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saiubileo milocva

„საქართველოს ეკონომისტი“: გამოცემიდან 100 წლის 

სახელოვანი იუბილე

ჟურნალ „ეკონომიკის“რედაქციას

100 წლის იუბილარი ჟურნალი „საქართველოს ეკონომისტის“ მემკვიდრეობა 
დიდი პატივია თქვენი ჟურნალისთვის, რომელიც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების ყველა ეტაპზე მაღალი პასუხისმგებლობითა და პროფესიონლურად 
ეკიდებოდა დაკისრებულ ფუნქციებს, ჯეროვნად და დროულად ეხმაურებოდა ქვეყ-
ნისთვის საჭირბოროტო საკითხებს.

იუბილარი ჟურნალის რედაქციის მოღვაწეობაში განსაკუთრებულად გამორჩეუ-
ლია თითქმის ოცი წლის პაუზის შემდეგ (1941-1957 წწ.) - 1957 წლიდან აკად. პაატა 
გუგუშვილის მიერ აღდგენილი და მისივე რედაქტორობით განახლებული „საქართვე-
ლოს ეკონომისტის“ რედაქციის მრავალმხრივი საქმიანობა. ჟურნალში დამკვიდრდა 
ყველაზე აქტუალურ პრობლემებზე ჯანსაღი დისკუსია. რაც მთავარია, ახალ მაღალ 
დონეზე განვითარდა ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგია, რამაც უდავოდ ხელი 
შეუწყო ქართული ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებას. 

მომდევნო პერიოდში, კერძოდ, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისა 
და საბაზრო ეკონომიკის დამკვიდრებისთვის ხელშესაწყობად, თქვენმა ჟურნალმა 
ბევრი სიახლე დანერგა და აქტიურად ჩაერთო აღნიშნულ პროცესებში და ეს საქმია-
ნობა დღესაც წარმატებით გრძელდება.

ჩვენ გვეამაყება, რომ თსუ-ის პროფესორთა არაერთი თაობა ნაყოფიერად თანა-
მშრომლობდა და თანამშრომლობს თქვენს ჟურნალთან. 

გილოცავთ სახელოვან იუბილეს და ახალ წარმატებებს გისურვებთ ქვეყნისთვის 
სასარგებლო საქმიანობაში.

 
 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის 

ჟურნ. „ეკონომიკისა და ბიზნესის“ რედაქცია 
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 „საქართველოს ეკონომისტის“ ისტორიული მნიშვნელობა

მიხეილ ჯიბუტი 
ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი
m–djibu  @yahoo.com

ჟურნალი „საქართველოს ეკონომისტის“ პირველი ნომრის გამოცემიდან 100 
წელი შესრულდა. 1918 წელს 13 სექტემბრიდან 20 დეკემბრამდე სულ გამოიცა 
ექვსი ნომერი. სტატიაში, ამ ნომრებში მოცემულ მასალებზე დაყრდნობით 
ნაჩვენებია ჟურნალის ისტორიული მნიშვნელობა, იმ დროისათვის არსებული 
გამოწვევები და მათი დაძლევის შესახებ ავტორთა პოზიციები, რომელთაც 
საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემის რევერსული განვითარების 
გამო დღესაც არ დაუკარგავს აქტუალურობა. მოთხრობილია ჟურნალის 
„დავიწყებისა“ და მისი „გაცოცხლების“ ამბავი.

საკვანძო სიტყვები: ჟურნალი „საქართველოს ეკონომისტი“; საქართვე-
ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკა; რევერსული განვითარება. 

ეკონომიკის ცოდნისა და პუბლიცისტიკის სინთეზი სპეციალიზებული, პერიო-
დული ეკონომიკური გამოცემების სახით XIX საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო და-
წინაურებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებში და ჩამოყალიბებული სახე საუკუნის ბოლოს 
მიიღო. აღსანიშნავია, რომ ასეთი ქვეყნები და გამოცემები ხელზე ჩამოსათვლელი 
რჩებოდა მაშინაც, როდესაც საქართველოში 100 წლის წინ გამოიცა პირველი ქართუ-
ლი ეკონომიკური ჟურნალი – „საქართველოს ეკონომისტი“. 

1986 წლის დეკემბერში, საქართველოს სსრ კ. მარქსის სახელობის სახელმწიფო 
რესპუბლიკური ბიბლიოთეკის სპეციალური ლიტერატურის ფონდში1 მუშაობისას, 
ვნახე იქ დაცული, 1918 წელს გამოცემული ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ 
ნომრები. მიიქცია ყურადღება იმ ფაქტმა, რომ ჟურნალის გამოცემის წელი არ შეესა-
ბამებოდა ჟურნალ „ეკონომისტის“ იუბილეების აღნიშვნის ჩამოყალიბებულ ტრადი-
ციას. 

მაგალითად, 1975 წელს ჟურნალის 50 წლისთავს მიეძღვნა აკად. პ. გუგუშვილის 
სტატია „ქართული ეკონომიკური პუბლიცისტიკის ფლაგმანი“ [1], ხოლო 1985 წელს 
კი უკვე 60 წლისთავს, სტატიები: ი. კრავცოვი – „მუდამ ცხოვრების შუაგულში“ [2], 
ჟ. წიკლაური – „პირველი ნაბიჯები“ [3], ი. გოგსაძე – „ჟურნალმა სახე შეიცვალა“ [3].

1 ასე ეწოდებოდა მაშინ დღევანდელ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბ-
ლიოთეკას.
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 „საქართველოს ეკონომისტის“ ისტორიული მნიშვნელობა

საიუბილეო თარიღებისათვის ათვლის წერტილად აღებული იყო 1925 წლის 
აგვისტო, როდესაც გამოვიდა ჟურნალ „ეკონომისტის“ პირველი ნომერი.

ჟურნალის ისტორია შემდეგნაირად იყო წარმოდგენილი: 1925 წელს ის  გამოდიოდა 
„ეკონომისტის“, 1926-1931 წლებში - „საქართველოს ეკონომისტის“ სახელწოდებით. 
1941-1957 წლებში ჟურნალი არ გამოდიოდა, 1958 წლიდან განახლდა ჟურნალის 
გამოცემა. 1967 წლამდე ჟურნალს ერქვა „საქართველოს ეკონომისტი“, 1967-1973 
წლებში „საქართველოს სახალხო მეურნეობა“, ხოლო 1974 წლიდან – „ეკონომისტის“ 
სახელწოდებით. აღნიშნული ქრონიკა შეიძლება ითქვას, საყოველთაოდ აღიარებული 
და მიღებული იყო [4].

იქაც კი, სადაც არ იყო უარყოფილი ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ არ-
სებობა, მისი გამოცემის თარიღი არასწორად იყო და ბუნებრივია, დღესაც არასწო-
რადაა მითითებული. ქართული პუბლიცისტიკის, მათ შორის, ეკონომიკური პუბლი-
ცისტიკის ისტორიაში შეცდომითაა მოტანილი მისი გამოცემის დრო. გ. ბაქრაძის 
მიერ შედგენილ ქართული პერიოდიკის ბიბლიოგრაფიაში [6, გვ.16.] მისი გამოცემის 
თარიღად 1919 წელია მითითებული. იმავე წელს უთითებს აკადემიკოსი პ. გუგუშვი-
ლი [7, გვ. 59, 223.].

აღნიშნულის გარკვევის შემდეგ, დაისვა საკითხი ისტორიული სამართლიანობის 
აღდგენისა და ქართული ეკონომიკური პერიოდიკის ისტორიის დაზუსტებისათვის 
პირველი ქართულ ეკონომიკური ჟურნალის გამოცემასთან დაკავშირებით [7, გვ.5].

აუცილებელი გახდა მომხდარიყო განსხვავება, ერთი მხრივ, ქართული 
ეკონომიკური ჟურნალის გამოცემასა და მეორე მხრივ, საბჭოთა ხელისუფლების 
პერიოდში ეკონომიკური ჟურნალის გამოცემისაგან, როგორც ზოგადისა ნაწილისაგან 
[8, გვ.107-108], რითაც ნაჩვენები იქნა გზა არსებული საიუბილეო უხერხულობის 
დასაძლევად – აღინიშნა, რომ ქართული ეკონომიკური ჟურნალის ისტორია მოიცავს 
მის ისტორიას, როგორც დემოკრატიული რესპუბლიკის, ისე საბჭოთა პერიოდში1. 
აღნიშნული იუბილეები, ესაა ქართული საბჭოთა ეკონომიკური ჟურნალის იუბილეები 
და სამართლიანობა მოითხოვს ქართული ეკონომიკური ისტორიის აღდგენას. 
ამისთვის ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ პირველი ნომრის გამოცემის 
თარიღი – 1918 წლის 13 სექტემბერი, ლეგიტიმირებულ იქნა პირველი ქართული 
ეკონომიკური ჟურნალის დაბადების თარიღად. 

მოწოდებას ქართული ეკონომიკური ჟურნალის 7 წლით „დაბერების“ შესახებ 
ოფიციოზიც და აკადემიური წრეებიც დუმილით შეხვდა. 

1988 წელს გამოქვეყნებულ იქნა ვრცელი სტატია იმავე თემაზე [9, გვ.5-14]. 
სტატია მთავრდებოდა რეკომენდაციით: „დღევანდელ ჟურნალ „ეკონომისტის“ 
უშუალო წინამორბედთაგან პირველი ნომერი გამოვიდა 70 წლის წინათ. ამდენად, 
ვფიქრობთ, ნაცვლად - ჟურნალი „ეკონომისტი“ „გამოდის 1925 წლიდან“, უნდა 
დაიწეროს - „გამოდის 1918 წლიდან“. ამასთან, რადგან ჟურნალი მთელი რიგი წლების 
განმავლობაში არ გამოდიოდა, მიზანშეწონილია მითითებულ იქნეს გამოცემის წელი. 

1 დღევანდელი გადასახედიდან, როდესაც საბჭოთა პერიოდი 1991 წელს დასრულდა, ეს მარ-
ტივი აღსათქმელია. ჟურნალის არსებობა გრძელდება პოსტსაბჭოთა პერიოდშიც.



12

მიხეილ ჯიბუტი 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჟურნალი 1919-1925, 1941-1958 წლებში არ გამოდიოდა, 
მაშინ 1988 წელი იქნება გამოცემის ორმოცდამეცხრე წელი და შესაბამისად, ჟურნალს 
უნდა ეწეროს „გამოცემის XLIX წელი“ [იქვე].

1988 წელს არც ეს რეკომენდაციები ყოფილა გათვალისწინებული და არც 
ქართული ეკონომიკური ჟურნალის 70 წლის იუბილის აღნიშვნის საფუძველი იქნა 
გამოყენებული.

საბჭოთა ეკონომიკური ჟურნალის 70 წელიც არ აღნიშნულა იმ მარტივი 
მიზეზით, რომ საიუბილეო 1995 წლისათვის საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობდა და 
მის დაშლასთან ერთად - 1991 წელს - ჟურნალ „ეკონომისტმა“ დაკარგა საბჭოთა 
შინაარსი. 

ისტორიული სამართლიანობა აღდგა 1992 წელს. ამ წლიდან ჟურნალ „ეკონომი-
კას“, ნაცვლად „ჟურნალი გამოდის 1925 წლიდან“, აქვს წარწერა „ჟურნალი გამოდის 
1918 წლიდან“. ჟურნალის 1918 წლის ნომრები „გამოვიდა“ 74-წლიანი დავიწყებიდან 
და შეიძინა „მეორე სიცოცხლე“. 

1998 წელს აღინიშნა ქართული ეკონომიკური ჟურნალის 80 წლისთავი, რომე-
ლიც გამოთვლი იქნა 1918 წელს „საქართველოს ეკონომისტის“ გამოცემიდან [10]. ამ 
დროისათვის ჟურნალი იყო საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური 
და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ყოველთვიური 
სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალი.

ისტორიული გაუგებრობით, თუ შეგნებულად მოხდა „საქართველოს 
ეკონომისტის“ 1918 წლის ამბავის დავიწყება და რატომ გაჭირდა ამ ისტორიული 
ფაქტის აღდგენა?

ორივე შემთხვევაში მთავარი მიზეზი იყო საბჭოთა პოლიტიკური კონიუნქტურა. 
განსხვავება ის იყო, რომ ის ხორციელდებოდა 20-იან წლებში ახალი, აგრესიული 
ბოლშევიკური, ხოლო 80-იანი წლების ბოლოს - ფრთხილი, გულგრილი, მომაკვდავი 
კომუნისტური ფორმებით.

ის, რომ ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ არსებობა კარგად ახსოვდათ 
1925 წელს, იქედანაც ჩანს, რომ ჟურნალს უწოდეს „ეკონომისტი“, ხოლო ერთ 
წელიწადში „საქართველოს ეკონომისტი“ და ასეთი სახელწოდებით იყო 1967 
წლამდე. ხელისშემშლელ ფაქტორს, დიდი ალბათობით, წარმოადგენდა როგორც 
იდეოლოგიური, ისე პიროვნული ფაქტორები. „საქართველოს ეკონომისტის“ 
დამფუძნებელი და რედაქტორი იყო დიომიდე თოფურიძე, რომელიც იყო 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი, სოციალ-
დემოკრატი (კომუნისტების კლასიფიკაციით „მენშევიკი“). ის 1937 წელს დახვრიტეს. 
დიომიდე თოფურიძის პერსონაც არ წაშლილა თანამედროვეთა მეხსიერებიდან, 
თუმცა მასზეც, ისე როგორც ეს იყო დაწესებული, არავინ არ საუბრობდა. 

ის ერთხელ აკადემიკოსმა ვ. ჩანტლაძემ ჟურნალ „ეკონომისტის“ 60 წლისთავისა-
დმი მიცემულ ინტერვიუში ქართული საბჭოთა ეკონომიკური მეცნიერების სათავეებ-
თან მდგომ ღვაწლმოსილ მეცნიერთა შორის დაასახელა. შეუძლებელია იმის დაშვება, 
რომ ჟურნალის არსებობა მეხსიერებიდან გაქრა. მით უმეტეს, რომ ჟურნალის ბევ-
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 „საქართველოს ეკონომისტის“ ისტორიული მნიშვნელობა

რი თანამშრომელი მრავალი ათეული წელი აგრძელებდა ეკონომიკური მეცნიერების 
სფეროში საქმიანობას. მაგალითად, ფილიპე გოგიჩაიშვილი1.

30-40-წლიანი მიჩუმათების შემდეგ, XX საუკუნის 60-70-იანი, მით უმეტეს 80-
იანი წლების თაობის მეხსიერებაში, 1918 წლის ჟურნალის ფაქტი, ბუნებრივია, აღარ 
შემორჩა. 1988 წელს ჟურნალ „ეკონომიკის“ რედკოლეგიამ2 გაიგო რა ამ ფაქტის შე-
სახებ – გადაწყვეტილება ვერ მიიღო.

 ეს გადაწყვეტილება ვერც 1991 წელს ვერ მიიღო ჟურნალის რედკოლეგიამ3. ის 
მიღებული იქნა მხოლოდ 1992 წელს ფაქტობრივად იგივე რედკოლეგიის მიერ (მას 
დაემატა მხოლოდ ა.ხეცურიანი). ამასთან, 1988-შიც, 1991-შიც და 1992-შიც ჟურნალ 
„ეკონომიკის“ რედაქტორი იყო ერთი და იგივე პიროვნება - იგორ კრავცოვი.4 

მრავალი წლის შემდეგ ბარიერები ფორმით სხვა, მაგრამ შინაარსით კვლავ ძვე-
ლი დარჩა. ჟურნალ იყო: 1988 წელს „საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კო-
მიტეტის ყოველთვიური პოლიტიკურ-ეკონომიკური ჟურნალი“, ხოლო 1991 წელს - 
„საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ორგანო“. არც კომპარტიის ცენტრა-
ლურ კომიტეტს და არც საქართველოს უზენაეს საბჭოს არ „აღმოაჩნდა“ სურვილი 
„მენშევიკების“ მემკვიდრეობაზე.

1992 წელს შეიცვალა ჟურნალის სტატუსი და ის გახდა „საქართველოს რეს-
პუბლიკის დამოუკიდებელი ყოველთვიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი“. 
თავისუფლების ეს ზომა საკმარისი აღმოჩნდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგე-
ნისათვის იმ ადამიანების მიერ, რომლებმაც ეს ვერ შეძლეს 5 წლის განმავლობაში.

1 ჟურნალში თანამშრომლობდნენ: ი. ანდრონიკაშვილი, კ. ანდრონიკაშვილი, რ. 
არსენიძე, ა. ასათიანი, ა. ბერგი, პ. გელეიშვილი, ფ. გოგიჩაიშვილი, რ. დათეშიძე, ნ. 
ელიავა, ი. ვარაზაშვილი, ვ. ვოიტინსკი, დ. თოფირიძე, კ. კანდელაკი, ე. კოზლოვსკი. 
ი. ლორთქიფანიძე, გ. მამრაძე, ტ. მარგველაშვილი, პ. საყვარელიძე, ი. ფაღავა, მ. 
ყაუხჩიშვილი, ი. შარაშიძე, მ. სმირნოვი და სხვ. 

2 ი.კრავცოვი (მთავარი რედაქტორი), გ.ადეიშვილი, რ.ბასარია, პ.ბაქრაძე, 
ვ.ბურ კაძე, მ.გედენიძე, რ.გოგოხია, რ.გრიგოლია (პასუხისმგებელი მდივანი), 
ა.გუნია, დ.დვალიშვილი, ა.ერგემლიძე, ვ.ვეფხვაძე, რ.კაკულია. დ.ლომაია, 
ვლ.პატეიშვილი, პ.ჟღენტი, ო.ქვილითაია, დ.ქორიძე, მ.ღაღანიძე, რ.შენგელია 
(მთავარი რედაქტორის მოადგილე),ო.შურღაია, ლ.ჩიქავა, ჯ.ჩხიკვაძე, დ.ძნელაძე, 
ლ.ხაბურზანია, გ.ჯულაყიძე.

