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ABSTRACT

The paper presents the various directions of the research of economics as the system to according special 
literature.

The author shall explain below the meaning of Static and Dynamic Economics, Comparative Economics, 
Mathematical Economics, Historical Economics, Economic Paleontology, and Prehistoric (‘pre-literary history’) 
Economics.

The topic involves the problem of the reconstruction of prehistoric economic systems. The prehistoric econom-
ics encompasses the period from the origins of human history to the advent of written records. Human prehistory 
is divided into three successive periods: the Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age.
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მი მარ თუ ლე ბის შე სა ხებმი მარ თუ ლე ბის შე სა ხებ
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მა თე მა ტი კო სი, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი,
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აბ ს ტ რაქ ტი
შრო მა ში წარ მოდ გე ნი ლია ეკო ნო მი კის რო გორც სის ტე მის კვლე ვის სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბა სპე ცი-

ა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით.
ავ ტო რი ქვე მოთ გან საზღ ვ რავს სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი ეკო ნო მი კის, შე და რე ბი თი ეკო ნო მი კის, 

მა თე მა ტი კუ რი ეკო ნო მი კის, ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კის, ეკო ნო მი კუ რი პა ლე ონ ტო ლო გი ი სა და წი ნა რე ის-
ტო რი უ ლი (ისტორიამდელი ხა ნის) ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ბას.

თე მა ში დას მუ ლია წი ნა რე ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მე ბის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის (აღდგენის) 
პრობ ლე მა. წი ნა რე ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კა მო ი ცავს ადა მი ა ნის წარ მო შო ბის ის ტო რი ი დან წე რი ლო ბი თი 
ძეგ ლე ბით და მოწ მე ბულ ეპო ქამ დე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კის კვლე ვა, ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა, სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი ეკო ნო-
მი კა, შე და რე ბი თი ეკო ნო მი კა, მა თე მა ტი კუ რი ეკო ნო მი კა, ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კა, ეკო ნო მი კუ რი პა ლე-
ონ ტო ლო გია და წი ნა რე ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კა.

შე სა ვა ლი
მა ტე რი ალ ური ცხოვ რე ბის სა ერ თო, კონ კრე-

ტულ-ის ტო რი ული პი რო ბე ბის დროს გარ კვე ულ 
წარ მო ებ ით ურ თი ერ თო ბა ში მყო ფი ად ამი ან თა 
ჯგუ ფის ანუ სა ზო გა დო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი-
თა რე ბა მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი პრო ცე სია, რო მე-
ლიც დღი თი-დღე რთულ დე ბა და მო ითხოვს მი სი 
შეს წავ ლი სად მი მრა ვალ მხრივ მიდ გო მას. ამ იტ ომ, 
ამ ის შე სა ბა მი სად, ჩნდე ბა ეკ ონ ომ იკ ის კვლე ვის 
ახ ალი დარ გე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
აღ წე რენ მას სხვა დას ხვა კუთხით. ამ მხრივ ბო ლო 
დროს გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა ზუს ტი და 
სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ის დარ გებ ში (მა-
თე მა ტი კა, ფი ზი კა, ქი მია, ბი ოლ ოგია, გე ოლ ოგია 
და სხვა) შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა; 
მაგ რამ მა თი თავ მოყ რა და გა მო ყე ნე ბა ეკ ონ ომ იკ ის 
რო გორც ობი ექ ტუ რი რე ალ ობ ის კვლე ვი სა და გა-
აზ რე ბის თვის მი სი მთლი ან ობ ასა და ის ტო რი ული 

გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ჯერ კი დევ არაა დას რუ-
ლე ბუ ლი და ეკ ონ ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ის ერთ-ერთ 
აქ ტუ ალ ურ პრობ ლე მად დღემ დე რჩე ბა. ეს შრო მა 
აღ ნიშ ნულ სა კითხს ეხ ება.

ძი რი თა დი ტექ სტი
„ეკ ონ ომ იკა რო გორც ობი ექ ტუ რი რე ალ ობ ის, 

ანუ იგ ივე მა ტე რი ალ ური სი ნამ დვი ლის სფე რო, – 
ესაა სწო რედ ად ამი ან თა მი ერ ბუ ნე ბის საგ ნე ბის 
მით ვი სე ბა თა ვი ანთ მოთხოვ ნი ლე ბა თა შე სა ბა მი-
სად გარ კვე ულ სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბა თა 
ფარ გლებ ში და მათ მეშ ვე ობ ით, ანუ ესაა ად ამი ან თა 
მი ერ სა არ სე ბო სა შუ ალ ებ ათა (იგ ივე მა ტე რი ალ ური 
დოვ ლა თის) შექ მნის (მო პო ვე ბის, დამ ზა დე ბის), ანუ 
სა კუთ რივ წარ მო ებ ის, გა ნა წი ლე ბის, გაც ვლი სა და 
მოხ მა რე ბის ერ თობ ლი ობა“ (სი ჭი ნა ვა 2011:35, 36).

