxolod iyeneben funqciur 

meTods, romelic ganuyoflad batonobs sas-

wavlo-ekonomikur literaturaSi, da Cinebu-

lad iyeneben Cvengan gansxvavebul samuSao 

garemo-pirobebs, romlebic maT aqvT funqci-

uri kavSirebis gamowvlilviT SeswavlisaT-

vis.

r. asaTianis am novatorul saxelmZ-

RvaneloSi, romelic sagans mravali sxvadasx-

va mimarTebiT ganixilavs, warmoudgenelicaa 

ar iyos sakamaTo sakiTxebi. warmoudgenelia 

ufro imitom, rom am sakiTxTa umravlesobaze 

mTel msoflioSi mimdinareobs cxare de-

batebi. amaTgan Sevexebi mxolod erT aseT 

sakiTxs, romelmac, vfiqrob, SeiZleba gauge-

brobac gamoiwvios:

adgilobrivi TviTmmarTvelobis siste-

mas r. asaTiani saxelmwifo struqturebis 

nawilad warmogvidgens, maSin rodesac evro-

pul literaturaSi ver SexvdebiT aseT gage-

bas. ver SexvdebiTY mas verc qarTul lit-

eraturaSi, raki TviTTmarTvelobis reforma 

1990-ian wlebSi Cven evropuli standartebiT 

ganvaxorcieleT 1985-Si iq dawyebuli re-

formebis kopirebiT. magram aSS-Si farTo 

uflebebiT mosargeble teritoriul orga-

noebs TviTmmarTvelobebi rom uwodo, gae-

cinebaT.

axla arsobrivad: TviTmmarTvelobis ver-

tikali saxelmwifo marTvis vertikalis sa-

pirispirod – qvemodan zemoT, adamianisgan 

funqcionerebisaken unda iyos mimarTuli. 

evropuli reforma CixSi Sevida im azriT, 

rom es vertikali efeqtianad ver aamuSava 

– ver Seqmna saamiso instrumentebi da insti-

tutebi. TviTmmarTvelobis sistema saxelm-

wifo seqtoris “grZel xelad”, mis danamatad 

darCa. amitom nu gavikvirvebT, rom CvenTan 

mas zogierTi avtoritetuli ekonomisti sax-

elmwifo seqtoris nawilad aRiqvams: aseTi 

aRqma ufro Seesatyviseba realobas. Tumca, 

vfiqrob, r. asaTianis saxelmZRvanelo moigeb-

da, Tu avtori TviTmmarTvelobis orgvar 

gagebazec isaubrebda – iseve, rogorc sau-

brobs, magaliTad, ekonomikaSi saxelmwifos 

rolis orgvar – klasikursa da keinsianur 

– gagebaze. 

msgavs sakamaTo sakiTxebs dro ufro 

xSirad wyvets, vidre mokamaTeni. mTavaria, 

mkiTxvels – da, am SemTxvevaSi, studentsac, 

mivawodoT ara ubralod informacia Sesas-

wavli sagnis Sesaxeb, aramed saazrovno masa-

la. mTlianobaSi, am misias profesor r. asa-

Tianis mier SemoTavazebuli saxelmZRvanelo 

maRal doneze asrulebs.

merab gvelesiani

saqarTvelos teqnikuri universitetis 

emeritus-profesori

recenzia
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პროფესორ როზეტა ასათიანის შრომაზე “ახალი ნეოკლასიკური 
სინთეზი - ახალი ეკონომიკური მიმდინარეობა”, რომელიც  გამოქვეყნდა                                                       

ჟურნალ “ახალ ეკონომისტში” (2017, N4)

ვფიქრობთ, რომ საქართელოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმისა და გრძელვადიანი სტრატეგიის 
დასაბუთებული გააზრებისათვის, ნამდვილად დიდი ქართველი ეკონომისტის - პროფესორ როზეტა 
ასათიანის შრომა ახალი ნეოკლასიკური სინთეზის შესახებ უაღრესად საჭირო და ნოვაციური ხასიათისაა. 

გულწრფელად აღვნიშნავთ, რომ შრომა მეცნიერულობის შესაძლოდ სრული გამოხატულებაა და 
გასახარია, რომ ეკონომიქსის ერთ-ერთი უდიდესი სპეციალისტი მსოფლიოში - ქართველი ქალბატონია. 