3 ი.კრავცოვი - მთავარი რედაქტორი, ვ.ბურკაძე, რ.გოგოხია, რ.გოცირიძე, რ.გრი-
გოლია (პასუხისმგებელი მდივანი), ვ.ვეფხვაძე, რ.კაკულია. ი. მესხია, ვ.პაპავა, 
ვლ.პატეიშვილი, ი.ქვაჩახია, რ.შენგელია (მთავარი რედაქტორის მოადგილე), 
ლ.ჩიქავა, ჯ.ჩხიკვაძე, დ.ძნელაძე.

4 ჟურნალს რედაქტორობდნენ: 1918 წ. - დ.თოფურიძე, 1925-1926 წწ.-ს. ჩიხლაძე, 
1926-31 წწ. - ვ. ავაქოვი და ა. კვირიკაძე, 1931-32 წწ. - კ. ორაგველიძე, 1933-37 წწ. 
- რ. მელაძე, 1937-40 წწ. - კ. თარგამაძე, 1958-67 წწ. - პ. გუგუშვილი, 1967-69 წწ. 
-ს. ინწკირველი, 1969-75 წწ. - თ. გოგსაძე, 1976-93 წწ. - ი. კრავცოვი.1993 წლიდან - 
რ.შენგელია.
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მიხეილ ჯიბუტი 

თავისუფლების შედეგია ის, რომ თუ ჟურნალი „ეკონომიკა“ ერთადერთი ამ 
კლასის ჟურნალი იყო საბჭოთამდელ, საბჭოთა და დიდხანს პოსტსაბჭოთა პერი-
ოდში, ბოლო წლებში საქართველოში მრავალი ეკონომიკური პროფილის გაზეთი და 
ჟურნალი გამოდის. ისე როგორც ყველა ქართული უმაღლესი სასწავლებელი, ივანე 
ჯავახიშვილის 1917 წელს დაარსებული1 ქართული უნივერსიტეტისა და მისგან გა-
მომდინარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მემკვიდრეა, ყველა ქართული 
ეკონომიკური ჟურნალი ისტორიულად „საქართველოს ეკონომისტის“ და აქედან გა-
მომდინარე ჟურნალ „ეკონომიკის“ მემკვიდრეა. აქედან გამომდინარე, პირველი ქა-
1 დოკუმენტურად დადასტურებულია, რომ თბილისის უნივერსიტეტი, როგორც 

კერძო სასწავლებელი, დაარსდა 1917 წლის 2 დეკემბერს (15 დეკემბერს ახალი 
სტილით)  - ამ დღეს ამიერკავკასიის კომისარიატმა  ივანე ჯავახიშვილის მიერ 
შე  ტანილი განცხადების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება უნივერსიტეტის 
დაარ სებისა და მისი წესდების დამტკიცების თაობაზე. 1918 წლის 26 იან-
ვარს (8 თებერვალს ახალი სტილით) დავით IV აღმაშენებლის ხსენების 
დღეს თბილისის უნივერსიტეტის გახსნა და კურთხევა მოხდა - ამ დღეს უნი-
ვერ სიტეტის დამფუძნებელმა მამებმა საქვეყნოს გამოაცხადეს უნივერსიტეტის 
ფუნქციონირების დაწყება. ეს ორი მოვლენა ისეა ერთმანეთთან მიმართებაში, 
როგორც დაბადება და ნათლობა, მაგრამ სხვადასხვა პიროვნული ფაქტორების, 
პოლიტიკური კონიუნქტურისა და ინერციის გამო უნივერსიტეტის 100 წლის 
საიუბილეო თარიღებისათვის შესაბამისი ისტორიული კორექტირება ვერ მოხერხდა. 
ისტორიული სიმართლისათვის ხაზგასასმელია ის ფაქტებიც, რომ პირველი ლექცია 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა 1918 წლის 30 იანვარს (12 
თებერვალს ახალი სტილით), ხოლო თბილისის უნივერსიტეტს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტატუსი 1918 წლის 3 სექტემბერს (16 სექტემბერს ახალი 
სტილით) მიენიჭა - 1918 წ 26 მაისს შექმნილი საქართველოს რესპუბლიკის 
მთავ რობის მიერ. აქაც ლიტერატურაში ისეა „მიფუჩეჩებული“ ეს ფაქტი, რომ 
დაინტერესებული საზოგადოების უმრავლესობის ცნობიერებაში უნივერსიტეტის 
სახელმწიფო სტატუსი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის 
(მოიხსენება ან როგორც „მენშევიკები“, ან როგორც „სოციალ-დემოკრატები“) 
მთავრობას მიეწერება. სინამდვილეში სტატუსი მიანიჭა კოალიციურმა მთავრობამ, 
რომელიც შექმნილი იყო ეროვნული საბჭოს მიერ. უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო 
სტატუსის მინიჭებიდან 10 დღის შემდეგ გამოვიდა „საქართველოს ეკონომისტის“ 
პირველი ნომერი. ამრიგად, აღიარებას ელოდება ის, რომ დღევანდელი ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1918 წლის 3 
სექტემბერს სახელმწიფო უნივერსიტეტად გარდაქმნილი 1917 წლის 2 დეკემბერს 
დაარსებული პირველი ქართული უნივერსიტეტის სამართალმემკვიდრეა.h  p://
iverioni.com.ge/16440-mikheil-jibu  -qarthuli-universite  s-100-tslis-iubile-bolshevikuri-
dumilith.html?  _comment_id=1834219019974878_1834405186622928#fe985be2d
3d5
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 „საქართველოს ეკონომისტის“ ისტორიული მნიშვნელობა

რთული ეკონომიკური ჟურნალის 100 წლის იუბილე ამავე დროს ყველა ქართული 
ბეჭდური თუ ელექტრონული სახით გამომავალი ეკონომიკური ჟურნალის იუბილე-
ცაა. პირველი ქართული ეკონომიკური ჟურნალის 100 წელი ქართული ეკონომიკური 
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ჟურნალი, ერთი მხრივ, ხელს უწყობ-
და ეკონომიკური პრაქტიკისა და პოლიტიკის განხორციელებას და მეორე მხრივ, 
ეკონომიკური თეორიის განვითარებას. ჟურნალ „ეკონომიკის“ ნომრებში შეკრებილია 
ქართული ეკონომიკური აზროვნების განვითარების 100 წლის ისტორია. 

ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ ისტორიული მნიშვნელობა არ შემოიფა-
რგლება მხოლოდ ისტორიული სამართლიანობის აკადემიური აღდგენით.

ათეული წლებია უცვლელია სიტუაცია1 ქართული ეკონომიკური პერიოდიკის 
ისტორიის შესწავლის საქმეში. სხვა რომ არა ვთქვათ, ჯერ კიდევ არაა დადგენილი 
ქართული ეკონომიკური ჟურნალ-გაზეთების სრული ნუსხა. არაა ჩატარებული მათი 
კატალოგიზაცია, არ გვაქვს მათი აღწერილობა და სხვ. ბევრი გაურკვევლობაა ამა 
თუ იმ ჟურნალისა და გაზეთის გამოცემის თარიღებთან დაკავშირებით, არაა დადგე-
ნილი მათი გამოსვლის პერიოდულობა და სხვ. ასეთი სიტუაცია განპირობებულია 
მრავალი მიზეზით. უპირველესი მათ შორის საქართველოში ქართული ეკონომიკური 
აზრისა და პოლიტიკური ეკონომიის ისტორიების შესწავლის არასაკმარისი დონეა. 
არანაკლებ ხელისშემშლელია ქვეყანაში საბიბლიოთეკო საქმის მიუტევებლად დაბა-
ლი დონე. არ არის ბიბლიოთეკა, სადაც თავმოყრილი და დაცული იყოს ყველა ქა-
რთული ჟურნალ-გაზეთი და მათი სრული კომპლექტები. კომპლექტთან დაკავშირე-
ბით საქმე იმდენად სავალალოა, რომ დღეს უკვე დაგვიანებულია, ხვალ კი შეუძლე-
ბელი იქნება ბევრი ჟურნალ-გაზეთის ყველა ნომრის თავმოყრა, რითაც ეროვნული 
სულიერი წარმოება აუნაზღაურებლად დაზარალდება. ჯერ კიდევ სურვილად რჩება 
ქართული ეკონომიკური ჟურნალ-გაზეთების ნომრების სისტემური და საგნობრივი 
ბიბლიოგრაფიების შედგენის საკითხი. მოუწესრიგებელია პერიოდიკის ბიბლიოგრა-
ფიული საძიებლების გამოცემის საკითხი. ერთადერთ დასაყრდენ წიგნად ამ მხრივ 
რჩება გ. ბაქრაძის მიერ შედგენილი „ქართული პერიოდიკის ბიბლიოგრაფია“, რომე-
ლიც ჯერ ერთი, მოითხოვს დაზუსტებებს და მეორეც, არ მოიცავს ქართული პერიო-
დიკის ისტორიის 70 წელზე მეტი ხნის ინტერვალს [12]. 

ქართული ეკონომიკური აზრის ისტორიის კომპლექსური და სისტემური შესწავ-
ლა შეუძლებელია ქართული ეკონომიკური პერიოდიკის ისტორიის ცოდნის გარეშე.

 ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ ფურცლებზე 1918 წელს დაბეჭდილი 
მასალას გარდა შემეცნებითი – ქართული ეკონომიკური აზრისა და ქართული პე-
რიოდიკის ისტორიის შესწავლისა, აქვს სხვა მრავალმხრივი მნიშვნელობა. მათ შო-
რის უპირველესია მისი როლი საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის შესწავლასა 

1 ფაქტობრივად მდგომარეობა იგივეა, რაც 1987-1988 წლებში, როდესაც ამ საკი-
თხების შესწავლა დავიწყე. ქვეყნის ერთი პოლიტიკური სისტემიდან მეორეზე გა-
დას ვლას, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას ამ საკითხებზე ჯერ გავლენა არ 
მოუხდენია.
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და ისტორიული წარსულის თეთრი ლაქებისაგან განთავისუფლების საქმეში. 1918 
წლის 26 მაისს გამოცხადებული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შესა-
ხებ დღემდე, სამწუხაროდ, ხშირად მხოლოდ პოლიტიკური აქციების და პარტიათა 
ურთიერთდამოკიდებულების მიხედვითაა მსჯელობა. ამის საპირისპიროდ 
შესასწავლია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის, როგორც სუვენერული 
სახელმწიფოს ფორმირების ეკონომიკური ცხოვრება. გასაანალიზებელია 
იმდროინდელი საქართველოს სახალხო მეურნეობის მდგომარეობა, იმ დროინდელი 
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, მათი ეკონომიკური სტრატეგია და ტაქტიკა, 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ყოველივე ეს ობიექტურად, 
თვალნათლივ და დასაბუთებულად წარმოგვიდგენს მმართველი პარტიის1 
საქმიანობის ავ-კარგს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის 

1 ჟურნალის გამოცემის პერიოდი ემთხვევა საქართველოს კოალიციური მთავ რობის 
მოღვაწეობას. მართალია ამ დროსაც მთავრობაში ე.წ. „სოციალ-დემოკრატები“ 
(„მენშევიკები“) უმრავლესობას წარმოადგენდნენ, მაგრამ მათი ეკონომიკური პო-
ლიტიკა ჯერ კიდევ არ არის შებოჭილი ერთპარტიული მიდგომით, რაც მოხდა 
მოგვიანებით, მათი 1919 წლის 14-16 თებერვლის არჩევნების შემდეგ დამფუძნებელი 
კრებაში აბსოლუტური უმრავლესობით მოსვლის შემდეგ. ამიტომ მკვლევარებმა 
1918-1921 წლების საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის პოლიტიკის შესწავლისას 
უნდა გაითვალისწინონ ეს მომენტი. 1917 წლის 19-23 ნოემბერს ეროვნულმა 
ყრილობამ არაპირდაპირი წესით აირჩია პარლამენტი - ეროვნული საბჭო (1918 
წლის 8 ოქტომბერს გადაერქვა სახელი და ეწოდა „პარლამენტი“) რომელმაც 
გამოაცხადა 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა.1917 წლის 
თებერვლიდან 1919 წლის თებერვლამდე საქართველოში იყო პირველი პარლამენტი 
კოალიციური მთავრობით. 1919 წლის თებერვლიდან მეორე პარლამენტი-
დამფუძნებელი კრება და „სოციალ- დემოკრატიული“ /“მენშევიკური“ მთავრობა. ამ 
უკანასკნელთა ნამდვილი სახელია „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა 
პარტია“, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნოე ჟორდანია და რომელიც 1918 წლის 
ნოემბრადე იყო რუსეთის სოციალ- დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრი - მისი 
„მენშევიკური“ მიმდინარეობა. (ირაკლი ირემაძე, სალომე ჭანტურიძე. რედაქტორი 
ზურაბ გაიპარაშვილი. პირველი საყოველთაო დემოკრატიული არჩევნები 
დამოუკიდებელ საქართველოში, თბ., 2017, გვ. 27) ამიტომაც, უკვე 1919 წლის 
დამფუძნებელი კრების არჩევნებში მონაწილეობდა პირველ ნომრად - საქართველოს 
სოციალ-დემოკრატიული მუშთა პარტია და მეცამეტე ნომრად - რუსეთის სოციალ-
დემოკრატიული მუშათა პარტია (რსდმპ). აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანია, 
რამეთუ საქართველო იყო აგრარული ქვეყანა (ფეოდალიზმის დიდი დოზით) 
და კაპიტალიზმისათვის მორგებული პროგრამა ქმნიდა წინააღმდეგობას იდეურ 
რწმენასა და პრაქტიკას შორის, რაც აისახებოდა ქვეყნის განვითარებაზე. ეს კარგად 
ჩანს კოალიციური მთავრობის საქმიანობაშიც, რაც „საქართველოს ეკონომისტის“ 
ნომრებშია ასახული.
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(1918 – 1921 წწ.) პერიოდში. ასეთ ანალიზისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს 
სწორედ „საქართველოს ეკონომისტის“ ზემოთ მითითებული ნომრები წარმოადგენს. 

ისინი განსაკუთრებით სწორ წარმოდგენას იძლევა დამოუკიდებელი 
საქართველოს მთავრობის პირველი თვეების ეკონომიკური ღონისძიებებისა და ამ 
დროის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. მნიშვნელოვანია ამ 
მასალის საფუძველზე საქართველოს სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის 
შედარებითი ანალიზის ჩატარება საქართველოს პირველი სოციალიზაციისა და 
საქართველოს რევერსული მიმართულებით მოძრაობისას 1991 წლიდან. 1918 წელს 
საქართველო მსოფლიოში პირველად ახორციელებდა პრაქტიკაში კაპიტალიზმის 
სოციალისტურ ტრანსფორმაციას და შესაბამისი სახელმწიფო წყობილების 
ჩამოყალიბებას (როდესაც ამის გამოცდილება არ არსებობდა) და 1991 წლიდან 
საქართველომ განახორციელა რევერსი, დაიწყო „რევერსული განვითარება“ - სვლა 
იმ ბუნებრივი მდგომარეობისკენ, რაზეც 1918 წლიდან დაიწყო უარის თქმა (და 
რაზეც საბოლოოდ თქვა უარი 1921 წლიდან). აქაც იგივე პირობებში - მსოფლიოში 
დესოციალიზაციის, კაპიტალიზმის რესტავრაციის თეორიისა და პრაქტიკის არ 
არსებობის დროს. პროცესები შეიძლება ითქვას სარკისებურად ასახავდა ერთმანეთს. 
ასეთ ანალიზს ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს პრაქტიკული მნიშვნელობა. ქვეყნის 
განვითარების სწორი გააზრებისათვის აუცილებელია თეორიისა და სხვა ქვეყნების 
გამოცდილების ცოდნის გარდა, საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკური ისტორიის, ანუ 
ქვეყნის საკუთარი სამეურნეო გამოცდილების ცოდნა. ჟურნალ „საქართველოს 
ეკონომისტის“ ფურცლებზე ასახული 100 წლის მანძილზე კაპიტალიზმის „სოციალ-
დემოკრატიული“ („მენშევიკური“) ტრანსფორმაციის, შემდგომ კაპიტალიზმის 
კომუნისტური გარდაქმნის („ბოლშევიკური“) გასაბჭოების და ბოლოს საბჭოთა 
სოციალიზმის კაპიტალიზმში რევერსის - განსაბჭოების პროცესი. ამ ისტორიიდან 
არც ერთი ფურცლის ამოხევა არ შეიძლება.

ჟურნალი „საქართველოს ეკონომისტი“ რესპუბლიკის გამოცხადების (1918 წლის 
26 მაისი) სამი თვის თავზე გამოვიდა და მან თავის მიზნად „საქართველოს ფინანსურ 
და ეკონომიურ საკითხების შესწავლა“ [13, გვ.3] გამოაცხადა.

ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალები ნათლად მიუთითებს იმ ეკონომიკურ 
ქაოსზე, რაც გაბატონებული იყო 1918 წლის საქართველოში. აღწერილია 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის, მრეწველობის, ტრანსპორტის, ფინანსების 
მდგომარეობა, სასურსათო, სავაჭრო-სამრეწველო, საფინანსო, რკინიგზის 
კრიზისების სიღრმე და გაქანება.