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა შე საძ ლე ბე ლია შეს წავ-
ლი ლი იქ ნეს ან ალ იზ ისა და სინ თე ზის კვლე ვის 
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მე თო დე ბით, სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი მდგო-
მა რე ობ ებ ით (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:172, 
248–256). მას  ელ ემ ენ ტე ბად ვშლით და ვარ კვევთ 
მათ შო რის არ სე ბულ მი მარ თე ბებს. ეს ან ალ იზ ის 
ანუ და ნა წევ რე ბის მე თო დია. სინ თე ზის მე თო დის 
დროს ხდე ბა მო ცე მულ ელ ემ ენ ტთა კომ ბი ნი რე ბა, 
რო მელ თა მი ხედ ვით აიგ ება ახ ალი სის ტე მა (სი ჭი-
ნა ვა და სხვ. 2019:255).

უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკ ონ ომ იკ ის შეს წავ-
ლა აბ სტრაქ ტუ ლი მო დე ლე ბის აგ ებ ის გზით, რომ-
ლის ინ ტერ პრე ტა ცი ის ას მი ვი ღებთ გან სა ხილ ველ 
ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებს. ეკ ონ ომ ის ტი აგ ებს თა ვის 
მო დელს პი რო ბით სამ ყა როს მი მართ, რო მელ შიც 
რე ალ ობა მეტ-ნაკ ლე ბად გა მარ ტი ვე ბუ ლია, და 
ახ ასი ათ ებს რე ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას ამ 
მო დელ თან შე და რე ბის გზით (სი ჭი ნა ვა და სხვ. 
2019:290–295).

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის რა ღაც ელ ემ ენ ტთა 
გა მო ყო ფა და მა თი გარ კვე ული წე სით კომ ბი ნა-
ცია, მო დე ლი რე ბა იძ ლე ვა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
სტა ტი კურ აღ წე რას, ანუ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მის 
შეს წავ ლას დრო ის ერთ გარ კვე ულ მცი რე პე რი ოდ-
ში, რომ ლის გან მავ ლო ბა ში ეკ ონ ომ იკა გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც უც ვლე ლი მდგო მა რე ობა.

სტა ტი კურ სის ტე მა თა დი ნა მი კა1 დროს თან 
მი მარ თე ბით იძ ლე ვა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის თა ნა მიმ დევ რო ბას. 
ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა თა სტა ტი კუ რი სა ფე ხუ რე-
ბის დრო ის მი ხედ ვით თან მიმ დევ რო ბი თი აღ წე რა 
დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის (Dynamic Economics) ამ-
ოც ანაა (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:34, 144, 172, 
294). ამ დე ნად, ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კუ რი ან ალ იზი 
გუ ლის ხმობს ეკ ონ ომ იკ ის ცალ კე ულ სტა ტი კურ 
სის ტე მა თა თა ნა მიმ დევ რუ ლი ტრან სფორ მა ცი ის 
აღ წე რას. მა შა სა და მე, მე თო დო ლო გი ურ ად ეკ ონ-
ომ იკ ის რო გორც სის ტე მის სტა ტი კუ რი აღ წე რა, 
რო მე ლიც არ ის ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში შე მა ვა ლი 
ელ ემ ენ ტე ბი სა და მა თი ურ თი ერ თმი მარ თე ბე ბი სა, 
წინ უს წრებს ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კურ შეს წავ ლას.

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ელ ემ ენ ტთა კა ნონ-
ზო მი ერი მი მარ თე ბა ნი დი ნა მი კურ უნ ივ ერ სა ლი ებს 
ეკ უთ ვნი ან და გად მო იც ემა შემ დე გი ფორ მუ ლის სა-
ხით:  რაც აღ ნიშ ნავს იმ ას, რომ 
„ნე ბის მი ერი E-სთვის, თუ E არ ის ეკ ონ ომ იკა (ე.ი., 
ერ თი სტა ტი კუ რი მდგო მა რე ობა), მა შინ არ სე ბობს 
ერ თი მა ინც x ელ ემ ენ ტი E-სი“. უნ ივ ერ სა ლი ათა 
კა ტე გო რი ას ეკ უთ ვნის შემ დე გი დე ბუ ლე ბა: „ნე-

1  დი ნა მი კა არის ერ თი სტა ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბი
დან მე ო რე სტა ტი კურ მდგო მა რე ო ბა ში გა დას ვ ლა.