შრომაში წარმოჩენილია ორიგინალური დასაბუთება საზოგადოებრივი სექტორის ახალი როლის 
შესახებ. ნიშანდობლივია, რომ სახელმწიფო რეგულირების დადებით ნიუანსებს კარგა ხანია ეფექტიანად 
იყენებენ აშშ-ში, იაპონიაში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში და ჩვენი მკვლევარის მიერ 
შემოთავაზებული ხედვა საზოგადოებრივი სექტორის მოსალოდნელი ახალი ზომიერად მზარდი როლის 
შესახებ, ნამდვილად მეტად სასიკეთოდ წაადგება მსოფლიო პროგრესს.

  

რევაზ ლორთქიფანიძე
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

2018 წელი, 14 თებერვალი

ჩვენი ჟურნალის  რედკოლეგიის წევრმა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერტმა, 
პროფესორმა როზეტა ასათიანმა ასეთი წერილი მიიღო:

„ქალბატონო როზეტა!
ძალიან მომწონს თქვენი ნაშრომები, თხრობის სტილი, გასაგები და გამართული ქართული ენითაა 

ნაწერი. არა ერთი საკურსო მაქვს მათზე დაყრდნობით დაწერილი. ჩემი აზრით ერთ-ერთი უდიდესი 
ქართველი ეკონომისტი ბრძანდებით.“

პატივისცემით, ივანე მამფორია, ა. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მაგისტრანტი.

ანალოგიური წერილები ადრეც მიუღია ქალბატონ როზეტას.

gamoxmaureba
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დიდი ქართველოლოგიური სიახლე ჩვენი ქვეყნის  ევროპის ხალხთა 
თანამეგობრობისაკენ მისწრაფების გზაზე

გამომცემლობამ „Adolf M. Hakkert“ ინგლისურ 
ენაზე გამოსცა პროფესორ ელგუჯა ხინთიბიძის 
წიგნი „Medieval Georgian Romance The Man in a 
Panther-Skin and Shakespeare’s Late Plays“. უნდა 
აღინიშნოს, რომ პროფ. ე.  ხინთიბიძის წიგნები უკვე 
რამდენჯერმე გამოიცა საქართველოს ფარგლებს 
გარეთ.

ქართველოლოგიური მეცნიერების იმ სიახლეს, 
რომელსაც ეძღვნება წინამდებარე ნაშრომი, 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არა 
მხოლოდ ვეფხისტყაოსნის  ადგილის წარმოჩენისა 
და პოპულარიზაციის თვალსაზრისით მსოფლიო 
ლიტერატურულ სივრცეში, არამედ უშუალოდ 
მისი როლის გამოვლინებით ევროპულ, კერძოდ 
კი ინგლისურ ლიტერატურათმცოდნეობაში. 
ვინაიდან, ვეფხისტყაოსანი იდეურ-
მსოფლმხედველობითი პრობლემატიკით 
სრულად შეესატყვისება შუა საუკუნეებისა და 
რენესანსული ეპოქის ევროპული აზროვნების 
პროცესს, იგი აღმოჩნდა ევროპული რენესანსული 
ლიტერატურის უმაღლესი გამოვლინების ერთ-
ერთი ლიტერატურული წყარო, კერძოდ კი - 
უილიამ შექსპირისა და მისი თანამედროვეების 
ლიტერატურული წყარო.

ამ დიდი მეცნიერული სიახლის გამოვლენა პროფ. 
ე. ხინთიბიძის მიერ მოხდა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური სკოლის 
ცენტრის ბაზაზე უკანასკნელი წლების მანძილზე 

წარმატებით განხორციელებული საერთაშორისო 
პროექტის - ქართული ლიტერატურის შესწავლა 
ევროპაში - სიღრმისეულად ჩატარებული 
კომპარატივისტული მიმართულების 
ფილოლოგიური კვლევების საფუძველზე.