საჟურნალო მასალების საფუძველზე შეიძლება აღვადგინოთ იმდროინდელი 
საქართველოს ეკონომიკის პორტრეტი და მოკლედ ჩამოვთვალოთ ის გზები, რასაც 
ჟურნალი ურჩევდა მთავრობას მდგომარეობის გამოსასწორებლად.

1918 წელს საქართველო მოიცვა ღრმა ფინანსურმა კრიზისმა. უგეგმოდ 
ხდებოდა ფულის გამოშვება, იჭრებოდა უამრავი ბონი, რომელიც არც საქონლით და 
არც ოქროთი არ იყო უზრუნველყოფილი. საქართველოში მიმოიქცეოდა სამი სახის 
ქაღალდის ფული: „ნიკოლოზის“, ანუ „მეფის“, „რომანოვების“ – ქაღალდის ფულის 
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ნიშნები, ე.წ. „კერენსკის“ ფული და ამიერკავკასიის კომისარიატის ბონები [14, გვ.17]. 
საინტერესო ისაა, რომ ყველა ფულის ნიშნის გამომშვები მთავრობა იმ დროისათვის 
აღარ არსებობდა. აქედან ბუნებრივია, რომ ამ ფულის არავის არ სჯეროდა და 
ყველას უნდოდა მისი სასწრაფოდ საქონელზე გაცვლა. ჩაკეტილი ბაზრის პირობებში 
ეს იწვევდა ფასების ზრდას [15, გვ.25-26]. აქ საინტერესოა ერთი მომენტი, როგორც 
ისტორიული გამოცდილება ე.ი. შესაძლებელია ფულის „პანიკა“, როცა იმდენად 
დაკარგავს ფული ავტორიტეტს, რომ მისი დაგროვება ე.წ. „მუთაქაში“ აღარ 
ხდება. ასეთ შემთხვევაში ფასების ზრდა ციებ-ცხელებით ხასიათდება და იზრდება 
სპეკულაცია. სპეკულაციის შემთხვევაში ეკონომიკური მოვლენები კი გადიან სახალხო 
მეურნეობის სფეროდან. ასე დაემართა საქართველოს მთავრობას. ფულის კურსის 
სათანადო დონეზე შენარჩუნება მათ არ შეეძლოთ, რადგან არ ჰქონდათ ოქროს 
მარაგი. ხაზინა ცარიელი იყო. მთავრობას არ შეეძლო ქაღალდის ფულის ხარჯების 
დაკმაყოფილება. მართალია, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას არ ჰქონდა 
სესხი, რაც მას მანევრირების საშუალებას აძლევდა. „...მთავრობას არ უხდება გარეშე 
თუ შინაურ სესხების გასტუმრება და მათი პროცენტების გადახდა, რაც პირველი 
ფინანსური ფაქტორის (ოქროს ფონდის) ნაკლებობას ფარავს“ [15. გვ.4]. – წერდა 
ალე წეველი. სესხის აღების შესაძლებლობა დროულად საქართველოს მთავრობამ 
ვერ გამოიყენა. 1918 წლისათვის საქართველოს მთავრობას არც ბიუჯეტი ჰქონდა 
განსაზღვრული და ვერც კონტროლს უწევდა მიმოქცევის პროცესს. არ არსებობდა 
სტატისტიკა [15, გვ.25], ამიტომ მოვლენების ანალიზიც შეუძლებელი იყო. ჟურნალ 
„საქართველოს ეკონომისტის“ მეთაურ სტატიაში დ. თოფურიძე აღნიშნავდა, რომ 
ფინანსური მეურნეობის გეგმის გარეშე „სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობა ქვიშაზედ 
დამყარებული აღმოჩნდება“ [16, გვ.3].

მდგომარეობას ართულებდა ისიც, რომ საქართველოში სახელმწიფოებრიობის 
წარმართვისათვის მცოდნე პირები არ იყო. არ იყო სპეციალისტები ვისაც ეცოდინე-
ბოდა ემისიის საკითხები, საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაციის საქმე და სხვ.

რუსეთის მთავრობას ისე ჰქონდა წარმართული საქართველოს მეურნეობა, 
რომ საქართველოში თავის თავის სარჩენი სახსრები არ არსებობდა. მაგალითად, 
საქართველოში გაჰყავდათ სტრატეგიული მნიშნელობის გზები, მაგრამ მიტოვებული 
იყო შიგა გზების მშენებლობა. რუსიფიკაციის პოლიტიკაზე იხარჯებოდა ფული, 
მაგრამ განათლებაზე ხარჯები უმნიშვნელო იყო [16,გვ.36]. ერთი სიტყვით, 
რუსეთის იმპერიაში ჩამოყალიბებული მეურნეობა საქართველოში დამოუკიდებლად 
არსებობის საშუალებას ეკონომიკური თვალსაზრისით არ იძლეოდა. დაიწყო 
შექმნილი სიტუაციიდან გამოსვლის გზების ინტენსიური ძიება. საქართველოს 
მთავრობას ერთიანი კონცეფცია სამოქმედოდ არ ჰქონდა. გაბატონებული იყო ორი 
თვალსაზრისი: ერთის მიხედვით, დამოუკიდებელი ფულადი სისტემა სახელმწიფოს 
ისეთივე ნიშანია, როგორც მართვის, სამართლის და სამხედრო ორგანიზაციის 
დამოუკიდებლობა, ამიტომ მოითხოვდნენ საკუთარი ფულის ნიშნების გამოშვებას 
[13,გვ.23]. მეორე თვალსაზრისით, საკუთარი ფულის გამოშვება არაა რეალური 
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პოლიტიკა1. იგი წარმოადგენს შენიღბულ „ფულის საბეჭდი მანქანის პოლიტიკას“, 
როცა ემისიის გზით ცდილობენ ხარჯების დაფარვას. ამ პოზიციის მომხრენი 
რეკომენდაციას უწევდნენ ფულადი სისტემის მოგვარებას ფულადი ნიშნების 
შემოსავლის შეზღუდვით, საგადასახადო სისტემის სრულყოფით, სახელმწიფო 
მიწების გაყიდვითა და შემნახველი სალაროების ქსელის გახსნის გზით [17, გვ.5, 28-
29].

ფინანსური პრობლემა იმდენად მწვავედ იდგა, რომ ჟურნალ „საქართველოს 
ეკონომისტი“ ოპერატიულად2 თარგმნის სტატიებსა და იძლევა ცნობებს საზღვა-
რგარეთის ქვეყნებში ფინანსების შესახებ. ჟურნალის ორიენტაცია საზღვარგარეთის 
ქვეყნებიდან ძირითადად გერმანიაზე აღებული. ეროვნულ ნიადაგზე გამოყენების 
მიზნითაა გადმოთარგმნილი გერმანელი ეკონომისტის, პროფ. ლ. ბრენტანოს სტა-
ტია „ფულების გაფასება, ამ მოვლენის მიზეზები და ბრძოლა ამის წინააღმდეგ“ [18]. 
ბრენტონის აზრით, ფასების აწევის მიზეზია საქონლის უკმარისობა და ქაღალდის 
ფულის ზრდა. ამ უკანასკნელი ფაქტორის უარყოფითი გავლენის შემცირება, ქა-
ღალდის ფულის რაოდენობის შემცირების გზაა უნაღდო ანგარიშსწორების გაშლა 
ბანკების მეშვეობით. ქაღალდის ფულის შეცვლა სუროგატებით. საინტერესოა ბრე-
ნტანოს მოსაზრება ფასების ზრდის თაობაზე. თუ ფასები გაიზრდება პირველადი 
მოხმარების საგნებზე, მაშინ ოჯახური ბიუჯეტის უფრო დიდი ნაწილი წავა მათზე. 
ეს მოთხოვნას ამ საქონელზე შეამცირებს, მაგრამ იგი შეამცირებს გადახდისუნარიან 
მოთხოვნას სხვა, უპირველეს ყოვლისა, სამრეწველო საქონელზე. პირველ შემთხვევაშ 
მოგება ვერ გადაფარავს მეორე შემთხვევაში წაგებას [იქვე, გვ.33].

ფულადი ნიშნების გამოშვებასთან დაკავშირებით არსებობდა ზემოთ აღნიშ-
ნულის გარდა სხვა პოზიციაც. კერძოდ, დ. თოფურიძე თვლიდა, რომ შეიძლებოდა 
გამოშვებულიყო ერთი ფულის ნიშანი საქართველოსთვის. აზერბაიჯანისათვის, სო-
მხეთისათვის და მთიელთა კავშირისათვის [14, გვ.35]. ეს აზრი იმდროინდელი ეკო-
ნომიკური კავშირებით იყო წარმოშობილი, მაგრამ განხორციელება არ ეწერა უტო-
პიურობის გამო. 

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ეტყობოდა, რომ ის სასიცოცხლოდ 
არ იყო გაჩენილი. საქართველოს რესპუბლიკის შექმნის მომენტით, ან მანამდე არ იყო 
გარკვეული თუ რა მატერიალური შემოსავლები ექნებოდა ქვეყანას, როგორია მისი 
რესურსები. 1918 წელს საქართველო ემისიით ცხოვრობდა [15, გვ.20]. რესპუბლიკა 

1 ეს ისტორიაც გამეორდა გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში საქარ-
თველოში.

2 ყველაზე გაბატონებული და მცდარი იდეა მაშინაც და დაწყებული მ. სააკაშვილის 
ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღემდე. მიწის საკითხი იყო ერთ-ერთი უმთავრესი 
საკითხი, რომელმაც დაასუსტა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შე-
ნარჩუნება ვერ შეაძლებინა „მენშევიკურ“ მთავრობას. ბოლ შევიკების პო პუ-
ლისტურ პოლიტიკას „მიწა-გლეხებს“ (შინაარსობრივად გლე ხე ბისათვის მიწების 
ექსპროპრიაციას), მათ ვერ დაუპირისპირეს მწყობრი მიწის პოლიტიკა.
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ეძებდა არსებობის წყაროებს. ეს ძიების პროცესი კარგად ჩანს ჟურნალის პუბლიკა-
ციებიდან. აყენებდა წინადადებას რესპუბლიკის ოქროს ფონდის შესაქმნელად ეკლე-
სია-მონასტრების სიმდიდრის საფუძველზე [16,გვ.4] შემოსავლების ზრდას ღვინოზე 
აქციების დაწესებით [18,გვ.34] სატყეო მრეწველობის გაშლით [13, გვ.20] საქართვე-
ლოში ნავთობის წარმოების განვითარებით [13, გვ.38; 14, გვ.39] და სხვ.

სახელმწიფოს შემოსავლების მნიშნელოვან წყაროს ბევრი ავტორი ხედავდა ნა-
ციონალიზებული მიწების გაყიდვაში. 1918 წლისათვის საქართველოს ტერიტორია 
54592 კვ. ვერსი (1 ვერსი - 1,0668 კმ., ე.ი. საქართველოს ტერიტორია მეტრული 
სისტემით 62.015 კვ. კმ-ს უდრიდა) იყო და მოსახლეობა შეადგენდა 2 მლნ სულს 
(ახალციხე-ახალქალაქის გამოკლებით) [13, გვ.4]

1918 წლის 7 მარტის რეფორმით დაიწყო მიწების ნაციონალიზაცია ეროვნულ-სა-
ადგილმამულო ფონდის შესაქმნელად. ამ ფონდში 1918 წლის 20 ოქტომბრისათვის 
გადავიდა 240.076 დესეტინა მიწა, ანუ 262.283 ჰა (31 დესეტინა = 1,0925 ჰა). ფინან-
სური სისტემის კრიზისის დაწოლით აზრი ამ მიწების გლეხებისადმი მიყიდვის შესა-
ხებ გაბატონებული ხდება იმდროინდელ მმართველ წრეებში. ეს საკითხი ფართოდაა 
წარმოდგენილი ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ ფურცლებზე. მიწის რეფო-
რმა, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 1918 
წელს ეყრდნობოდა აქტებს მიღებულს უკვე არ არსებულ ხელისუფლებათა მიერ.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბება მოხდა იმ პერიოდ-
ში, როცა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში კაპიტალიზმი იწყებდა განვითარებას. 
კაპიტალიზმზე გარდამავალი სოფლის მეურნეობა ხასიათდებოდა მიწათმოქმედების 
კულტურის ამაღლებით. ახალ სოციალისტურ ორგანიზაციას უნდა მოეხდინა აგრა-
რული საქმის ახალ დონეზე აყვანა, მაგრამ მენშევიკურმა მთავრობამ ის ვერ განახო-
რციელა. მართალია, თავდაპირველად აგრარული რეფორმის პოლიტიკური ამოცანა: 
კერძომესაკუთრული მიწების კონფისკაცია განახორციელა, მაგრამ ვერ შეძლო მათი 
რაციონალურად გამოყენება. მენშევიკების კრახი ბევრად განსაზღვრა მათი აგრა-
რული პოლიტიკის კრახმა. საქართველო რუსეთის იმპერიაში პურის მომხმარებელი 
ქვეყანა იყო. მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკა იზოლაციაში მოჰყვა, პურის შემოტანა 
შეწყდა, რამაც გამოიწვია შიმშილიანობა. თუ კი შეიძლებოდა სადმე მიწის დამუშავება 
დაამუშავეს. რუსეთის იმპერიის ერთიან შრომის დანაწილებაში საქართველოში გავ-
რცელდა ის დარგები, რომლებიც მონოპოლიურ კლიმატურ პირობებში იმყოფებოდა: 
ხილი, ჩაი, თამბაქო და სხვ. პურის დეფიციტმა გამოიწვია კულტურული მამულების 
გაჩანაგება. აიჩეხა ვენახები, ბაღები. მენშევიკურმა მთავრობამ ვერ უზრუნველყო 
მიწების განაწილების ორგანიზაცია, ვერ გაანაწილა მიწა გლეხებს შორის. არ იყო 
დადგენილი მიწის მფლობელობის ნომრები11. დაიწყო მიწების თვითნებური და სტი-
ქიური მიტაცება. სოფლად დიფერენციაციამ უფრო გაღრმავებული ხასიათის მიიღო. 
მიწებზე დავა მიმდინარეობდა არა მარტო პიროვნებებს, არამედ მთელ სოფლებს 

1 იგივე პრობლემაა საქართველოში დღეისათვის მიწების რეგისტაციის პრობლემის 
სახით.



21

 „საქართველოს ეკონომისტის“ ისტორიული მნიშვნელობა

შორის [17,გვ.2] მართალია 1917 წლის 16 დეკემბრის ამიერკავკასიის კომისარიატის 
კანონის 4 მუხლით შეიძლებოდა სამიწათმოქმედო კომიტეტების შეხედულებისამებრ 
იჯარით მიწის გაცემა, მაგრამ ეს არ ზრდიდა მიწათმოქმედების კულტურას. დროე-
ბით აღებულ მიწაზე მეურნეობრიობა ატარებდა მტაცებლურ ხასიათს. მეიჯარე ცდი-
ლობდა საიჯარო დროში რაც შეიძლება მეტი ამოექაჩა მიწისაგან.

ი. ირემაშვილის აზრით, დუშეთში, თიანეთში, ლეჩხუმსა და ცხინვალში გლეხთა 
აჯანყებები უპირველეს ყოვლისა აგრარული საკითხის მოუგვარებლობით იყო გამო-
წვეული. ამ რაიონებში, განსაკუთრებით დუშეთში, მცირემიწიანობის გამო და იმის 
გამო, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნამდე პური ჩრდილო-
ეთ კავკასიიდან შემოჰქონდათ აგრარულმა კრიზისმა კულმინაციას მიაღწია[14, გვ.5]. 
მიწის პრობლემა დუშეთში იმიტომაც იყო სხვა რეგიონებზე მწვავე, რომ აქ ძირითა-
დად ნატურალური მეურნეობა იყო გაბატონებული [14, გვ.5].

მენშევიკურმა მთავრობამ ვერ გადადგა რევოლუციური ნაბიჯი აგრარულ რე-
ფორმაში. იგი მოიცვა უძრაობამ და უმოქმედობამ.

ფინანსური სიძნელეებიდან გამოსვლის ძიება სულ უფრო განამტკიცებდა 
აზრს მიწის გაყიდვის შესახებ და სოფლად კაპიტალიზმის არსებული ელემენტების 
რესტავრაციის მიმართულებით. სოფლის მეურნეობის გაპიტალიზმის გზით 
განვითარება ეკონომიკურ თეორიაში ნელ-ნელა გაბატონდა. 1918 წელს მენშევიკური 
მთავრობის უბედურება იყო ის, რომ ვერ გაარკვია აგრარული პოლიტიკის 
მიმართულება: კაპიტალისტური სტიმულირების გზით ევლოთ, თუ განევითარებინათ 
ახალი ალტრუიზმი [18, გვ.13].