ბის მი ერი ეკ ონ ომ იკა იც ვლე ბა“, მაგ რამ აუც ილ ებ-
ელი არაა ეკ ონ ომ იკ აში ყვე ლა ფე რი იც ვლე ბო დეს. 
პი რი ქით, რო გორც წე სი, ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
რო მე ლი მე ერ თი ნა წი ლი დრო თა ვი თა რე ბა ში იც-
ვლე ბა ზოგ ჯერ ევ ოლ უცი ურ ად, ან და ზოგ ჯერ რე-
ვო ლუ ცი ურ ად, მა შინ რო დე საც მი სი მე ორე ნა წი ლი 
უც ვლე ლი რჩე ბა.

ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ის ტო რი ული თა-
ნა მიმ დევ რო ბით უწყვე ტად მიმ დი ნა რე ობს, ანუ 
უწყვე ტი ტრან სფორ მა ცია ხდე ბა დრო ში გარ კვე-
ულ ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მი სა, 
რომ ლის და ნა წევ რე ბას ეკ ონ ომ ის ტი ახ დენს და 
გა ნი ხი ლავს ეკ ონ ომ იკ ის დის კრე ტულ, ცალ კე ულ 
მდგო მა რე ობ ებს სა ზო გა დო ებ რივ, სა ხელ მწი ფო-
ებ რივ და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ თან მი მარ თე ბით. 
რაც უფ რო მცი რეა დრო ის ეს მო ნაკ ვე თი აღ სა წერ 
მდგო მა რე ობ ებს შო რის, მით უფ რო სრუ ლია ეკ ონ-
ომ იკ ური მოძ ღვრე ბე ბის − ეკ ონ ომ იკ ის ის ტო რი ისა, 
ან და ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის ის ტო რი ის გად მო ცე მა.

ამ ერ იკ ელ მა ეკ ონ ომ ის ტმა, ჯონ კლარ კმა (John 
Bates Clark, 1847–1938) პირ ველ მა და ყო ეკ ონ ომ იკა 
− რო გორც სის ტე მა − „სტა ტი კურ“ და „დი ნა მი კურ“ 
ან ალ იზ ებ ად (Clark 1908[1899]; Clark 1915[1907]). 
რუ სი ეკ ონ ომ ის ტის, ნი კო ლაი კონ დრა ტი ევ ის 
(Николай Дмитриевич Кондратьев, 1892–1938), 
ინ გლი სე ლი ეკ ონ ომ ის ტე ბის, როი ჰა რო დის (Henry 
Roy Forbes Harrod, 1900–1978) და ჯონ ჰიქ სი სა 
(John Richard Hicks, 1904–1989; ნო ბე ლის პრე მი ის 
ლა ურე ატი ეკ ონ ომ იკ აში, 1972) და სხვა თა მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი იყო მე თო დე ბი ეკ ონ ომ იკ ის სტა ტი-
კუ რი ან ალ იზ ისა, რო მე ლიც გა მო ყე ნე ბუ ლია ეკ ონ-
ომ იკ ის დი ნა მი კუ რი შეს წავ ლის დროს (Kondratieff 
1925; Harrod 1939; Harrod 1948; Hicks 1946; Hicks 
1965; Hicks 1985; შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:137, 
172–173). ეკ ონ ომ იკ ის რო გორც მეც ნი ერ ული დარ-
გის ჩა მო ყა ლი ბე ბა გუ ლის ხმობს სტა ტი კა სა და 
დი ნა მი კას შო რის არ სე ბუ ლი ლო გი კუ რი წი ნა აღ-
მდე გო ბე ბის გა და ლახ ვა სა და სტა ტი კუ რი და დი ნა-
მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ებ ის გამ თლი ან ებ ას.

დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი 
ამ ოც ანაა ეკ ონ ომ იკ აში დრო ში მიმ დი ნა რე ცვლი-
ლე ბე ბი სა და გარ დაქ მნე ბის სის ტე მუ რი აღ წე რა და 
შეს წავ ლა მი სი წი ნა რე ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის 
შე სა ბა მი სი მო დე ლე ბის აღ დგე ნის გზით.