ამ მონოგრაფიის მეცნიერული სიახლე 
მდგომარეობს იმაში, რომ ის საერთო დეტალები, 
როგორც იდეურ-თემატურ-სიუჟეტური, ასევე 
მხატვრულ-გამომსახველობითი თვალსაზრისით, 
რაც შექსპირის უკანასკნელი პერიოდის პიესას 
ციმბელინს, აგრეთვე ფრანსის ბომონტისა და 
ჯონ ფლეტჩერის პიესებს - მეფე და არა მეფე და 
ფილასტერი  ერთმანეთთან აახლოვებს, ავტორის 
მტკიცებით, საერთოა ვეფხისტყაოსნისეული 
ნესტანისა და ტარიელის რომანულ 
თავგადასავალთან. უფრო მეტიც, ავტორი 
მიდის იმ დასკვნამდე, რომ დასახელებული 
ინგლისური დრამატურგიის პიესების ფაბულა 
თემატურ-სიუჟეტურ-კომპოზიციური 
თვალსაზრისით ემყარება ვეფხისტყაოსნის 
შეყვარებული პროტაგონისტი წყვილის, ნესტანისა 
და ტარიელის სასიყვარულო ისტორიას. 
წიგნი შედგება ოთხი თავის, თოთხმეტი ქვეთავის, 
ბიბლიოგრაფიისა და საძიებლებისგან. ნაშრომი  
სრულად მოიცავს 303 გვერდს. ძალზე შთამბეჭდავია 
წიგნის ბოლოს უცხოელი მეცნიერების - ბერტ 
ბეინენისა და ტონი ანდერსონის შეფასებები 
პროფ. ე. ხინთიბიძის ამ მეციერულ მიგნებასთან 
დაკავშირებით.

დაბოლოს, კიდევ ერხელ კმაყოფილებით უნდა 
აღინიშნოს, რომ წიგნის გამოცემა მნიშვნელოვანია 
არა მხოლოდ ქართველოლოგიური მიმართულების 
სამეცნიერო წრეებისათვის, არამედ ინგლისური 
ლიტერატურული კრიტიკისთვისაც, 
რადგანაც შექსპიროლოგია უკვე დიდი ხანია 
დაინტერესებულია ინგლისური დრამატურგიის 
ამ ცნობილი პიესების ფაბულის წარმომავლობის 
საკითხით.

უკანასკნელი 
წლების ქართვე-
ლოლოგიურმა 
კვლევებმა შუასა-
უკუნეების ქართუ-
ლი ლიტერატურისა 
და კულტურის 
ევროპული ცი-
ვილიზაციის პრო-
ცესში ჩართულობის 
ახალი აქამდე 
უცნობი ფაქტი 
გამოავლინა. 2018 
წელს ამსტერდამში, 

ირინა ჯავახაძე
ფილოლოგიის დოქტორი - PhD,

თსუ-ს თანამშრომელი, მოწვეული პედაგოგი, 

qarTvelologiur mecnierebaTa siaxleni
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ცნობილ   მეცნიერ ეკონომისტს,   პროფესორ  გიორგი  /გოგი/  
ნანუაშვილს   დაბადებიდან  70 და  სამეცნიერო-პედაგოგიური 

მოღვაწეობიდან 45 წელი შეუსრულდა.

გიორგი ნანუაშვილი დაიბადა 1948 წლის 7 მაისს 
საგარეჯოს რაიონის სოფ. კაკაბეთში.

1966  წელს დაამთავრა  თბილისის  77-ე 
საშუალო სკოლა ფიზიკა-მათემატიკის  
გაძლიერებული სწავლებით   და  იმავე  წელს  
ჩააბარა მისაღები   გამოცდები და ჩაირიცხა  ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის  ეკონომიკურ ფაკულტეტზე  
ბუღალტრული  აღრიცხვისა და  სამეურნეო 
საქმიანომის ანალიზის სპეციალობით, რომელიც  
დაამთავრა 1971  წელს   და  როგორც  პერსპექტიულმა 
ახალგაზრდამ კათედრაზევე გააგრძელა 
მუშაობა   ლაბორანტად,    შემდეგ  მასწავლებლად 
არამატერიალური სფეროს  ბუღალტრული  
აღრიცხვისა  და ანალიზის  კათედრაზე, სადაც  
მუშაობდა  1983  წლის  ჩათვლით. 1976 წელს 
წარმატებით ჩააბარა მისაღები გამოცდები და 
ჩაირიცხა თსუ-ს  ასპირანტურაში, რომელიც 
დაამთავრა  1981 წელს. 1979 წელს  გაგზავნილ 
იქნა ქ. მოსკოვის საფინანსო ინსტიტუტში კვალი-  
ფიკაციის ასამაღლებელ 6 თვიან კურსებზე, 
სადაც  პარალელურად მუშაობდა დისერტაციაზე,  
რომელიც  დაიცვა  1991  წელს  თსუ-ს  სამეცნიერო  
საბჭოზე, რომლის  თავჯდომარე  იყო აკადემიკოსი 
ვასილ ჩანტლაძე. 