მენშევიკურმა მთავრობამ, მაშინ, როცა ვერავითარი ღონისძიებით ვერ 
გადაჭრა სასურსათო კრიზისი, გადაწყვიტა მიწის გაყიდვა კერძო საკუთრებაში. 
საინტერესოა სასურსათო კრიზისის დაძლევისათვის ბრძოლის ერთი ისტორია, 
რომელიც არაერთხელ გამეორდა XX საუკუნის 90-ანი წლების საქართველოში 
და რომელშიც მონაწილეობდა ცნობილი ქართველი ეკონომისტი, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი ფ. გოგიჩაიშილი. 
ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალებიდან ირკვევა, რომ სასურსათო პრობლემის 
გადაჭრის მიზნით ადგილებზე ჯერ შექმნილა სასურსათო კომიტეტები, შემდეგ ის 
დაუშლიათ და შეუქმნიათ სურსათის სამინისტრო (მინისტრი ლორთქიფანიძე). აქ 
შექმნილა საქართველოში პურის დამზადების მთავარი რწმუნებულის თანამდებობა, 
რომლისთვისაც ხალხში „პურის დიქტატორი“ [18,გვ.17] შეურქმევიათ. აღნიშნულ 
სამინისტროს და მის მინისტრს სახელი გაუთქვამს იმით, რომ „ყიდულობდნენ 
ძვირად, ყიდდნენ იაფად“, რა თქმა უნდა, თავისი ანგარებითი მიზნებისათვის. კერძო 
პირებიდან სამინისტრო ძვირად ყიდულობდა პურს, რომელიც შემდეგ ნაკლებ ფასებში 
იყიდებოდა. მინისტრი - ლორთქიფანიძე (იგი იმავე დროს გზათა მინისტიც იყო) 
გაანთავისუფლა მთავრობამ სახელმწიფო კონტროლიორის ფ. გოგიჩაიშვილის მიერ 
წაყენებული ბრალდებების საფუძველზე [იქვე, გვ.13] რაც შეეხება მენშევიკების მიერ 
მიწის გაყიდვას საინტერესოა, რომ უკვე 1918 წლის ბოლოსათვის მომზადდა მიწების 
გაყიდვის კანონპროექტი, რომელიც სამ მთავარ პრინციპს ეყრდნობოდა: 1. მიწების 
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შესწყიდვა – მათ საფუძველზე მუნიციპალიზაციის შესაძლებლობის დ აშვებით; 
2. უმიწაწყლოთათვის შეღავათების გაწევა; 3. შესასყიდი მიწების რაოდენობის 
მაქსიმუმის დაწესება 7 დესეტინის ოდენობით (7,7 ჰა) [15, გვ.7]. ეს იყო მენშევიკური 
მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობაშ კაპიტალიზმის განვითარების საბოლოოდ 
არჩევა1, რაც არ შეიძლებოდა იმდროინდელ საქართველოში პოპულარული 
ყოფილიყო, რადგანაც დასავლეთ საქართველოში, ფაქტობრივად, მიწების კერძო 
საკუთრებაში იყო გადასული და აღნიშნული კანონი არაფერს არ ცვლიდა, ხოლო 
აღმოსავლეთ საქართველოში ბატონყმური ურთიერთობა იყო შენარჩუნებული 
და მიწების შესყიდვა უმრავლესობისათვის შეუძლებელი იყო კანონპროექტით 
დაწესებული ფასებით (დესეტინაზე 500-600 მანეთი) [15, გვ.34] .

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და მისი მთავრობა სურვილებისა 
და შესაძლებლობების პროპორციებში დაიბნა. ახალგაზრდა სახელმწიფოს ყველაფ-
რის ერთბაშად გაკეთება სურდა, მაგრამ არ შეეძლო. არახელსაყრელი საგარეო პი-
რობებში, თურქეთის იმპერიული ზრახვების აშლილობა, გერმანიასთან დადებული 
ხელშეკრულებების მოშლა გერმანიის საშინაო საქმეების შეცვლით 1918 წლის გერ-
მანიის რევოლუციის გამარჯვების გემო, ახალი პარტნიორების ძებნა, არასაიმედო 
მეზობლების ყოლა სახელმწიფოებრიობის პირველ თვეებში, დაბნეულობას იწვევდა. 
მთავრობა ცდილობდა ეროვნული საქმეების მოგვარებას (ქართული უნივერსიტეტის 
გაძლიერება, ქართული კონსერვატორიის შექმნა), ალაზნის სარწყავი სისტემის გა-
ყვანას (დაიწყო 1917 წელს), კოლხეთის დაშრობა და სხვ. [17, გვ.48].

საქართველოს მთავრობამ სახსრების ძიებაში ვერ გაარკვია რომელი წინადადე-
ბისათვის დაეჭირა მხარი – რომელიც ურჩევდა წარმოებისა და განაწილების ერთიანი 
სახელმწიფო ორგანოს შექმნას [18, გვ.27], თუ პირადი ინიციატივის აღორძინებას[16, 
გვ.36], საგარეო კაპიტალი დაეშვა ქვეყნის შიგნით, თუ ეკონომიკურ კაბალაში აღმო-
ჩენის შიშით მორიდებოდა მას, ვიდრე აქციების პაკეტი საქართველოს ხელში არ იქნე-
ბოდა. ამ უკანასკნელი თვალსაზრისით გერმანიასთან ხელშეკრულების ჩაშლა გადა-
რჩენად იქნა აღქმული [14,გვ.11]. მრეწველობის განვითარებაში, ისე როგორც აგრა-
რულ სექტორში, კაპიტალისტური ორიენტაცია გამოიკვეთა 1918 წლის ბოლოს, როცა 
შეიქმნა შრომის სამინისტრო და დაიწყო შრომითი ხელშეკრულების2 კანონპროექტის 
შემუშავება კაპიტალსა და შრომას შორის ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად.

ზემოთ მოყვანილი 1918 წელს საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის 
რესტროსპექტივა ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ სტატიებზე დაყრდნობით, 
იმის საფუძველს იძლევა, რომ დავასკვნათ ზურაბ ავალიშვილის აზრის სისწორე 

1 საქართველო ამ გზას ეხლა გადის
2 ხელისუფლების ეკონომიკური სისუსტის მეორე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი მიწის 

საკითხის მოუგვარებლობის შემდეგ იყო საგარეო ვალის არასწორი პოლიტიკა. 
გერმანიისაგან კრედიტების მიუღებლობის ალტერნატივის ვერ მოძებნამ 
საქართველოს გაძლიერებასა და თავდაცვისუნარიანობას გამოუსწორებელი ზიანი 
მიაყენა, რამაც მიიყვანა კატასტროფამდე- დამოუკიდებლობის დაკარგვამდე.
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1918 წლისთვისაც: „საქართველო განუხორციელებელი შესაძლებლობების ქვეყნად 
რჩებოდა“.

სამწუხაროდ, საქართველო ასეთად რჩება დღემდე. ამ მდგომარეობიდან თავის 
დასაღწევად გამოცდილებაზე დამყარებული ცოდნით, მეცნიერებითა და გონებით 
მოქმედებაა საჭირი, რაშიც ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტს“ შეუძლია თავისი 
წვლილის შეტანა. ამ გაგებით მისი ყველა ნომერი უნიკალური და საინტერესოა.

 „საქართელოს ეკონომისტის“ 1918 წლის ნომრების სრული კომპლექტის მხო-
ლოდ ერთი ეგზემპლარია შემორჩენილი. ჟურნალის 100 წლის იუბილის აღსანიშნა-
ვად, ერთ წიგნად გამოიცა ჟურნალის სრული კომპლექტი რეპროდუქციის სახით [19, 
346 გვ]. ამით, არამარტო მოიხსნა მისი დაკარგვის რაიმე საფრთხე, არამედ „საქა-
რთველოს ეკონომისტის“ პირველ ნომრებს მიეცა „მეორე სიცოცხლე“ და ის გახდა 
ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი. 

 ჟურნალის ეს „მეორე სიცოცხლე“ უკვე ვეღარასოდეს მიეცემა დავიწყებას, რისი 
მტკიცე საფუძველიც შეიქმნა არამარტო იმით, რომ მოხდა მისი რეპროდუქციული 
გამოცემა, არამედ იმით, რომ პირველი ქართული ეკონომიკური ჟურნალის 100 წლის 
საიუბილეო თარიღი - 2018 წლის 13 სექტემბერი, საზეიმოდ აღინიშნა საქართველოს  
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის, ჟურ-
ნალ „ეკონომიკის“ ორგანიზებით, მთელი ქართველი საზოგადოების მიერ, რომელიც 
აღინიშნა არამხოლოდ როგორც ეკონომიკური, არამედ როგორც ქართული ჟურნა-
ლისტიკის, ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი თარიღი. 
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„საქართველოს ეკონომისტიდან“ - „ეკონომიკამდე“

რევაზ შენგელია
ჟურნალ „ეკონომიკის“ მთავარი რედაქტორი, 

სტუ-ის პროფესორი
economica–2008@yahoo.com

 ქართველი ეკონომისტებს და არამხოლოდ მათ, ეამაყებათ, რომ დედაუნივერსი-
ტეტთან ერთად, ჟურნალი „საქართველოს ეკონომისტი“ 100 წლისაა. 

 მისი პირველი ნომერი 1918 წლის 13 სექტემბერს გამოვიდა. ამ ხნის მანძილზე 
ჟურნალმა ძნელი გზა განვლო. მას ქართველ ეკონომისტ-პუბლიცისტთა არაერთი 
თაობა ემსახურებოდა. ჟურნალმა ქვეყნის ძნელბედობის ჟამსაც შეინარჩუნა მთავარი 
ფუნქცია – ხელი შეუწყოს როგორც ეკონომიკური აზრის, ასევე ქვეყნის ეკონომი-
კის განვითარებას. ის ყოველთვის იყო, არის და მომავალშიც იქნება ჩვენი ქვეყნის 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე 
მოვლენების შუაგულში. 

დროთა განმავლობაში ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტმა“ არაერთგზის შე-
იცვალა სახელწოდება.

1925 წლის აგვისტოდან „ეკონომისტის“ სახელწოდებით გამოიცა. 
1926 წ. სექტემბრიდან 1931 წლამდე - ისევ „საქართველოს ეკონომისტის“, 
ხოლო 1931-1941 წწ.–„საქართველოს სოციალისტური მეურნეობის“ სახელწო-

დებით გამოდიოდა. 
1941 წლის ივლისში, დიდი სამამულო ომის დაწყებასთან დაკავშირებით, დროე-

ბით შეწყდა ჟურნალის გამოცემა.
1918-1941 წწ. ჟურნალს რედაქტორობდნენ: დ. თოფურიძე (1918-1919 წწ.), ს. 

ჩიხლაძე (1925-1926 წწ.), ვ. ავაქოვი და ა. კვირიკაძე (1926-1931 წწ.), კ. ორაგველიძე 
(1931-1932 წწ.), რ. მელაძე (1933-1937 წწ.), კ. თარგამაძე (1937-1941 წწ.).

ჟურნ. „საქართველოს ეკონომისტის“ რედაქცია პირველსავე ნომერში აუწყებს 
მკითხველს თავისი მომავალი მუშაობის საპროგრამო მიზანდასახულობათა შესახებ. 
მოწინავე წერილში აღნიშნულია, რომ ჟურნალი შეისწავლის საქართველოს ფინანსურ 
და ეკონომიკურ საკითხებს [1,გვ.4]. 

„ეკონომისტის“ რედაქცია, მისი კოლექტივი, ავტორებთან ერთად საშური რუ-
დუნებით ასრულებდა ამ დანაპირებს, ხოლო მაშინ კი, როდესაც აუცილებელი იყო 
თვითკრიტიკული გამოსვლა, ობიექტურად, პრინციპულად ამხელდა საკუთარ ნა-
კლოვანებებს. ამ მხრივ, დღევანდელი ჟურნალის რედაქციისთვის სამაგალითოა 1935 
წ. ¹9-10-ში დასტამბული მეთაური წერილი. აი, ზოგიერთი ადგილი ამ წერილიდან: 

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 25-31

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 25-31
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ჟურნალს „ჯერ კიდევ ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი... კიდევ უფრო უნდა გავაძ-
ლიეროთ კონკრეტული ეკონომიკის აქტუალური საკითხების გაშუქება... ჟურნალში 
დაბეჭდილი ორიგინალური წერილები მოისუსტებენ. არ კმარა მარტო ფაქტებისა და 
ციფრების კონსტატაცია, საჭიროა მათი ანალიზი, ერთგვარი განზოგადება, თეორი-
ული დასაბუთება... ეს, რა თქმა უნდა, ნაკლია და მომავალში უნდა გამოსწორდეს. 
უნდა აღვნიშნოთ აგრეთვე რაიონში წარმოებული ეკონომიკურ-კულტურული მშენებ-
ლობის გაშუქების მნიშვნელობა. ბევრი რამ კეთდება ჩვენს რაიონებში. საჭიროა ამ 
მიღწევებისა და რაიონების მომავალი განვითარების პერსპექტივების გაშუქება“[2].

თითქმის 8 ათეული წლის წინანდელი ეს აღიარება თავისი ძირითადი შინაარსით. 
რეტროსპექტულია და საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესში ჟურნალის 
ახლანდელ პრობლემებზეც, სატკივარზეც არანაკლებ სამართლიანად მიგვანიშნებს. 

ამრიგად, ჟურნალმა დიდი სამამულო ომის დაწყებამდე გარკვეული შეცდომე-
ბის, ნაკლოვანებების მიუხედავად, ბრძოლის სახელოვანი გზა განვლო საქართველო-
ში თეორიული დებულებების პრაქტიკული განხორციელებისთვის.

ჟურნალის გამოცემა მოგვიანებით, 1958 წლიდან განაახლა აკად. პ.გუგუშვი-
ლმა და ის 1967 წლამდე „საქართველოს ეკონომისტის“ სახელწოდებით გამოდიოდა 
როგორც საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო საგეგმო კომისიის, 
საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის საბჭოსა და საქართველოს სსრ მეცნიერე-
ბათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტის ორგანო. ამ პერიოდში ჟურნალის მთავა-
რი რედაქტორი იყო აკადემიკოსი პაატა გუგუშვილი. ბატონი პაატას სარედაქტორო 
საქმიანობა მრავალმხრივი და ფასდაუდებელია. როგორც ჯერ კიდევ ჟურნალის 80 
წლის იუბილეზე პროფსორ რეზო გოგოხიას მიერ აღინიშნა: „მარტო ის რად ღირს, 
რომ სწორედ მან ჩაუყარა საფუძველი ჟურნალის მებრძოლ სულს, იმას, რომ მაშინ, 
მერმე და დღესაც ჟურნალი ეკონომიკური ცხოვრების შუაგულში ტრიალებს., არ 
ერიდება მწვავე თემებს... სარედაქციო კოლეგიის სხდომაზე ბატონი პაატას ყოველი 
შენიშვნა ამა თუ იმ სტატიის მიმართ, მისი მოკლე და სხარტი რჩევა-დარიგებანი მი-
მართული სარედაქციო მუშაობის სრულყოფისათვის, მრავალ საფიქრალს და ფრიად 
სასარგებლო თავსატეხს გვიჩენდა ყველას, რომლის თუნდაც გარკვეული ნაწილის 
გათვალისწინებაც ახალ ნაბიჯს წარმოადგენდა ჟურნალის ეფექტიან მუშაობაში [3, 
გვ. 30-31].

 „საქართველოს ეკონომისტის“ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა იყო პო-
ლიტეკონომიის, ფინანსების, კრედიტის, სტატისტიკის, ეკონომიკური გეოგრაფიის 
და სხვა პრობლემათა გაშუქება.

ჟურნალი შეისწავლიდა და აშუქებდა საქართველოსა და ამიერკავკასიის სახალხო 
მეურნეობის, განსაკუთრებით ქართული ეკონომიკური აზრის ისტორიის აქტუალურ 
საკითხებს, რასაც გარდა თეორიულისა, რასაკვირველია, უდიდესი პრაქტიული მნიშ-
ვნელობა აქვს.

ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის“ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო ეკონო-
მიკური ლიტერატურის კრიტიკისა და ბიბლიოგრაფიის საქმის არსებითი გაუმჯობე-
სება. სასურველია დღემდე შენარჩუნებული ეს ტრადიცია გაგრძელდეს, რეცენზიე-
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ბის გამოქვეყნება მომავალში უფრო უნდა გახშირდეს და ის კიდევ უფრო პრინციპულ 
და კრიტიკულ ხასიათს ატარებდეს. 

ჟურნალი აწყობდა დისკუსიებს ეკონომიკური მეცნიერების ისეთ აქტუალურ სა-
კითხებზე, როგორიცაა: საქართველოს დარაიონება, სოფლის მეურნეობის დარგთა 
და კულტურათა შეთანაწყობა, ეკონომიკური ტერმინოლოგია და სხვა. 

შეიძლება თამამად ითქვას, რომ აკად. პაატა გუგუშვილის ხელმძღვანელობით 
ჟურნალმა ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის განვითარებისთვის აქტიური 
მუშაობით, ქართულ ენას რამდენიმე ახალი ტერმინი აჩუქა. და ის ფაქტი, რომ დღეს 
ჟურნალი ატარებს სახელწოდებას - „ეკონომიკა“, სწორედ ქართული ეკონომიკური 
ტერინოლოგიის მეცნიერულ დამუშავებაში აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის ფასდა-
უდებელი ღვაწლისა და ამ საკითხზე ჟურნალში გამართული დისკუსიის შედეგია 
(არადა, იყო პერიოდი, როცა სიტყვა „ეკონომიკა“ არ იხმარებოდა. იმდროინდელი 
ქართული პერიოდიკა და ოფიციოზი ხმარობდა მხოლოდ სიტყვა „ეკონომიას“, გა-
ნურჩევლად იმისა, საქმე ეხებოდა ეკონომიას, ე.ი. დაზოგვას, თუ ეკონომიკას. ასე, 
მაგ. ვხმარობდით სიტყვებს: „ეკონომიური განვითარება“, „ეკონომიური პროცესები“, 
„ეკონომიური პოლიტიკა“და არა „ეკონომიკურ განვითარებას“, „ეკონომიკურ პოლი-
ტიკას“ და ა.შ. .