მაგ რამ ბუ ნებ რი ვად ჩნდე ბა კითხვა, თუ რო გორ 
აღ ვად გი ნოთ ეკ ონ ომ იკ ის წი ნა რე ის ტო რია, ან და 
ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის წი ნა რე ის ტო რია?

ამ კითხვა ზე პა სუ ხი გა ცე მა სწო რედ დი ნა მი კუ-
რი ეკ ონ ომ იკ ის ამ ოც ან ას შე ად გენს. ეკ ონ ომ იკ ის 
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წი ნა რე ის ტო რი ისა, ან და ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის წი ნა-
რე ის ტო რი ის აღ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია დი ნა მი კუ რი 
ეკ ონ ომ იკ ის კვლე ვის იმ გან სა კუთ რე ბუ ლი ხერ ხით, 
რო მელ საც ის ტო რი ულ-შე და რე ბი თი მე თო დი ეწ-
ოდ ება (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:142–145).

რა თქმა უნ და, დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის შეს წავ-
ლას სირ თუ ლე ები თან ახ ლავს, რო მე ლიც და კავ ში-
რე ბუ ლია დრო ის მი ხედ ვით ის ტო რი ული მოვ ლე ნე-
ბის თან მიმ დევ რო ბის გარ კვე ვას თან.

დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი 
მი ზა ნია შე და რე ბით-ის ტო რი ული მე თო დი სა და 
რე კონ სტრუქ ცი ის (აღ დგე ნის) სა შუ ალ ებ ით დად-
გინ დეს ეკ ონ ომ იკ ურ ცვლი ლე ბა თა შე ფარ დე ბი თი 
ქრო ნო ლო გია, რა თა წარ მოდ გინ დეს ეკ ონ ომ იკ ის 
გან ვი თა რე ბის სა ფე ხუ რე ბი წი ნა რე ის ტო რი ული 
ხა ნი დან თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ული (წე რი ლო ბი თი 
ძეგ ლე ბით და მოწ მე ბუ ლი) ეპ ოქ ის ჩათ ვლით; მაგ-
რამ ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ელ ება და მიღ წე ვა ძა ლი ან 
რთუ ლი ამ ოც ანა იქ ნე ბა, თუ შე და რე ბი თი ან ალ იზ ის 
შე დე გად ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის თი თოეული 
სა ფე ხუ რის აღ წე რი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ 
იქ ნე ბა მას ში არ სე ბუ ლი ელ ემ ენ ტებს შო რის არ სე-
ბუ ლი კა ნონ ზო მი ერი მი მარ თე ბა ნი. ამ დე ნად, ეკ ონ-
ომ იკ ის სხვა დას ხვა სა ფე ხუ რე ბის ერ თმა ნე თის გან 
გა მიჯ ვნას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მის დი ნა მი კუ რი ან ალ იზ ის დროს. დრო ის 
მი ხედ ვით, ეკ ონ ომ იკ ურ ტრან სფორ მა ცი ათა, ცვლი-
ლე ბა თა თან მიმ დევ რო ბის შე ფარ დე ბის დად გე ნა 
დი ნა მი კუ რი ან ალ იზ ის ძი რი თა დი პრინ ცი პია.

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ტრან სფორ მა ცია 
დრო ში ნათ ლად ჩანს კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
სხვა დას ხვა პე რი ოდ ის წე რი ლო ბით ძეგ ლებ ში მო-
ცე მუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მა სა ლე ბის შე და რე ბი სას.

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა თან და თა ნო ბით იც ვლე-
ბა იმ კვა ლო ბა ზე, რო დე საც მას ში − რო გორც ელ ემ-
ენ ტთა არ ას რულ სის ტე მა ში − მომ ხდა რი ცვლი ლე-
ბე ბი არ იწ ვევს ელ ემ ენ ტთა ურ თი ერ თდამ თხვე ვას; 
მაგ რამ ეს ცვლი ლე ბე ბი ეკ ონ ომ იკ აში გარ კვე ულ 
ჩარ ჩო ებ შია მოქ ცე ული, ის ინი არ მიმ დი ნა რე ობს 
სრუ ლი ად თა ვი სუფ ლად და ყო ველ გვა რი კა ნონ-
ზო მი ერ ებ ის გა რე შე.