1983 წლიდან მთელი 34 წლის განმავლობაში 
მუშაობდა გორის ჯერ სააღრიცხვო-
ეკონომიკურ ინსტიტუტში, ხოლო  მისი  
უნივერსიტეტად  გარდაქმნის შემდეგ გორის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც განვლო 
გზა  მასწავლებლიდან  სრულ  პროფესორამდე. 
2000 წლიდან  2007 წლის ჩათვლით იყო ამ 
უნივერსიტეტში ბუღალტრული აღრიცხვისა და  
აუდიტის კათედრის გამგე.

ბ-ნი  გიორგი  იყო  ერთ-ერთი  პირველთაგანი,  
რომელმაც  1999  წელს  მიიღო  საერთაშორისო 
სერთიფიკატი  მმართველობით აღრიცხვაში.

გიორგი    ნანუაშვილის   სამეცნიერო    კვლევების   

სფეროს   მიეკუთვნება,  როგორც   ზოგადი 
ეკონომიკის  საკითხები,  ისე  ბუღალტრული  
აღრიცხვის  თეორიის   ფინანსური  და  მმართვე- 
ლობიტი  აღრიცხვის,  რევიზიისა  და  კონტროლის, 
აუდიტის და სამეურნეო ანალიზის აქტუალური  
საკითხები,  რომლებიც  მას განხილული აქვს მის 
მიერ გამოქვეყნებულ 130 სამეცნიერო ნაშრომში.

ბ-ნი გიორგის კალამს ეკუთვნის 10 
სახელმძღვანელო და დამხმარე   სახელმზღვანელო, 
4   მონო- გრაფია. ამჟამად დამთავრებული  და მზად 
აქვს   გამოსაცემად ორი მონოგრაფია; 1. მმართველო- 
ბითი აღრიცხვა: პეაქტიკაში დანერგვის გზები 
და პრობლემები;   2. ვალდებულება,  როგორც 
ეკონომიკური კატეგორია და მის აღრიცხვასთან 
დაკავშირებული პრობლემები.

ბ-ნი  გიორგი  არის  ორი   რეფერირებადი  და  
რეცენზირებადი ჟურნალის, ,,სოციალური ეკონო 
მიკა’’ და „ბუღალტრული აღრიცხვა,“ სარედაქციო 
კოლეგიის წევრი.

იუბილარს  ათეულობით ასპირანტი და 
მაგისტრანტი ჰყავს აღზრდილი, რომლებიც ამჟამად 
სხვადასხვა უნივერსიტეტებში მოღვაწეობენ   
აკადემიურ პერსონალის შემადგენლობაში,  
ასოცირებულ პროფესორებად, პროფესორებად.

ბატონი   გიორგი  ხშირადაა მოწვეული  სსიპ 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში  
დისერტაციის   დაცვისას  ოფიციალურ 
შემფასებლად,  რეცენზენტად, ოპონენტად. 
მისი თეორიული მოსაზრებანი და პრაქტული 
მნიშვნელობის მქონე   წინადადებები ხშირად  
გამოიყენება  რეალურ საქმიანობაში. თუნდაც  ის  
რად  ღირს, რომ  1975 წელს  მის  მიერ  წამოყენებული  
და  დასაბუთებული  წინადადება ბიუჯეტურ  
დაწესებულებაში  ძირითად  საშუალებებზე  
ცვეთის  დარიცხვის  შესახებ,  დღესაც უცვლელად 
გამოიყენება.

და  ბოლოს,  ვულოცავთ ბატონ  გიორგი  
ნანუაშვილს  იუბილეს, ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, 
მხნეობას  და დიდხანს სიცოცხლეს  მის მეუღლესთან, 
ხუთ შვილთან და ექვს შვილისვილთან ერთად.

 
პროფესორები:

ევგენი ბარათაშვილი, ანზორ აბრალავა,
ალექსანდრე სიჭინავა, გიორგი სახოკია, გიორგი 
ცაავა, ვახტანგ დათაშვილი, აკაკი გვარუციძე, 
ლოიდ ქარჩავა, შოთა ვეშაპიძე.

milocva iubilars
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