1967-1973 წწ. ჟურნალი გამოდიოდა „საქართველოს სახალხო მეურნეობის“ 
სახელწოდებით. ამ პერიოდში ის იყო საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 
სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის ყოველთვიური ორგანო.

 1967 წ. აპრილიდან მისი მთავარი რედაქტორი იყო პროფ. სერგი ინწკირველი. 
1969 წ. ივნისიდან 1976 წლამდე ჟურნალს რედაქტორობდა დოც. თენგიზ გოქსაძე (ამ 
დროს პასუხისმგებელი მდივანი იყო ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი-ბატონი ომარ 
შურღაია, რომელსაც უაღრესად დიდი წვლილი მიუძღვის ჟურნალის სარედაქციო 
საქმიანობის სრულყოფის საქმეში). 

ბატონი თენგიზ გოქსაძე იყო ყოფილი რედაქტორებიდან ერთადერთი, რომელიც 
20 წლის წინ დაესწრო ჟურნალის 80 წლის იუბილეს. 

 ქართულ საზოგადოებას ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ყველა ყოფილი რედაქტო-
რის,რედაქციის მუშაკის, ავტორის ამაგი და დამსახურება ეკონომიკური მეცნიერები-
სა და ქვეყნის წინაშე და სათანადო პატივს მიაგებდეს მათ.

1974 წლიდან ჟურნალს დაუბრუნდა სახელწოდება – „ეკონომისტი“ და გამოვი-
და, როგორც საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყოველთვიური 
პოლიტიკურ-ეკონომიკური ჟურნალი .

1976 წ. სექტემბრიდან 1993 წ. 11 ოქტომბრამდე ჟურნალის მთავარი რედაქტო-
რი იყო დოც. იგორ კრავცოვი.

პირადად ჩემთვის განსაკუთრებულია ბატონი იგორის რედაქტორობის წლები, 
რომელმაც მე აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის რეკომენდაციით მიმიღო რედაქციაში 
1983 წლიდან ჯერ განყოფილების გამგის, ხოლო 1985 წლიდან გამიწია რეკომენდა-
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ცია მთ. რედაქტორის მოადგილის თანამდებობაზე.ბატონი იგორი ყველაფერს აკე-
თებდა იმისათვის, რომ დაეცვა და განევითარებინა ბატონი პაატას მიერ დამკვიდრე-
ბული იდეები და ტრადიციები. 

სოციალურ-ეკონომიკური გარდაქმნები, პრესის სხვა ორგანოების მსგავსად, 
ჟურნალ „ეკონომისტსაც“ შეეხო. გახდა რა საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგანო, 
1991 წ. იანვრიდან „ეკონომიკის“ სახელწოდებით გამოვიდა. 1992 წლის იანვრიდან 
დამოუკიდებელი ყოველთვიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი გახდა, 1993 
წლის აპრილიდან კი - საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს და სა-
ქართველოს რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს ორგანო. 1996 წლის აგვისტოდან 
ჟურნალი „ეკონომიკა“ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახაზინო საწარმოა, 
ხოლო 1998 წლის მარტიდან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს უშუალო დაქ-
ვემდებარებიდან ამ სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრო-
ბლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დაქვემდებარებაში გადავიდა.

ჟურნალის 100-წლოვანი ისტორიის მანძილზე შეიძლება ხაზგასმით ითქვას, რომ 
არ ყოფილა ქვეყნის როგორც საკანომდებლო, ისე აღმასრულებელ სტრუქტურებში, 
სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებებში მოღვაწე თითქმის ყველა ცნობილი ეკო-
ნომისტი, რომელსაც თავისი მეცნიერული ნააზრევი, კვლევის შედეგები და გამოც-
დილება, პირველ რიგში, სწორედ ჟურნალ „ეკონომიკის“ ფურცლებზე არ ჰქონდეს 
გამოქვეყნებული და სამსჯავროზე გამოტანილი. მათი ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა. 
სწორედ ამიტომ მხოლოდ რედაქტორების დასახელებით შემოვიფარგლეთ. 

1993 წლის ოქტომბრიდან ჟურნალ „ეკონომიკის“ რედაქტორობა მე დამეკისრა. 
რედაქციის წინაშე დაისვა მთავარი ამოცანა – როგორმე გადაგვერჩინა ჟურნალი და 
არამარტო შეგვენარჩუნებინა მისთვის დამახასიათებელი თითქმის 80-წლოვანი ტრა-
დიციები, არამედ განგვევითარებინა კიდეც. საქართველოს მთავრობას ძალიან უჭირ-
და მაშინ, მანამდე სრულ ბიუჯეტურ დაფინანსებაზე მყოფი ჟურნალი, ამიერიდან 
მხოლოდ ნაწილობრივ დოტაციაზე გადავიდა, რაც წელიწადში 3-4 ნომრის გამოშვე-
ბას თუ ყოფნიდა. ჟურნალის გამოცემაზე დიდად იმოქმედა საერთოდ ყველა გამოცე-
მისთვის დამახასიათებელმა ტირაჟის შემცირებამაც. თუ არა ყოფილი მინის ტრების, 
პროფესორების- ბატონი მიხეილ ჯიბუტის, ბატონ დავით იაკობიძის, ბატონ სულიკო 
პავლიაშვილის, აკადემიკოსების - ლადო პაპავას, ავთანდილ სილაგაძის, პროფესორ 
ნოდარ ჭითანავას და, რაც მთავარია, ავტორთა ფართო წრის და სხვათა თანადგომა, 
ჟურნალს გაუჭირდებოდა ასე დიდხანს არსებობა. შეიძლება ითქვას, რომ XX ს 90-
იანი წლებიდან დაწყებული დღემდე, მათ შორის საქართველოსთვის ყველაზე ურთუ-
ლეს პერიოდშიც კი, ჟურნალის ყველა ნომერი მაინც გამოდიოდა, გამოდის და მჯერა 
ისევ თითოეული თქვენთაგანის ძალისხმევით, თანადგომით მომავალშიც დიდხანს 
იარსებებს. 

მიუხედავად ობიექტურად არსებული სიძნელეებისა, ჟურნალი დღესაც აქტიუ-
რად საქმიანობს. ღრმავდება მისი ტრადიციები, მატულობს მაღალკვალიფიციურ, 
დიდი გამოცდილების მქონე ქართველ და უცხოელ ავტორთა წრე. 

 საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, პირადად იმდროინდელი მინისტრის- 
პროფ. მიხეილ ჯიბუტის დავალებით, ჩემი რედაქტორობის პირველ წლეებში, ჟურნა-
ლს დაეკისრა საქართველოში შემუშავებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე-
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ბის პირველი ინდიკატური გეგმის პუბლიკაცია. ეს დავალება ჟურნალმა პირნათლად 
შეასრულა, 16 ფორმიანი მასალა ლინოტიპის წესით ოპერატიულად გამოქვეყნდა 
სპეციალური ნომრის სახით [4, გვ. 250].

ტრადიციად იქცა ჟურნალის სპეციალური ნომრების გამოშვება. ამას მოწმობს 
1994 წ. რედაქციაში მოწყობილი მრგვალი მაგიდა თემაზე: -„პრივატიზაციის არსი, 
სადღეისო პრობლემები“(1994 წ. ¹12), რომლის გაგრძელება იყო 1998 წლის დეკემ-
ბერში გამართული. დისკუსია თემაზე: „პრივატიზაციის განხორციელების სოციალუ-
რ-ეკონომიკური შედეგები და შემდგომი განვითარების პერსპექტივები საქართველო-
ში“. დისკუსიის შედეგები გამოვაქვეყნეთ ჟურნალის ფურცლებზე [5] და მივაწოდეთ 
სათანადო ორგანოებს. 

ჟურნალ „ეკონომიკამ“ 1997 წლის აპრილში სპეციალური ნომერი მიუძღვნა მომხ-
მარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ მიღებულ ნორმატიულ აქტებს[3]. 

ასევე, ჟურნალის სპეციალური ნომრები მივუძღვენით ეკონომიკურ რეფორმას 
მრეწველობაში [6, 7]. 

ჟურნალი შეძლებისდაგვარად, რეგულარულად ეხმარებოდა ეკონომისტ სტუდე-
ნტ-ახალგაზრდობას. რუბრიკით - „ეკონომისტი აუდიტორიაში“, აძლევდა პროგრამე-
ბს, სალექციო მასალებს. ეს ის პერიოდი იყო, როცა საქართველოში ეკონომიკური 
პროფილის უმაღლესი სასწავლებლები მომრავლდა, ხოლო საბაზრო ეკონომიკის შე-
საბამისი ახალი სახელმძღვანელოების ნაკლებობას განვიცდიდით.

ჟურნალის რედაქციამ თავის ფურცლებზე ფართო გასაქანი მისცა ახალგაზრდა 
ეკონომისტთა ნამუშევრების პუბლიკაციას, რისთვისაც მათ უწევდა სისტემურ კონ-
სულტაციებს, ურჩევდა თემებს, ამარაგებდა საჭირო ლიტერატურით და მასალებით, 
აკავშირებდა შესაბამის ეკონომიკურ უწყებებთან, საწარმოებთან და ა. შ. ასეთი ტრა-
დიცია ჟურნალში დღესაც არის, გვაქვს რუბრიკა „ახალგაზრდა ეკონომისტის ტრი-
ბუნა“. ამ რუბრიკის შედეგია ის, რომ სტატიის ავტორთა შორის სჭარბობს სწორედ 
ახალგაზრდა ეკონომისტები - მაგისტრანტები, დოქტორანტები და ა. შ. სტუდენტები. 
იმედის მომცემია ეკონომისტების სწორედ ეს ახალი თაობა, რომელიც დაინტერესე-
ბულია დაეუფლოს ეკონომიკურ მეცნიერებას და მოპოვებული ცოდნით ემსახუროს 
სამშობლოს. ახალგაზრდებისადმი ასეთი მიდგომის ტრადიციას ჩვენ მომავალშიც 
გავაგრძელებთ.

მიუხედავად დღემდე გაწეული მრავალმხრივი საქმიანობისა, ჟურნალმა მომავა-
ლში უმთავრესი ყურადღება უნდა მიაქციოს: 

• ეკონომიკური პოლიტიკის, განსაკუთრებით კი მისი ძირითადი ამოცანების 
თეორიულად დასაბუთებას; 

• როგორც რეგიონების, ასევე საქართველოს მასშტაბით დაგროვილი პრაქტი-
კული გამოცდილებების განზოგადების საფუძველზე თეორიული დასკვნე-
ბის გაკეთებას; 

• პოსტსოციალისტურ სივრცეში მიმდინარე რადიკალური გარდაქმნების მეც-
ნიერულ ანალიზს;

• აუცილებელია, უფრო მეტი ორიგინალური სტატია გამოქვეყნდეს საქა-
რთველოში ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობის მეცნიერული ანალი-
ზის შესახებ და სხვა.
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მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ ის გარემობა, რომ ვიმყოფებით XXI საუკუნე-
ში, რომელიც არის ახალი ეკონომიკის საუკუნე, ცოდნის საუკუნე, ინფორმაციისა და 
ტექნოლოგიების საუკუნე. ამ საუკუნის მნიშვნელოვანმა თავისებურებებმა განათლე-
ბის, მათ შორის ეკონომიკური განათლების განვითარების პრობლემა პრიორიტეტუ-
ლად აქცია. ქვეყანა რომ გახდეს ინვესტირებისათვის მიმზიდველად, აუცილებელია 
შეიქმნას ინოვაციური, კრეატიული ატმოსფერო უწყვეტი, კონკურენტუნარიანი გა-
ნათლების სისტემის დასანერგად. 

მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების საკითხებს, საინ-
ვესტიციო მიმზიდველობაზე მოქმედ ფაქტორებს, ინოვაციური, კრეატიული ეკონო-
მიკის განვითარების აქტუალურ პრობლემებს ჟურნალმა არაერთი სტატია მიუძღვნა.

ასევე ბევრი იწერება ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობის, მისი სოციალუ-
რი ორიენტაციის საკითხებზე, მაგრამ ძალიან ცოტა იბეჭდება უშუალოდ ბიზნესის 
სოციალიზაციის შესახებ.ჩვენი მიზანია ამ მიმართულების პუბლიკაციებმა ხელი შე-
უწყოს იმას, რომ ხალხი იყოს არა როგორც ბიზნესის მაყურებელი, არამედ მონაწი-
ლეც. ამ საკითხებს არაერთი საინტერესო პუბლიკაცია მიუძღვნა ჟურნალმა და კიდევ 
მომავალშიც აპირებს ამ მიმართულებითაც პუბლიკაციების გაგრძელებას. 

საჭიროა აღინიშნოს, რომ საგადასახადო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს 
ჟურნალმა არაერთი სტატია მიუძღვნა, მაგალითად, მოგების დაბეგვრის ესტონური 
მოდელზე გადსვლას საქართველოში, მის თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს. თუ-
მცა, ამ მიმართულებით საჭიროა ჟურნალმა გააგრძელოს მუშაობა, რადგან მოგების 
გადასახადის რეფორმის გატარების შედეგად დაგროვილ გამოცდილებას შესწავლა 
და ანალიზი, დადებითი შედეგების განზოგადება სჭირდება.

 ეკონომიკური რეფორმის სოციალური მხარის გაშუქებისას ჟურნალმა ფართო 
პროპაგანდა უნდა გაუწიოს ნამდვილ, შემოქმედებითი ბიზნესისა და ბიზნესმენების 
საქმიანობასაც, წარმოაჩინოს ნამდვილი კეთილსინდისიერების თვისებებით დაჯილ-
დოებული ბიზნესმენები, მითუმეტეს, როცა ამის მაგალითები საქართველოს შორე-
ულ წარსულშიც გვაქვს, მაგალითად, ვ. სარაჯიშვილის და სხვათა სახით.

ჟურნალ „ეკონომიკას“ ასევე გადაწყვეტილი აქვს უახლოეს ნომრებში გამოაქვე-
ყნოს მასალები საქართველოს რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
შესახებ. ვფიქრობთ, ყოველივე ამას უდიდესი სახელმწიფოებრივი და სოციალურ-ე-
კონომიკური დატვირთვა ექნება.ფაქტია, რომ საქართველოს ყველა კუთხისა თუ რე-
გიონზე ზრუნვის გარეშე ერთსულად ვერასოდეს შეიკვრება, ისე როგორც არ შეიკვ-
რება, თუნდაც ერთი თითით ნაკლული ხელი მუშტად. აი, ამიტომ არის და უნდა იყოს 
თითოეულ კუთხეზე, რეგიონზე, მხარეზე ზრუნვა აყვანილი სახელმწიფოს რანგში 
არსებული ეკონომიკური და მწვავე სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად.

ასეთია ძირითად საკითხთა სპექტრი, რომელთა შესახებ ეკონომიკური მიმართუ-
ლების პრესაში, მათ შორის ჟურნალ „ეკონომიკაში“ პერიოდულად უნდა ქვეყნდებო-
დეს მასალები.

 უნდა აღინიშნოს, რომ საიუბილეო ღონისძიების ამსახველი ნომრების გამოცე-
მას ჟურნალის რედაქცია ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა და, 
ბუნებრივია, გვერდს ვერ ავუვლიდა ამ მნიშვნელოვან თარიღს.90 წლის იუბილე, 
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„საქართველოს ეკონომისტიდან“  „ეკონომიკამდე“

2008 წლის აგვისტოს ცნობილი მოვლენების გამო, არ აღნიშნულა. რაც შეეხება 80 
წლისთავს, ის ჩატარდა ორი ათეული წლის წინ, როცა ჟურნალ „ეკონომიკის“ რედაქ-
ციას ფართო საზოგადოებამ დიდი მხარდაჭერა გამოუცხადა (80 წლის იუბილეს 1998 
წ.მიეძღვნა სპეციალური მე-9-ე ნომერი).

ამჟამად ჟურნალის 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად შევძელით მკითხველე-
ბისათვის სპეციალური გამოშვებით მიგვეწოდებინა ქვეყნის დამოუკიდებლობის 
პირველსავე წელს (1918) 6-ვე ნომრის მთლიანი მსალა.მასში მოცემული თემატიკა 
აქტუალურია დღესაც და დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელი საქართველოს სახე-
ლმწიფოებრივი აღმშენებლობისათვის გამოცდილების თვალსაზრისით, მითუმეტეს, 
როცა ჟურნალის პირველი ნომრების გამოცემის პერიოდი, ეპოქა და დღევანდელობა 
გარკვეულწილად ერთმანეთს მიესადაგება. 

ამრიგად, თვალის ერთი გადავლებითაც კი ჩანს, რომ ჟურნალ „ეკონომიკის“ 
ფურცლებზე, დღიდან მისი დაარსებისა, გამოქვეყნებულია დიდძალი ორიგინალუ-
რი მასალა, როგორც საერთო-ეკონომიკური მეცნიერების, ასევე კონკრეტულ-და-
რგობრივი ეკონომიკის მრავალ საჭირბოროტო პრობლემაზე.მასში გამოქვეყნებული 
სტატიების ძირითადი ნაწილი მაინც არსებითად ხელს უწყობს ეკონომიკური ცოდნის 
გავრცელებას მოსახლეობაში, ეკონომიკური აზრის განვითარებას და ის გვევლინება 
ქართული ეკონომიკური აზრის, საქართველოს ეკონომიკური ცხოვრების ჭეშმარიტ 
მემატიანედ. 