არა ად ვი ლია იმ ის თქმაც, თუ რა იწ ვევს ეკ ონ-
ომ იკ ური სის ტე მის დრო ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე-
ბებს. ამ გვარ ცვლი ლე ბა თა ერთ-ერ თი და საშ ვე ბი 
ფაქ ტო რი შე იძ ლე ბა იყ ოს ად ამი ან თა წარ მო ებ ით 
ურ თი ერ თო ბა თა გან სხვა ვე ბუ ლო ბა ნი. აგ რეთ ვე 
და საშ ვე ბია სხვა ფაქ ტო რე ბიც, მაგ., ად ამი ან თა 
მიგ რა ცი ები, რომ ლე ბიც ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
ცვა ლე ბა დო ბას ახ დენს.

ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კუ რი თვალ საზ რი სით შეს-
წავ ლის შემ დეგ ჩნდე ბა ახ ალი ამ ოც ანა ამ გვა რად 
წარ მოდ გე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ურ თი-
ერ თშე და რე ბი სა. ეკ ონ ომ იკ ის დარ გს, რო მე ლიც 
სწავ ლობს ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ურ თი ერ-
თშე და რე ბას, ეწ ოდ ება შე და რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა 
(Comparative Economics) (Cameron 1961:231–239; 
Angresano 1996; Djankov et al. 2003; Dallago 2004). 
შე და რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა შე იძ ლე ბა და იყ ოს ორ მი-
მარ თუ ლე ბად. ერ თი მი მარ თუ ლე ბაა ის ტო რი ულ-
შე და რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა (Comparative Historical 
Economics), რო მე ლიც სპე ცი ალ ური მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბით ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის 
ურ თი ერ თშე და რე ბას დროს თან მი მარ თე ბით (შდრ. 
Kindleberger 1978:2). მე ორე მი მარ თუ ლე ბაა ტი პო-
ლო გი ური ეკ ონ ომ იკა (Typological Economics), ანუ 
ეკ ონ ომ იკ ური ტი პო ლო გია (Economic Typology) 
(Grapendaal et al. 1995:123), რო მე ლიც გარ კვე ული 
ნიშ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური მოვ-
ლე ნე ბი სა და ფაქ ტე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ასა და 
კლა სი ფი კა ცი ას. ეკ ონ ომ იკ ური ტი პო ლო გი ის ძი-
რი თა დი ამ ოც ანაა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მებს შო რის 
იზ ომ ორ ფიზ მი სა და ალ ომ ორ ფი ზის დად გე ნა და 
უნ ივ ერ სა ლი ებ ის გა მოვ ლე ნა. ეკ ონ ომ იკ ურ ტი პო-
ლო გი ას შე იძ ლე ბა და ვუ კავ ში როთ კონ ტრას ტუ ლი 
ეკ ონ ომ იკა (Contrasting Economics), ანუ შე პი რის პი-
რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა, რო მე ლიც შე ის წავ ლის კონ კრე-
ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მას სხვა ეკ ონ ომ იკ ურ 
სის ტე მას თან შე პი რის პი რე ბით და ამ გზით გა მო-
აჩ ენს მათ შო რის არ სე ბულ გან სხვა ვე ბებს (Turgeon 
1963). უნ ივ ერ სა ლია, რო მე ლიც და მა ხა სი ათ ებ ელია 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის თვის, შე იძ ლე ბა იყ ოს 
აბ სო ლუ ტუ რი ან სტა ტის ტი კუ რი, დე დუქ ცი ური ან 
ინ დუქ ცი ური (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:235–238, 
260–270).

ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა თა ტი პო ლო გი ური აღ წე რა 
შე იძ ლე ბა იყ ოს კვა ლი ტა ტი ური, ანუ თვი სობ რი ვი 
და კვან ტი ტა ტი ური, ანუ რა ოდ ენ ობ რი ვი, რომ ლე-
ბიც იც ვლე ბი ან სის ტე მე ბის ტრან სფორ მა ცი ის ას 
(შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:32, 74, 77, 115–117, 124).

ტი პო ლო გი ური კვლე ვი სას ირ კვე ვა, რომ ეკ-
ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბი რა ღა ცა ერ თი ანი, ზო გა დი 
უნ ივ ერ სა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის გან-
საზღვრულ შემ თხვე ვებს წარ მო ად გე ნენ. აგ რეთ ვე 
გარ კვე ულ მო ნა ცე მებ ზე დამ ყა რე ბით დგინ დე ბა 
ტი პო ლო გი ური კა ნო ნე ბი, უნ ივ ერ სა ლუ რი მა ხა-
სი ათ ებ ლე ბი, უზ ოგ ად ესი კა ნონ ზო მი ერ ებ ები და 
პრინ ცი პე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვით ერთ გან სა ხილ-
ველ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა 
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რო მე ლი მე ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნის არ სე ბო ბის 
პროგ ნო ზი რე ბა სხვა ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნის არ-
სე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე.