ლიტერატურა:

1. ჟურნ. „საქართველოს ეკონომისტი“, 1918 , ¹1.
2. ჟურნ. „საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა“, 1935, ¹9-10.
3. ჟურნ. „ეკონომიკა“,1998, ¹3.
4. ჟურნ. „ეკონომიკა“,1993, ¹12. 
5. ჟურნ. „ეკონომიკა“,1998, ¹11, 12.
6. ჟურნ. „ეკონომიკა“,1997, ¹3.
7. ჟურნ. „ეკონომიკა“,1999, ¹6,7.
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გლობალური ფინანსური კრიზისის ანტროპოცენტრული კვლევა:

„ეკონომიკური ადამიანის“ ტრანსფორმირება „ფინანსურ ადამიანად“

ელგუჯა მექვაბიშვილი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

თსუ-ის პროფესორი
emekvabe@yahoo.com

 გლობალური ფინანსური კრიზისის პრობლემასთან დაკავშირებით მრა-
ვალი ნაშრომი დაიწერა. მათში ძირითადად ყურადღება ტექნიკურ საკითხებ-
ზეა გამახვილებული, ანუ ადგილი აქვს ტექნოცენტრულ მიდგომას. პრობლემის 
სიღრმისეულ არსში ჩასაწვდომად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პრობლემის 
ანტროპოცენტრულ კვლევას, რომელიც გულისხმობს ადამიანის ფენომენის წინა 
პლანზე წამოწევას და საკითხების შესწავლას ადამიანის ბუნების, ცნობიერების, 
მორალის, მრწამსის, კულტურის და სხვა ფასეულობის პრიზმით. აღნიშნული 
თვალსაზრისით, გლობალური ფინანსური კრიზისი შეიძლება აღქმული იქნეს 
იმ ზოგადცივილიზაციური კრიზისის პირდაპირ გამოვლინებად, რასაც თანამე-
დროვე მსოფლიოში აქვს ადგილი და, უპირველს ყოვლისა, ადამიანი განიცდის.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური ადამიანი; ფინანსური ადამიანი; გლო-
ბალური ფინანსური კრიზისი; მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმი; ეკონომი-
კური ეგოიზმი; რაციონალური ქცევა; ოპტიმიზაცია.

„ეკონომიკური ადამიანის“ ცნების აღმოცენება და გენეზისი

 „ეკონომიკური ადამიანის“ ცნების წარმოშობა და მისი მეცნიერული შესწავლა 
კლასიკური ინგლისური პოლიტიკური ეკონომიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის - ადამ 
სმიტის დამსახურებაა. სმიტის თანახმად, ინდივიდის მთავარი მამოძრავებელი მოტი-
ვი პირადი დაინტერესება და პირადი სარგებლობის მიღებაა, რაც ბაზარზე გამყიდ-
ველთან მიმართებით კრისტალიზდება მოგების მიღების სურვილში, მყიდველთან კი 
- მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური სარგებლის მიღებაში. ამასთანავე, ინდი-

ekonomikuri Teoria da ekonomikuri politika
ECONOMIC THEORY AND ECONOMIC POLICY

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 32-41

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 32-41
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გლობალური ფინანსური კრიზისის ანტროპოცენტრული კვლევა ...

ვიდის პირადი სარგებლიანობის მიღწევა შეუძლებელია სხვა ინდივიდებთან ურთი-
ერთკავშირისა და ურთიერთზემოქმედების გარეშე, რომელიც რეალიზდება შრომის 
დანაწილებისა და შრომის პროდუქტების გაცვლის გზით. ა.სმიტი აღნიშნავს: „... 
ცალკეული პირი ნაკლებად ფიქრობს საზოგადოებრივ ინტერესზე და ... მხოლოდ 
საკუთარი ინტერესით მოქმედებს, მაგრამ მთლიანობაში მისი მოქმედება საზოგადო-
ებისთვისაც სასარგებლოა, თუმცა, ეს საერთოდ არ შედიოდა თავად ამ პირის მიზ-
ნებში. ხშირად ასე გაუცნობიერებლად მოტანილი სარგებლობა უფრო დიდია, ვიდრე 
ის, რომელსაც ეს პირი საზოგადოებას შეგნებულად მოუტანდა“[1,გვ.17].

 სმიტის „ეკონომიკური ადამიანის“ კონცეფცია გვიანდელი ფეოდალური ეპოქის - 
მერკანტილიზმის ეკონომიკური დოქტრინის იმ იდეის გაგრძელებაა, რომლის თანახ-
მადაც ზღვარგადასული სიხარბე ეკონომიკური პროგრესის მთავარ მამოძრავებელ 
ძალას წარმოადგენს. მერკანტილისტები თვლიდნენ, რომ მომხვეჭელობა და მოგების 
მიღების დაუოკებელი სურვილი ერთი მიმართულებით წარმართავდა კაცობრიობის 
მოდგმის მიერ საუკუნეთა მანძილზე შექმნილ იდეურ მრწამსს და მორალურ-ზნეობრივ 
პრინციპებს. „ეკონომიკური ადამიანის“ ფენომენი ემყარება შოტლანდიური ფილოსო-
ფიური სკოლის წიაღში აღმოცენებულ მეთოდოლოგიურ ინდივიდუალიზმს, ინდივი-
დის რაციონალური ქცევის პრინციპს და ეგოიზმის ლევიათანურ ეთიკას. ამ ფილო-
სოფიურ-ეთიკური მიდგომის ეკონომიკური დასაბუთება მოცემულია XVIII საუკუნის 
ცნობილი მოაზროვნების: ჰოლანდიელი ფილოსოფოსის ბ. მანდევილის, ინგლისელი 
ფილოსოფოსის ე. ბენტამის და ბრიტანელი (შოტლანდიელი) ეკონომისტის ა. სმიტის 
ნაშრომებში. მანდევილი მიიჩნევდა, რომ ლევიათანური ეთიკის მთავარ ფასეულო-
ბას - ბედნიერებას საფუძვლად ედო სიხარბე და მომხვეჭელობა. ბენტამის აზრით, 
ადამიანთა ბედნიერება უშუალოდაა დაკავშირებული მის მატერიალურ კეთილდღეო-
ბასთან. უფრო მეტიც, იგი, ისე როგორც ა. სმიტი, ბედნიერებას და მატერიალურ კე-
თილდღეობას სინონიმებად მიიჩნევდა. ბენტამი იმაზეც მიუთითებდა, რომ მხოლოდ 
საკუთარ ბედნიერებაზე მოფიქრალი ადამიანი ვერ იქნებოდა კმაყოფილი, თუკი სხვა 
ადამიანის ბედნიერებაზე არ იფიქრებდა1. ეს არის ე.წ. „ჰედონისტური პარადოქსი“ 
[2,გვ.21], რომლის ახსნის მცდელობასაც წარმოადგენს „კონსიუმერიზმის“ თანამე-
დროვე კონცეფცია: „ეკონომიკური ადამიანის“ კეთილდღეობა განისაზღვრება მის 
მიერ ბაზარზე შეძენილი საქონლისა და/ან მომსახურების გამოყენებიდან მიღებული 
სიამოვნებით. „ეკონომიკური ადამიანის“ კონცეფციაში სამი საყრდენი კატეგორიის 
გამოყოფაა შესაძლებელი: მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმის, ეკონომიკური 
ეგოიზმის და რაციონალური ქცევის. უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ თითოე-
ული მათგანი.

1 ბენტამის ამ მოსაზრებაში კიდევ ერთხელ იკვეთება მსგავსება ა. სმიტის შეხე-
დულებასთან, რომლის თანახმადაც ადამიანის პირადი მატერიალური ინტერესის 
რეალიზება შესაძლებელი იყო მხოლოდ სხვა ადამიანებთან ურთიერთკავშირით. 
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მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმი გულისმობს „საზოგადოებრივი მოვ-
ლენების ახსნას ინდივიდის ქცევის ტერმინებში [3,გვ.138]. იგივე შინაარსის მქონეა 
ფ. ა. ფონ ჰაიეკის „ინდივიდუალური ქცევის თეორია“, რომელსაც ზოგჯერ პრაქსო-
ლოგიასაც უწოდებენ [4,გვ.9]. აღნიშნული მეთოდოლოგიური მიდგომის თანახმად, 
ეკონომიკური პროცესების განხორციელებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება 
ინდივიდებს. სოციალური ინსტიტუტები და სტრუქტურები წარმოიქმნება ადამიანთა 
მიზანშეწონილი საქმიანობის შედეგად. ამიტომ ისინი ყოველთვის მეორადია ინდივი-
დებთან შედარებით. აქედან გამომდინარე კეთდება დასკვნა: არავის აქვს უფლება 
ადამიანს გარედან თავს მოახვიოს რაიმე მიზანი და ინტერესი. ჰაიეკთან ეს მოთხოვნა 
კრისტალიზდება ე.წ. სპონტანური წესრიგის ცნებაში[5,გვ.15]. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ჰაიეკის ამ მოსაზრებას და ზოგადად მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმის პრინციპს 
დღეს ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს. ჯ. სოროსი, მაგალითად, აღნიშნავს: „ცხოვრება გაცი-
ლებით საინტერესო იქნებოდა ჰაიეკი სწორი რომ ყოფილიყო და საერთო ინტერესი 
ყალიბდებოდეს კერძო ინტერესთა ურთიერთზემოქმედების წინასწარ განუსაზღვრე-
ლი შედეგის სახით. სინამდვილეში, ვიწრო კერძო ინტერესების შეკრებას საბაზრო 
მექანიზმის საშუალებით ხშირად არ მივყავართ საზოგადოებრივ ინტერესებამდე“ 
[6,გვ.12]. ძნელია არ დაეთანხმო სოროსის ამ მოსაზრებას. მეთოდოლოგიური 
ინდივიდუალიზმის აბსოლუტიზება, ჩვენი აზრითაც, არასწორი და მიუღებელია. 
სინამდვილეში ადამიანს ამოძრავებს არა მხოლოდ საკუთარი „მე“, არამედ მის ფა-
რგლებს გარეთ გასული მოტივები. მას პასუხისმგებლობა გააჩნია სხვა ადამიანების, 
კოლექტივის მიმართ. ადამიანები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ და ზოგჯერ უარს 
ამბობენ პირად და კერძო ინტერესებზე. როგორც ცნობილი ქართველი ეკონომისტი 
გრ.თოდუა შენიშნავდა: „ინდივიდუალურისა და საზოგადოებრივის გათიშვა შეუძლე-
ბელია. ადამიანის არსებაში გასაიდუმლოებული ეს ორი მხარე არის ერთიანის გაო-
რება“ [7,გვ.56].

ეკონომიკური ეგოიზმი. ეკონომიკურ ადამიანს ამოძრავებს მომხვეჭელობა, რო-
გორც ეგოისტურ-ანგარებითი მიზანი. მისთვის ნიშანდობლივია მძაფრ კონკურენცი-
აში სხვისი ინტერესების უგულებელყოფა და ხშირ შემთხვევაში, სხვის ხარჯზე საკუ-
თარი კეთილდღეობის შექმნის სურვილი. ეკონომიკური ეგოიზმი ა.სმიტთან აბსოლუ-
ტის რანგშია აყვანილი, რასაც დღეს ბევრი ეკონომისტი არ იზიარებს. თვალსაჩინო 
ამერიკელი მეცნიერი კ. ეროუ, მაგალითად, წერს: „თუკი ჩვენ საქმე გვაქვს თავისუ-
ფალი ბაზრისა და იმ ყაიდის ადამიანთა სიმბიოზთან, რომლებიც ხელმძღვანელობენ 
მხოლოდ საკუთარი ინტერესებით და ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატური წარმოდგე-
ნებით, მაშინ არსებობს დიდი და თვით კატასტროფული პრობლემების წარმოქმნის 
საფრთხე“ [8,გვ.14]. სამოქალაქო საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, არსებობს ადამია-
ნის პირადი თუ კერძო ინტერესი და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური ეგოიზმი, 
რომლის მთლიანად აღმოფხვრა შეუძლებელია. თუმცა, შესაძლებელია მისი მაქსი-
მალური შეზღუდვა და მორალურ-ეთიკური პრინციპებით დეტერმინებულ ჩარჩოში 
მოქცევა. ამ თალსაზრისით განსაკუთრებული როლი ენიჭება ადამიანის აღზრდას, 
განათლებას, კულტურას, მრწამსს და ასევე შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმე-
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ბის ეფექტიან გამოყენებას. მათი ერთობლიობით შესაძლებელია თავდაპირველად 
გარედან ნაკარნახევი ქცევის ტრანსფორმირება ინდივიდის შინაგანი ფასეულობების 
ელემენტად, რომელიც შესაბამისობაში მოვა მის სამოქალაქო ვალდებულებებსა და 
სოციალურ პასუხისმგებლობასთან. 

აღნიშნული კონტექსტით უაღრესად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია საკუთრების 
პრობლემის ერთი ასპექტი. ყოველ ადამიანს უნდა გააჩნდეს ოპტიმალური ზომის სა-
კუთრება, რომელიც მას ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობას მისცემს. რა თქმა 
უნდა, „საკუთრების ოპტიმალური ზომა“ ყოველთვის განსხვავებულია ეპოქის, ქვეყ-
ნის და საზოგადოების მიხედვით, მაგრამ პარადიგმა - საკუთრების დიფერენციაციას 
აწონაწორებს სამართლიანობა, მორალი და ჰუმანიზმი - ყოველთვის ძალაში უნდა 
დარჩეს. ასეთ შემთხვევაში საკუთრება და მასთან დაკავშირებული მატერიალური 
სიმდიდრე ადამიანის თვითმიზნად კი არ გვევლინება, არამედ ღირსეული ადამიანუ-
რი ცხოვრების მიღწევის საშუალებაა [9, გვ.204]. როგორც ქართველი ერის „მამად“ 
აღიარებული მოღვაწე ი.ჭავჭავაძე შენიშნავდა: „ადამიანი, თუ მთელი ერი იმისთვის 
კი არ არის გაჩენილი, რომ პური ჭამოს, არამედ პურს ჭამს იმიტომ, რომ კაცურ-კა-
ცად იცხოვროს და აცხოვროს თავისი მომავალი“ [9, გვ.204]. საკითხისადმი ამგვარი 
მიდგომა, ჩვენი აზრით, საშუალებას იძლევა დაძლეული იქნეს „სამომხმარებლო სა-
ზოგადოების“ ფენომენი, ანუ როგორც მარქსი აღნიშნავდა, „საქონლური ფეტიშიზ-
მი“, რომელიც ადამიანს ნივთების მონა-მსახურად აქცევს, „სულს აცლის“, სულიერად 
აღატაკებს. სულიერებას მოკლებული ადამიანი შორდება ღმერთს და მის გულში 
ღვთის სიყვარულის ადგილს „ვერცხლმოყვარეობა“, ანუ ფულის სიყვარული იკავებს. 
ადამიანი ცდილობს მაქსიმალურად ბევრი მოიხვეჭოს, რაშიაც ხედავს საკუთარ ბედ-
ნიერებას და სიამოვნებას.

შეუძლებელია, რომ საღად მოაზროვნე თანამედროვე ადამიანი იყოს საკუთრე-
ბის, სიმდიდრის, საზოგადოებრივ-ეკონომიკური პროგრესის წინააღმდეგი. კრიტიკა, 
ჩვენი აზრით, უნდა ეხებოდეს: სიმდიდრის თვითმიზნად გადაქცევას, პროფ. ნ ჩიხლა-
ძეს მოჰყავს შესანიშნავი შეგონება ბიბლიიდან: „მდიდრები კი არა, სიმდიდრის მსა-
ხურნი განისჯებიან“ [10, გვ.276]. ნივთების ფეტიშიზმს. მღვდელი პაისი ათონელი ასე 
აფრთხილებს ადამიანებს: „ნუ მიეცემით მატერიალურს მთელი არსებით. სხვაგვარად 
ადამიანი კერპთაყვანისმცემელი ხდება“.

პროფ. გ. მალაშხია წერს: „ადამიანთა განკარგვაში აღებული ნივთები არ უნდა 
აღემატებოდეს მათ სამომხმარებლო ძალას. სხვანაირად ნივთები ბატონობს ადამია-
ნებზე. ადaმიანები ეფლობიან ნივთებში, ისინი მძიმე ტვირთად აწვება მათ ... ნივთე-
ბისა და ნივთობრივ ურთიერთობათა მეტისმეტი გაზრდა საფრთხედ იქცევა ინდი-
ვიდებისა და საზოგადოებისთვის“ [11, გვ.29]. ჭეშმარიტი მართლმადიდებლისათვის 
მიუღებელია სიმდიდრის მოპოვება უშრომელი და უპატიოსნო გზით, ჭარბი სიმდიდი-
რის ქონა ან ამის სურვილი.