ამ დე ნად, ყვე ლა ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას სა ფუძ-
ვლად უდ ევს გარ კვე ული უნ ივ ერ სა ლუ რი ზო გა დი 
მო დე ლი, რო მე ლიც სხვა დას ხვა სა ხით გა მოჩ ნდე ბა 
კონ კრე ტულ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში.

ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მო დე ლი რე ბა უკ-
ავ შირ დე ბა მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის (Mathemati-
cal Economics) პრობ ლე მა ტი კას (Takayama 1985; 
სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:228), რაც ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მე ბის კვლე ვის ორ მო საზ რე ბას აერ თი ან-
ებს. ერ თია სის ტე მის სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბა, 
რო მელ საც ახ დენს სტა ტის ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა 
(Statistical Economics) (Mandelbrot 1963). მე ორეა ეკ-
ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის შე სა ბა მი სი მა თე მა ტი კუ რი 
მო დე ლე ბის აგ ება, რო მელ საც ახ დენს ალ გებ რუ ლი 
ეკ ონ ომ იკა (Algebraic Economics) (Schelling 1951). მა-
თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა ეკ ონ ომ იკ ური ამ ოც ან ებ ის 
ამ ოს ახ სნე ლად იყ ენ ებს მა თე მა ტი კურ მე თო დებს, 
ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბის ფორ მა ლი ზა ცი-
ას და წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებს მკაც-
რად ფორ მა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მის სა ხით.

ეკ ონ ომ იკ ის ად რინ დე ლი სა ფე ხუ რე ბის აღ დგე-
ნა, ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნე ბის პროგ ნო ზი რე ბა და 
ამ ნა ირ ად ეკ ონ ომ იკ ის ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის, 
ეკ ონ ომ იკ ურ მოვ ლე ნა თა და ურ თი ერ თო ბა თა რე-
კონ სტრუქ ცია ხერ ხდე ბა უძ ვე ლე სი არ ქე ოლ ოგი-
ური (წე რი ლო ბი თი და არ აწ ერ ილ ობ ითი) ძეგ ლე ბის 
შეს წავ ლა-გა შიფ რვით. ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის, 
რო გორც სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი წყო ბი სა, 
წი ნა რე ის ტო რი ულ ხა ნა ში გავ ლი ლი სა ფე ხუ რე ბის 
აღ დგე ნა გვაძ ლევს გარ კვე ულ მო დე ლებს, რომ-
ლე ბიც ეკ ონ ომ იკ ისა და მა თე მა ტი კის ჩა სახ ვა-ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა სა და გან ვი თა რე ბას უფ რო ღრმად 
აღ გვი წერს (კვა ში ლა ვა 2020). მხო ლოდ ამ გვა რი 
კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს რე-
კონ სტრუ ირ ებ ული ეკ ონ ომ იკ იდ ან ის ტო რი ულ ად 
და დას ტუ რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის დე დუქ ცი რე ბა ან, 
პი რი ქით, ინ დუქ ცი რე ბა იძ ლე ვა იმ ფაქ ტობ რივ მო-
ნა ცე მებს, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ამ და მა თე მა ტი კამ 
გაიარა თა ვი ან თი ფორ მი რე ბი სა და ის ტო რი ული 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში დაწყე ბუ ლი წი ნა რე ის ტო-
რი ული ხა ნი დან თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ული ეპ ოქ ის 
ჩათ ვლით (კვა ში ლა ვა 2020).

კი დევ ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ად რე ული 
სა ფე ხუ რე ბის აღ დგე ნის პრობ ლე მა ჩნდე ბა მა შინ, 
რო დე საც ხდე ბა რა იმე ნიშ ნით ახ ლო მყო ფი ეკ ონ-
ომ იკ ური სის ტე მე ბის ერ თმა ნეთ თან შე და რე ბა და 

შე პი რის პი რე ბა.
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბი ით ვლე ბა სა ერ თო ეკ-

ონ ომ იკ ური სის ტე მი დან ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლად, მხო-
ლოდ და მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც მათ შო რის სის-
ტე მა ტუ რი ერ თგვა რო ბა ხერ ხდე ბა. ამ პრინ ციპ მა 
ხე ლი შე უწყო ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკ ის (Historical 
Economics) სწრაფ გან ვი თა რე ბას (Bisin and Federico 
2021; სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:137, 139, 160).

ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა თა სა ერ თო ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მი დან წარ მო მავ ლო ბა ლო გი კუ რად მიგ ვიყ-
ვანს წი ნა რე ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
რე კონ სტრუქ ცი ამ დე, რო მე ლიც აღ დგე ბა მხო ლოდ 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ გან საზღვრუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ხერ ხდე ბა მრა ვა ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის დაყ ვა ნა ამ ოს ავ ალი ეკ ონ-
ომ იკ ური სის ტე მის თე ორი ულ ად შე საძ ლე ბელ სხვა-
დას ხვა მო დელ ზე, რო მე ლიც მი ახ ლო ებ ული იქ ნე ბა 
ოდ ეს ღაც არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას თან. 
ას ეთ დროს სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ური უნ ივ ერ სა ლი ები 
უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი რო გორც აღ დგე ნი ლი 
მო დე ლე ბის რე ალ ურ ობ ის და დას ტუ რე ბის მტკი ცე 
კრი ტე რი უმი. ამ თვალ საზ რი სით ის მო დე ლია ნამ-
დვილ თან უფ რო მი ახ ლო ებ ული, რო მე ლიც მე ტად 
შე ეს აბ ამ ება სტა ტი კურ ტი პო ლო გი ურ მო ნა ცე მებს; 
მაგ რამ აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის მხო-
ლოდ სტა ტი კურ ეკ ონ ომ იკ ურ უნ ივ ერ სა ლი ებ თან 
შე სა ბა მი სო ბა არ არ ის საკ მა რი სი პი რო ბა იმ ის თვის, 
რომ ვთქვათ, ეს რე კონ სტრუქ ცი ები რე ალ ობ ას-
თან მი ახ ლო ებ ულია. ას ევე აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა 
აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის შე სა ბა მი-
სო ბა დი ნა მი კურ ტი პო ლო გი ურ მო ნა ცე მებ თან. 
ამ დე ნად, აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბი 
მხო ლოდ და მხო ლოდ მა შინ იქ ნე ბა რე ალ ობ ას თან 
მი ახ ლო ებ ული, თუ ის დას ტურ დე ბა სტა ტი კუ რი და 
დი ნა მი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით. სა ტი ტი კუ რი 
და დი ნა მი კუ რი ტი პო ლო გი ის გათ ვა ლის წი ნე ბა ეკ-
ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის აღ დგე ნის დროს აუც ილ-
ებ ლად იწ ვევს კლა სი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
გა და სინ ჯვას და ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბას.

თუ კი ამ ოს ავ ალი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის აღ-
დგე ნი ლი მო დე ლე ბი იმ დრო ინ დე ლი რე ალ ობ ას 
ას ახ ავ ენ, მა შინ ის ინი უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ნენ ტი პო-
ლო გი ურ ად მი ღე ბად უნ ივ ერ სა ლურ ეკ ონ ომ იკ ურ 
კა ნონ ზო მი ერ ებს, რომ ლე ბიც დგინ დე ბა სხვა დას-
ხვა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ურ თი ერ თშე და რე-
ბი სა და ურ თი ერ თშე პი რის პი რე ბის სა ფუძ ველ ზე.

მოკ ლედ გა ვი მე ორ ოთ ზე მოთ ქმუ ლი. წი ნა რე-
ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის აღ დგე ნა 
ხდე ბა წე რი ლო ბით და არ აწ ერ ილ ობ ითი ძეგ ლებ ში 
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და დას ტუ რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის ურ-
თი ერ თშე და რე ბი სა და ურ თი ერ თშე პი რის პი რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და ერ თი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი დან 
უწყვე ტი ცვლა მე ორე, უწ ინ დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
მო დე ლის კენ, მე სა მე, უფ რო ადე ული ეკ ონ ომ იკ-
ური მო დე ლის კენ და ა.შ. თი თოეული მო დე ლის 
ტი პო ლო გი ური და დას ტუ რე ბის შე დე გად. ეს ცვლა 
გრძელ დე ბა მა ნამ, სა ნამ მიღ წე ული არ იქ ნე ბა ის 
ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი, რომ ლის მი ხედ ვით შე იძ-
ლე ბა და ხა სი ათ დეს  წი ნა რე ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკა 
(Prehistoric Economics) (შდრ. Earle 1982).

აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბი, რომ-
ლე ბიც ას ახ ავ ენ ოდ ეს ღაც არ სე ბუ ლი წი ნა რე ის-
ტო რი ულ ეკ ონ ომ იკ ას, იძ ლე ვა მი სი გავ რცე ლე ბის 
ის ტო რი ულ-გე ოგ რა ფი ული არე ალ ის დად გე ნა საც.

ეკ ონ ომ იკ ის რო გორც სის ტე მის ამ გვა რი ან ალ-
იზ ით ვლინ დე ბა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო-
ბე ბის კვლე ვა აუც ილ ებ ელია მის დამ მყა რე ბელ 
ხალ ხთა კულ ტუ რას თან გა ნუ ყოფ ლად, რო მე ლიც 
მო იც ავს სა ზო გა დო ებ ის ქცე ვებს, კა ნო ნებს, ენ ებს, 
რე ლი გი ებს, ინ სტი ტუ ტებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს. ამ 
მი მარ თუ ლე ბას ეკ ონ ომ იკ ურ პა ლე ონ ტო ლო გი ას 
(Economic Paleontology) უწ ოდ ებ ენ (Driver 1943).

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, წი ნა რე ის ტო რი ული 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის აღ დგე ნა გარ კვე ული 
მი ახ ლო ებ ით აღ წერს შე სა ბა მი სი ეკ ონ ომ იკ ური 
ურ თი ერ თო ბე ბის დამ მყა რე ბელ ხალ ხთა სო ცი ალ-
ურ ჯგუ ფებს, მე ურ ნე ობ ებს, მა ტე რი ალ ურ ყო ფა სა 
და კულ ტუ რას (შდრ. სი ჭი ნა ვა 2014:48). ამ გვა რი 

აღ დგე ნა, რო მე ლიც ის ტო რი ულ რე ალ ობ ას თან მი-
ახ ლო ებ ულია, სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, რომ წარ სუ ლი სა 
და აწ მყოს ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბი და კულ-
ტუ რე ბი ტი პო ლო გი ურ ად ერ თმა ნეთს შე დარ დეს. ამ 
აღ დგე ნის დროს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს მი თო სურ გად მო ცე მებ სა და მი თო ლო გი ურ 
გა აზ რე ბებს (სი ჭა ნა ვა 1999; სი ჭი ნა ვა 2011:37), რი-
ტუ ალ ურ მო ტი ვებ სა და არ ქე ოლ ოგი ურ მა სა ლებს, 
რო მელ თა მი ხედ ვით ირ კვე ვა სა ვა რა უდო ეკ ონ ომ-
იკ ის ტი პო ლო გი ური შე საძ ლებ ლო ბა ნი.

დას კვნა
ამ რი გად, ეკ ონ ომ იკა რო გორც სის ტე მა მო იც ავს 

გან სხვა ვე ბულ მი მარ თუ ლე ბებს და მო ითხოვს მის 
და ხა სი ათ ებ ას სხვა დას ხვა ას პექ ტით. თა ნა მედ რო-
ვე ეკ ონ ომ იკ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში შე სა ბა მი სად გა-
მოკ ვე თი ლია სა თა ნა დო მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე-
ბიც ახ დე ნენ ამ ას პექ ტე ბის უფ რო სა ფუძ ვლი ან ად 
და მუ შა ვე ბას და ამ ით ხელს უწყო ბენ ეკ ონ ომ იკ ის 
გა აზ რე ბა საც მის მთლი ან ობ ასა და  გან ვი თა რე ბის 
პრო ცეს ში. ამ მი მარ თუ ლე ბე ბის გან მტკი ცე ბამ 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ აში კვლე ვა თა სფე რო 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აფ არ თო ვა და მო იც ავა სა ზო გა-
დო ებ რი ვი, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, ზუს ტი და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო დის ციპ ლი ნე ბის უახ ლო ესი დარ გე ბი. 
ამ იტ ომ ამ დარ გებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი მეც ნი ერ ული 
მე თო დე ბის თავ მოყ რა, შეს წავ ლა და სა თა ნა დოდ 
გა მო ყე ნე ბა აუც ილ ებ ელია წი ნა რე ის ტო რი ული 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის აღ დგე ნის თვის.
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