ამრიგად, ეკონომიკური ეგოიზმი ის ფაქტორია, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს 
ჰუმანური მიზნების მიღწევაში და აუცხოებს მას საკუთარი სუბსტანციური საწყისის-
გან. ეგოიზმი მისთვის მაქსიმალური სარგებლის მომტანია და ამავე დროს აქცენტი 
კეთდება ოპტიმალურობაზე, ანუ მაქსიმალური სარგებლის მინიმალური დანახარ-
ჯებით მიღებაზე. ბაზარი ამ შემთხვევაში ინდივიდთა მოქმედების ერთადერთი ასპა-
რეზია და უზრუნველყოფს ეკონომიკაში საერთო წონასწორობის მიღწევას. 
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„ეკონომიკური ადამიანი“ - წინააღმდეგობრივი ფენომენი 

 ეკონომიკური ადამიანი ორი ფორმით გვევლინება - მომხმარებელი და მწარმო-
ებელი. როგორც მომხმარებელი იგი ცდილობს მეტი მოიხმაროს ნაკლები დანახარ-
ჯებით ან მეტი დააგროვოს მომავალში მეტი მოხმარების მიზნით. მწარმოებლის მი-
ზანიც ნაკლები დანახარჯებით მეტის წარმოებაა და ამ თვალსაზრისით მათი ინტერე-
სები ემთხვევა ერთმანეთს. ყოველი წარმოება თავისი ადეკვატური მოცულობისა და 
სტრუქტურის მოხმარებას წარმოქმნის. ჟ.ბ.სეის ამ კანონს აკრიტიკებდა ჯ.მ. კეინზი. 
მას იზიარებდნენ კლასიკოსი და ნეოკლასიკოსი ეკონომისტები. საბაზრო ეკონომიკა-
ში, ერთი შეხედვით, ყველაფერი მომხმარებლის ინტერესებს ემორჩილება, თუმცა, ეს 
მხოლოდ ილუზიაა. სინამდვილეში, როგორც ცნობილი ამერიკელი ეკონომისტი ჯ.კ. 
გელბრეიტი შენიშნავს: „არც ერთი მწარმოებელი არ დაიწყებს პროდუქტის წარმო-
ებას მასზე მოთხოვნის წინასწარ შექმნამდე, რასაც უზრუნველყოფს რეკლამის-გა-
ყიდვების ამ დიდი ხელოვნების განვითარება და ცხოვრებაში ფართოდ დანერგვა“ 
[12,გვ.22], რა თქმა უნდა, მომხმარებელს აქვს არჩევანის თავისუფლება, მაგრამ „ეს 
არავითარ შემთხვევაში არ ათავისუფლებს მას ბაზრის ზეგავლენისგან“ [იქვე]. საბა-
ზრო ეკონომიკის მთავარი პრინციპია ის, რომ „ვერავინ ვერაფერს გაყიდის, თუ არ 
მართავს სამომხმარებლო მოთხოვნას და არ აკონტროლებს მას“ [იქვე,გვ.30]. თანა-
მედროვე ეკონომიკაში „კორპორაციები აკონტროლებენ ინდივიდუალურ მოთხოვნას, 
რასაც ხშირად მანიპულირების ხასიათი აქვს“. 

კაპიტალის დაუოკებელი ლტოლვა მოგებისადმი1 წარმოების უსაზღვრო გაფა-
რთოებას გულისხმობს, რომლის რეალიზება ასევე უსაზღვრო მოთხოვნის პირობებ-
შია შესაძლებელი. იქმნება მოჯადოებული წრე, რომელიც მრავალ მწვავე პრობლე-
მას წარმოშობს და საზოგადოებას უბიძგებს მდგომარეობისაკენ, რასაც ეკონომი-
კურ ლიტერატურაში „ეკონომიკური ზრდის ლიმიტირების პარადიგმას“ უწოდებენ 
[14;15;16], საბაზრო ეკონომიკისა და ეკონომიკური ადამიანის რაციონალურობას კი 
საყოვეთაო ირაციონალურობა ცვლის. 

„ეკონომიკური ადამიანი“ აბსტრაქტული ფენომენია, ა. სმიტის, სხვა კლასიკო-
სებისა და ნეოკლასიკოსების მიერ იგი განხილულია კონკრეტული დროის, სივრცის, 

1 „კაპიტალს ეშინია მოგების უქონლობის ან ფრიად მცირე მოგებისა, როგორც 
ბუნებას - სიცარიელისა. სათანადო მოგების დროს კაპიტალი მამაცი ხდება. 10 
პროცენტის პირობებში კაპიტალის გამოყენება ყველგან შეიძლება; 20 პროცენტის 
დროს იგი იწყებს გაცხოველებას; 50 პროცენტის დროს კარგავს წონასწორობას; 
100 პროცენტის დროს ფეხქვეშ თელავს ყველა ადამიანურ კანონს; 300 პროცენტის 
დროს არ მოიპოვება ისეთი ბოროტმოქმედება, რომელიც მან არ გაბედოს, თუნდაც 
ამისთვის თვით სახრჩობელა მოელოდეს, თუ შფოთსა და დავიდარაბას მოგება 
მოყვება, კაპიტალი ორივეს ხელს შეუწყობს“ [13,გვ.954] ასე აღწერს კ. მარქსი 
კაპიტალისა და მოგების „საბედისწერო“ დამოკიდებულებას, რომელიც „აშენებს“ და 
ამავე დროს „ანგრევს“ კაპიტალისტურ საბაზრო ეკონომიკურ სისტემას.
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ისტორიული და სოციო-კულტურული ფასეულობების სისტემისგან მოწყვეტით. იგი 
ასევე დაცლილია ემოციებისგან და როგორც ე. ფრომი სამართლიანად შენიშნავდა: 
„საბაზრო ხასიათების მატარებელმა ადამიანებმა არც სიყვარული იციან და არც სი-
ძულვილი“[17,გვ.154]. „ეკონომიკური ადამიანი“ სოციალურადაც ნეიტრალურია და 
სოციალური იმპერატივების უგულებელყოფით საფრთხეს უქმნის სოციალურ სტაბი-
ლურობას და ადამიანის „ჭეშმარიტ“ ბედნიერებას.

ამრიგად, ა. სმიტის „ეკონომიკური ადამიანი“, რომელიც მის მიერ ერთმნიშ-
ვნელოვნად იყო მიჩნეული პროგრესულ მოვლენად, როგორც შუასაუკუნეობრივი 
შეზღუდვების წინააღმდეგ ეკონომიკური და პიროვნული თავისუფლების, პოლიტი-
კური თანასწორობის დამკვიდრებისათვის მებრძოლი ძალა, მისთვის დამახასიათე-
ბელი იმანენტური წინააღნდეგობებიდან გამომდინარე, ისტორიული განვითარების 
გარკვეულ ეტაპზე ეგზისტენციური საფრთხის მატარებლად იქცევა[18,გვ.183-184]. 

„ფინანსური ადამიანი“, როგორც ფინანსური გლობალიზაციის პირმშო

თანამედროვე პირობებში კრიზისის საფრთხეს აძლიერებს ეკონომიკის მიკრო, 
მაკრო და მეგა დონეებზე განვითარებული პროცესები, რომელთა შორის განსაკუთ-
რებით აღსანიშნავია ეკონომიკის საყოვეთაო ფინანსებიზაცია, ფინანსური გლობა-
ლიზაცია და ამის საფუძველზე „ეკონომიკური ადამიანის“ ტრანსფორმირება „ფინან-
სურ ადამიანად“, რასაც ღრმა ისტორიული ფესვები გააჩნია. 

რეალური ეკონომიკისა და ფინანსური ეკონომიკის დაპირისპირება ანტიკური 
ეპოქიდან იწყება. ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი არისტოტელე ერთმანეთისგან გა-
ნასხვავებდა „ეკონომიკას“, ანუ მიწათმოქმედებას და „ქრემატისტიკას“, ანუ „ფულის 
კეთებას“ მსხვილი ვაჭრობისა და მევახშეობის გზით[19,გვ.40-41]. არისტოტელე სვა-
მს კითხვას - „არსებობს თუ არა სიმდიდრის ზღვარი“? და დადებითად პასუხობს მას. 
სიმდიდრე, მისი აზრით, „საშუალებათა ერთობლიობაა, რომელიც აუცილებელია 
ცხოვრებისთვის და სასარგებლოა სახელმწიფოსა და ოჯახისთვის“ [20,გვ.384].

კაპიტალიზმის ადრეულ პერიოდში ერთმანეთს დაუპირისპირდა ხმელთაშუა 
ზღვის ქალაქ-სახელმწიფოების - გენუისა და ვენეციის სავაჭრო-ფინანსური კაპი-
ტალიზმი, რომელიც მთელი იმდროინდელი ევროპის ფინანსურ ოლიგარქიას ემ-
სახურებოდა, მოგვიანებით კი - ინგლისურ-ჰოლანდიური „ანტეპრენიორული“, ანუ 
სამეწარმეო კაპიტალიზმი, რომელიც სამრეწველო გადატრიალების და „პირველი 
ინოვაციური ტალღის“ (ი.შუმპეტერი) პროდუქტს წარმოადგენდა. XX საუკუნეში 
„ეკონომიკური ადამიანი“ რამდენიმე იპოსტაზში ვლინდება: „ნოვატორები“ და „კო-
ნსერვატორები“ - ჯ.ი. შუმპეტერთან - „ნოვატორი მეწარმე“ ის ადამიანია, რომელიც 
ეძებს და პოულობს პროდუქტების (მომსახურების) წარმოების ახალ ხერხებს, ტექნო-
ლოგიურ რესურსებს, ორგანიზაციულ ფორმებს. მისი ანტიპოდია კონსერვატორ-ო-
პორტუნისტული ფსიქოლოგიის ეკონომიკური აგენტი, რომელიც ნებისმიერი ხერხის 
გამოყენებით ცდილობს ბაზარზე საკუთარი სეგმენტის შენარჩუნებას. პროფ. ი.ოლ-
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სევიჩი გვთავაზობს ბიზნესმენების დაყოფას „ოპორტუნისტებად“, „მტაცებლებად“, 
„ნოვატორებად“ და „რუტინიორებად“ [21,გვ.5-6]. 

აღნიშნული თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა ამერიკული ე.წ. „Self made 
man“ -ის ფენომენი, რომელიც გულისხმობს ადამიანს, ვინაც ნულიდან იწყებს თავის 
კარიერას და საკუთარი ძალისხმევით მაღლა მიაბიჯებს იერარქიულ კიბეზე. თუმცა, 
გზები, მეთოდები, რესურსები, რომელთა გამოყენებითაც ეს ზეასვლა ხდება, ფრიად 
განსხვავებულია. ამ ადამიანთა შორის ჩვენ ვხედავთ როტშილდებს, დიუპონებს, რო-
კფელერებს, მორგანებს, ვანდებილდებს..., რომლებიც მდიდრდებოდნენ ნებისმიერი 
ხერხით, მათ შორის არაკანონიერითაც. შემთხვევითი არ არის ის ფაქტი, რომ ჯონ 
პირპონტ უფროსს ამერიკაში „კორსარს“, ანუ ყაჩაღს უწოდებდნენ. მეორე მხრივ, 
ისტორია იცნობს ისეთ ადამიანებს, როგორიც იყვნენ ჰენრი ფორდი, ნიკოლა ტეს-
ლა..., რომლებმაც უზარმაზარი საქმიანი იმპერიები შექმნეს თავიანთი გენიალური 
გამოგონებების, უბადლო საინჟინრო ტალანტის და უნაკლო ორგანიზაციული ნიჭის 
ხარჯზე. ამჟამადაც ჩვენ ვხედავთ ორი კატეგორიის ბიზნესმენებს: ბილ გეიტსსა და 
სტივენ ჯობსს - უნიჭიერეს ინჟინრებს და ნოვატორ-მეწარმეებს, ერთი მხრივ, და 
ჯორჯ სოროსს, რომელმაც მილიარდობით ქონება დააგროვა საფონდო ბირჟებზე 
სპეკულაციის გზით. ეკონომიკური ადამიანის ტრანსფორმირება ფინანსურ ადა-
მიანად განსაკუთრებული ინტენსიურობით 1970-იან წლებში დაიწყო. ეკონომიკის 
საყოველთაო ლიბერალიზაციის და დერეგულირების შედეგად მსხვილი კომპანიის 
სათავეში მოექცნენ ადამიანები, რომლებსაც ფედ-ის ყოფილი თავმჯდომარის ჯ. 
ვოლკერის სიტყვებით, ახასიათებდა „სიხარბე, შიში და ქედმაღლობა“. მათ შეძლეს 
ფინანსური კომპანიების კონტროლის ქვეშ მოექციათ მილიარდობით დოლარი, რაც 
განხორციელდა შემდეგი ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ღონისძიებებით:

 ბანკებისა და სხვა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ ფასიანი ქაღალდების 
გამოშვება და მასობრივი ჩართვა საბირჟო სპეკულაციებში;

 ფინანსური ბაზრების დერივატიზაცია და მის საფუძველზე გაუმჭვირვალე 
პირამიდული ფინანსური სტრუქტურების აგება;.

 სეკურიტიზაცია, ანუ ბაზრებზე სხვადასხვა ტიპის გარიგებათა რისკების და-
მზღვევი განშტოებული ქსელების არამდგრადი სისტემის შექმნა.

ამ ტიპის ადამიანების საქმიანობის პრიორიტეტული სფერო და სწრაფი გამდი-
დრების ყველაზე ხელსაყრელი გარემო ფინანსური სისტემა აღმოჩნდა, სადაც გა-
ცილებით ადვილია „დიდი ფულის სწრაფად კეთება“. ფინანსურ ბაზრებზე ფართო 
მასშტაბის სპეკულაციური ოპერაციები არის „ფინანსური ადამიანის“ გენერირების 
წყარო. ამჟამინდელ უმსხვილეს მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე, რომელთა კაპიტალი-
ზაცია ტრილიონობით აშშ დოლარს აღწევს, მოგება ძირითადად მიიღება სპეკულა-
ტიური გარიგებების გზით. ასე, მაგალითად, 2011 წელს დაარსებული გაერთიანებუ-
ლი ტრანსატლანტიკური ბირჟა - NYSE Eukonet/ Deutsh Börse მოგების 37%-ს იღებს 
კლირინგიდან და დერივატივებით ვაჭრობიდან, რომლებისთვისაც დამახასიათებე-
ლია სპეკულაციური ოპერაციების სიჭარბე და რისკის მაღალი დონე [22,გვ.30].



39

გლობალური ფინანსური კრიზისის ანტროპოცენტრული კვლევა ...

თანამედროვე საფონდო ბირჟებზე იმის რეალური შესაძლებლობა არსებობს, 
რომ „ნებისმიერი კომპანიის აქციის კურსი შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს მათი 
მდგომარეობის ცვლილებებზე დამოუკიდებლად“ [23,გვ.196].

საფინანსო, სადაზღვევო და უძრავი ქონების ბაზრების უპირატესმა განვითარებამ 
წარმოშვა ე.წ. „ფინანსური ადამიანი“ - საქმიანი ადამიანის სპეციფიკური ტიპი, 
რომლის მიზანია მოგების მიღება არა სამეწარმეო საქმიანობით, არამედ წარმოებული 
ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვის გზით, რაც უმეტეს შემთხვევაში, 
სპეკულაციურ ხასიათს ატარებს და მაღალი ხარისხის რისკებთანაა დაკავშირებული. 
ეს არის დაბალი სოციალური პასუხისმგებლობის და მორალური სტანდარტების 
მქონე ინდივიდი, რომელიც „დაუნდობელია, როგორც კონკურენტი და თუნდაც 
პარტნიორი. ყველა შემთხვევაში იგი ცდილობს მოგებული იყოს, რისთვისაც 
ნებისმიერ ხერხს მიმართავს“[24,გვ.84].

* * *
 ამრიგად, ფინანსური გლობალიზაციისა და ეკონომიკის საყოველთაო 

ფინანსებიზაციის პროცესში თანმიმდევრულად განხორციელდა ადამიანის, როგორც 
ეკონომიკური ურთიერთობების მთავარი სუბიექტის ტრანსფორმირება. ეკონომიკურ 
ლიტერატურაში აღწერილი საქმიანი ადამიანის ტიპებს - “homo economicus” 
(„ეკონომიკური ადამიანი“), “homo transformaticus” („ტრანსფორმაციული ადამიანი“), 
“zombie economicus” - ზომბი-ეკონომიკის რუტინის მატარებელი სუბიექტი [25,გვ.33-
34] - ემატება „homo fi nancecus” (ფინანსური ადამიანი). ეს უკანასკნელი მაღალი 
რისკის მატარებელ გარემოში მაქსიმალურ მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური 
აგენტია, რომლის აზროვნება და ქცევა კრიზისების სერიოზული მაპროვოცირებელი 
ფაქტორი გახდა. გლობალური ფინანსური კრიზისის გამოცდილება სწორედ 
აღნიშნული ურთიერთკავშირის აშკარა გამოხატულებაა. 
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 There is a wide range of literature about the global financial crisis in which a techno-
centric approach prevails, i.e. the main focus is on technical aspects of the problem. For a 
deep study of the phenomenon of the global financial crisis, anthropocentric approach is 
needed – to bring the human factor to the fore in the analysis of the problem. On the basis 
of this approach, it can be argued that the global financial crisis is the expression of the crisis 
that people are experiencing in the modern world.
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 In order to prove this thesis, the work deals with the processes of origin and genesis 
of “economic man”. Three fundamental categories are singled out in the concept of 
“economic man”: Methodological individualism, economic egoism and rational behavior. 
Excessive selfishness of “economic man”, which manifests itself in indefinite willingness to 
maximize profits, stipulates the need for continuous expansion of production. The latter 
implies a continuous increase of demand too. The permanent increase of demand in modern 
capitalist society is only possible through accumulation of debt, which can not last forever. 
At some point of time the crisis of debt begins, which is subsequently extend to the whole 
economy. The thesis of “economic man” and the market rationality actually changes by their 
irrationality.

 This noted process unprecedentedly strengthens in the light of the financial 
globalization and general financization of the economy. The transformation of “economic 
man” to “financial man” has been under way. This was significantly contributed by the 
following developments taken place in the US and other industrialized capitalist countries in 
the 70s of the last century:

 • Massive issuance and inclusion of securities by banks and other financial institutions 
in stock operations;

 • Derivatization of financial markets and building of non-transparent financial structures 
on its basis;

 • Securitization, i.e. creating of a shaky system of securing against risks for transactions 
on financial markets.

The source for generating “financial man” is wide-scale speculative operations carried 
out in financial markets. It’s much easier “to get big money quickly” through them, but at the 
same time the level of risks increases highly. Their ignorance and imperfectness of produced 
financial instruments – the regulatory system of derivatives result in financial crises. This was 
clearly evident in the 2007-2009 global financial crisis.

Keywords: Global financial crisis; transformation; “economic man;” “financial man”.
JEL Codes: G10, G14, G15
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გლობალიზაციისა და რელიგიის ურთიერთობის პრობლემა ცალკე 

მეცნიერული კვლევა-ძიების საგანია. ამჯერად ჩვენი ინტერესის ობიექტია 
ტრადიციული რელიგიების დამოკიდებულება გლობალიზაციისადმი. კერძოდ, 
რა მიმართებაშია აღნიშნულ პროცესთან ტრადიციული რელიგიები, როგორია 
მათი პოზიცია და შესაძლებელია თუ არა ამ მხრივ გარკვეული კანონზომიერების 
დადგენა - ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ მეცნიერულ გამოკვლევებზე 
(პირველადი და მეორად იწყაროები) დაყრდნობითა და ფაქტობრივი ანალიზის 
საფუძველზე ძირითადადი პოზიციიების გამოკვეთა. 

საკვანძო სიტყვები: გლობალიზაცია; ვესტერნიზაცია; ტრადიციული რე-
ლიგიები; რელიგიური იდენტობა; რელიგიური გლობალიზაცია; სეკულარიზა-
ცია. 

გლობალიზაცია და ტრადიციული რელიგიები: პრობლემები, 
მიდგომები, ხედვები

კულტურათა ურთიერთზეგავლენისა და დიალოგის ახალი გლობალიზაციური 
ხასიათის ახსნისას ბევრი მკვლევარი კაცობრიობის ერთიანობის ზრდასა და 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრესს ეყრდნობა, რაც ერთიანი მსოფლიო 
ბაზრის შექმნაში, სერვისის სფეროს ზრდასა და სხვა მატერიალურ ფაქტორებში პოვებს 
თავის გამოხატულებას [1, გვ: 6]. ასეთ ვითარებაში აუცილებელი ხდება ამ პროცესებში 
სულიერი ფაქტორების როლის დადგენა. აქედან გამომდინარე აქტუალურობას იძენს 
საკითხი გლობალიზაციისა და მსოფლიო რელიგიების ურთიერთმიმართების შესახებ. 

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 42-50
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ისმის კითხვა: რა როლს ასრულებს გლობალიზაციის პროცესში რელიგია და, 
პირიქით, არის თუ არა რელიგია დამოუკიდებელი, სუვერენული ფაქტორი, თუ დამო-
კიდებულია სხვა, მატერიალურ ფაქტორებზე, რაც გარკვეულწილად განსაზღვრავს 
გლობალიზაციის პროცესს? როგორია გლობალიზაციისადმი რელიგიური დამოკი-
დებულების ხასიათი და მრავალი მსგავსი საკითხი აუცილებელი მსჯელობის საგანია. 

გარკვეული აზრით, შეიძლება ითქვას, რომ გლობალიზაციის პროცესი ინტერ-
ნაციონალური ხასიათისაა, თუმცა საკუთარი ფუნდამენტური ფასეულობითი ორიე-
ნტაციით ის დასავლური მოვლენაა, მაგრამ ეს აზრი მთლად სწორი ვერ იქნება იმის 
გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო მასშტაბით, ისტორიულად ამ საქმეში ევროპის 
წვლილი უფრო მოკრძალებულია, ვიდრე ამერიკისა. ფაქტია, რომ გარკვეული აზ-
რით თვით ევროპა განიცდის ამერიკის გავლენას, ე. წ. ვესტერნიზაციას. ადამიანის 
უფლებათა ამერიკული გაგება და პიროვნების თავისუფლება, ამერიკული დემოკრა-
ტიის პრინციპები საგანთა ე. წ. ახალ წესრიგთან მიმართებით უფრო ადეკვატურია. 
ის უფრო უარყოფს ძველ, ტრადიციულ ავტორიტეტებსა და პრივილეგიებს, ვიდრე 
ევროპული პატერნალისტური და პარტიკულარული წარმოდგენები [2, გვ: 27]; რთუ-
ლი და წინააღმდეგობრივი რეალობის გაუხეშებით, ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ 
გლობალიზაცია იგივე ამერიკანიზაციაა. რატომღაც, ფასეულობათა ამერიკული 
სისტემა და საზოგადოების მოწყობის შესახებ ამერიკული წარმოდგენები დღევა-
ნდელი `მსოფლიო ახალი წესრიგის~ ადეკვატური აღმოჩნდა. რელიგიური პოზიცი-
ებიდან გლობალიზაციის პროცესის კრიტიკოსები მას ბრალს ზესეკულარიზაციასა 
და რელიგიური ფასეულობების ნგრევაში სდებენ, რაც საფრთხეს უქმნის რელიგი-
ურ იდენტურობას. ამიტომაც სახეზეა გლობალიზაციისადმი უნდობლობა, რაც სა-
ვსებით კანონზომიერი მოვლენაა. აქედან გამომდინარე, იკვეთება გლობალიზაციის 
პროცესისადმი რელიგიური დამოკიდებულების სხვადასხვაობა. ყველა რელიგიას ამ 
პროცესისადმი საკუთარი პოზიცია გააჩნია, თუმცა რეალური მდგომარეობის ლო-
გიკურ-ისტორიული ანალიზი, ხშირ შემთხვევაში, მრავალი გავრცელებული აზრის 
საპირისპიროს მტკიცების საშუალებასაც იძლევა. ამ შემთხვევაში მხედველობაშია ის 
ფაქტი, რომ XX საუკუნის მეორე ნახევარში დასავლეთ ევროპის თითქმის ყველა ქვე-
ყანაში, ყოველგვარი გლობალიზაციის გარეშე დამკვიდრდა სეკულარული ღირებუ-
ლებები, რომ არაფერი ვთქვათ ე. წ. კომუნისტური სამყაროს ქვეყნებზე, რომლებიც 
არა მარტო სეკულარიზებული, არამედ მებრძოლი ათეისტური ქვეყნები იყვნენ, რაც 
ვერაფრით ვერ დაუკავშირდება გლობალიზაციის პროცესს. აქ სეკულარიზაციის 
პროცესი ნაციონალური კულტურების განვითარების ლოგიკის კვალდაკვალ მიმდი-
ნარეობდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში არარელიგიურობას გლობალიზაციას ვერ დავა-
ბრალებთ, თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ იგი გავლენას არ ახდენს მასზე. 

უნდა ითქვას, რომ გლობალიზაციის ფაქტორები შეიძლება უმეტესწილად ხელს 
უწყობს რელიგიურობის ზრდას, დამკვიდრებული ტრადიციული რელიგიური ინსტი-
ტუტების არსებობასა და ფუნქციონირებას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მაგრამ, 
გლობალიზაცია არ ნიშნავს ურელიგიობას (მაგალითად, ოჯახური ფასეულობების 
პროპაგანდა, ევროპაში ისლამის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და სხვა). შეიძლე-
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ბა ითქვას, რომ გლობალიზაციის პროცესი საზოგადოებრივ ურთიერთობებში სეკუ-
ლარული სისტემის რელატივიზებას ახდენს. ამდენად, იგი კი არ ანგრევს რელიგიურ 
ცნობიერებას, არამედ ცვლის მას, გარკვეული კორქტივები შეაქვს საზოგადოებაში, 
მისი ფუნქციონირების პროცესში. ამიტომ ამ პროცესისადმი ყველაზე მწვავედ და 
ადეკვატურად რეაგირებას რელიგია ახდენს [3, გვ: 9].

თავის მხრივ, გლობალიზაციასაც აქვს საკუთარი „სულიერი“ საფუძვლები. ასე-
თია რელიგიური ფასეულობათა სისტემა და ამერიკული საზოგადოებისათვის და-
მახასიათებელი რელიგიის როლი ერის ცხოვრებაში (იგი შექმნილია პროტესტანტიზ-
მის, ძირითადად კალვინიზმის წიაღში XVIII ს-ში),  რომელსაც რამდენიმე ძირითადი 
ნიშანი აქვს: 1) რელიგიური ორგანიზაციის რეალური თანასწორობა სახელმწიფოს 
წინაშე. ამიტომაც აშშ-ში მიუღებელია სახელმწიფოებრივად პრივილეგირებული დე-
ნომინაციის არსებობა (სახელმწიფო არცერთ რელიგიურ ორგანიზაციას არ უწევს 
არანაირ პოლიტიკურ და ფინანსურ დახმარებას და ამავე დროს არც ხელს უშლის 
მათ საკუთარი მისიის განხორციელებაში); 2) რელიგიური ცხოვრების ნებაყოფლო-
ბითი ხასიათი და საზოგადოებისა და სახელმწიფოს არსებობის დემოკრატიული 
ფორმის პირველადობა; 3) ამერიკული რელიგიური ცხოვრებისათვის დამახასიათე-
ბელი რელიგიური პრინციპი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ნორმის სახეს იძენს 
– დემოკრატიის პრინციპებისა და ადამიანის უფლებების აყვანა (უფრო სწორად მია-
ხლოება) რელიგიური პრინციპის დონეზე. რელიგია დემოკრატიული და სამოქალაქო 
თავისუფლების სულიერი მატარებელი ხდება; 4) ოჯახური ფასეულობები ნაკლებად 
ექვემდებარება გადაფასებასა და გადააზრებას; 5) წინა პლანზეა სოციალური ტოლე-
რანტობის, ქველმოქმედების როლი, რაც უკანა პლანზე გადასწევს რიტუალებსა და 
ასკეტიზმს. 6) პერსპექტივაში – პირადი პასუხისმგებლობის კულტივირება და მორ-
წმუნის თავისუფალი არჩევანის როლის ზრდა და მისადმი პატივისცემა. შეიძლება 
ითქვას, რომ ყოველივე ეს გლობალიზაციის სულიერ საფუძვლებს წარმოადგენს, 
ანუ რელიგიურ შეფერილობას აძლევს მას, რაც იმას ნიშნავს, რომ გლობალიზაცია 
მთლიანად არ არის დაცლილი რელიგიურობისაგან, თუმცა ეს არ არის ტრადიციული 
გაგებით რელიგიურობა და რელიგია. გლობალიზაცია, ამ აზრით, თავად წარმოა-
დგენს რაღაც „ახალ რელიგიას“ და სწორედ ამ პუნქტში იწვევს იგი შეშფოთებას და 
მისთვის წინააღმდეგობის გაწევის სურვილს. თუმცა ფაქტია, რომ ყოველივე ამის პა-
რალელურად აშშ-ში დღესაც არსებობს გავლენიანი ქრისტიანული კონფესიები, რომ-
ლებიც კონსერვატიულ საღვთისმეტყველო შეხედულებას ემყარებიან. ასე რომ, რეა-
ლობა მეტად რთული და ანტინომიურია, როგორც იტყვიან, „აქ ყველაფერი სატანურ 
გრიგალებშია გახვეული“ (დოსტოევსკი), ყოველივეს გააზრება და სათანადო დონეზე 
შეფასება ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია [4, გვ: 17].

გლობალური ფასეულობები თავის გზას უფრო ადვილად მაშინ იკვლევს, 
როდესაც ტრადიციული კულტურები კრიზისს განიცდის. ამიტომ გლობალიზაციაზე 
არანაკლებ საშიში უნდა იყოს ტრადიციული კულტურების კრიზისი და დეგრადაცია. 
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გარდა ამისა, გლობალური ფასეულობები ანგრევს რელიგიასთან კავშირის მქონე 
პოლიტიკურ იდეოლოგიებს, ამიტომ, ამ პროცესისადმი ადეკვატური რეაქცია 
ისეთ რელიგიებს აქვთ, რომლებიც ნაკლებად არის პოლიტიზებული. ასეთ 
ვითარებაში ჩნდება გლობალიზაციის ახალი სახე – გლობალიზაცია რელიგიური 
ნიშნით, ანუ რელიგიური გლობალიზაცია. წესით, გლობალურობის პრეტენზია 
ყველა რელიგიას უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში „ბუნებრივ რელიგიებს“ 
ენაცვლება „ხელოვნური რელიგია“, რომელსაც გლობალურობის მეტი პრეტენზია 
აქვს. ასე რომ, ახალი ცნების – „თანამედროვე გლობალური რელიგიურობის“ 
ერთადერთი ნიშანი, რომელიც აშკარად გამოკვეთილია, ჯერჯერობით რელიგიის 
დეტერიტორიალიზაციაა. ნებისმიერი რელიგია საკუთარ მომხრეებს პოულობს იქ, 
სადაც ის ისტორიულად არასოდეს არ ყოფილა და ხშირ შემთხვევაში ტრადიციულ 
გავრცელებას კარგავს რეგიონებში. რელიგიურ შეხედულებათა პლურალიზმი და 
ეკლექტიზმი ვრცელდება არამარტო სხვადასხვა საზოგადოების, არამედ მორწმუნეთა 
ინდივიდუალური ცნობიერების დონეზეც. ყოველივე ამისადმი ადამიანი, მით უმეტეს 
მორწმუნე, შეუძლებელია გულგრილი იყოს. ადამიანებს არ შეუძლიათ არ გამოთქვან 
თავიანთი პროტესტი, როდესაც მათი ინტერესები ირღვევა. 

გლობალიზაციას მოაქვს არამარტო სიკეთე, არამედ ძალზე მტკივნეული 
ცვლილებები და ახალი პრობლემები. ამიტომაც ის არ საჭიროებს არც აპოლოგიას და 
არც ზედმეტ კრიტიკას. ეს არის ჩვენგან დამოუკიდებელი პროცესი, რომლის შეჩერება 
ჩვენ არ ძალგვიძს. დღეს ეს პროცესი არის არამარტო ფაქტი, არამედ მოქმედების 
რეალური პროგრამა, რომელთანაც მიმართების მრავალი სახეობა არსებობს. 
გარკვეული მეცნიერებები აღწერს მას, ფილოსოფია მის გაგებას ცდილობს, ხოლო 
რელიგია – რელიგიურ აღქმას, შეგრძნებას. ამდენად, რელიგია ყველაზე მეტად 
კრიტიკულია ამ პროცესისადმი.

ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ მეცნიერულ გამოკვლევებზე დაყრდნო-
ბითა და ფაქტობრივი ანალიზის საფუძველზე ძირითადად სამი პოზიცია იკვეთება: 
1) გლობალიზაციის პროცესისადმი სრული ადაპტაცია; 2) ანტიგლობალიზმი და 
კრიტიციზმი; 3) საკუთარი ალტერნატივა; სხვადასხვა დოზით თითოეული მათგანი 
თითქმის ყველა ტრადიციულ რელიგიაში შეიმჩნევა. 

მსოფლიოში მრავალი მაგალითი არსებობს იმისა, რომ აშშ-სგან დაშორებული 
საზოგადოების წარმომადგენლები ყოველგვარი სერიოზული წინააღმდეგობების 
გარეშე ახდენენ ადაპტაციას გლობალური ფასეულობების, მათ შორის რელიგიის 
სფეროში. ამ მხრივ ადაპტაციის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა ბუდიზმი. ამის 
მიზეზად რელიგიის სოციალური როლის წინა პლანზე წამოწევა სახელდება. 
ადაპტაცია ამ შემთხვევაში გულისხმობს ტრადიციული რელიგიის შენარჩუნებას 
და მის ევოლუციას გლობალური პროცესების მიმართულების გათვალისწინებით 
(სამხრეთი კორეა, იაპონია, ინდოეთი, ტაილანდი). ამასთან ბუდიზმის შიგნითაც არის 
ამ პროცესისადმი ტოტალური წინააღმდეგობების ნიშნები (მაგალითად, ზოგიერთი 
ბუდისტური ქვეყანა, რომელიც ცდილობს ტრადიციული ფასეულობები შეინარჩუნოს 
იზოლაციის პოლიტიკის გზით). 
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 გლობალიზაციას სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევს ისლამური ქვეყნების უმ-
რავლესობა (გამონაკლისია მალაიზია, ინდოეთი, რომლებიც იხრებიან გლობალიზა-
ციისკენ. ამ მხრივ ბოლომდე გაურკვეველია თურქეთის პოზიცია). ისლამში, როგორც 
რელიგიაში, ძევს ის, რაც პრინციპულად შეუთავსებელია გლობალიზაციასთან, დე-
მოკრატიაზე გლობალისტურ წარმოდგენასთან. ეს არის ისლამის მიმდევართა ცხო-
ვრების განსაზღვრული წესი; 

რაც შეეხება მართლმადიდებლობას, აქ გლობალიზაციის პროცესისადმი არაე-
რთგვაროვანი დამოკიდებულება შეინიშნება, თუმცა, მთლიანობაში იგი მას ეწინაა-
ღმდეგება. მაგალითად, ამ პროცესისადმი რუსეთის დამოკიდებულებას ახასიათებს 
რეალობის იგნორირების ტენდენცია, რომელიც წინააღმდეგობაშია გადაზრდილი და 
რომელსაც სერიოზული იდეური საფუძველი, გარდა ბიზანტიზმისა, არ გააჩნია. ყო-
ველივე ამის მიზეზი, ალბათ, რუსეთის ისტორიული გზის თავისებურებაშია საძებნი. 
კერძოდ, საუკუნეების განმავლობაში ეკლესია ბრმად ემორჩილებოდა სახელმწიფოს 
და მასში რეფორმატორული მოძრაობა თითქმის არ არსებობდა. XX საუკუნის ბო-
ლომდე გლობალიზაციის პროცესის მოწინააღმდეგე იყო კომუნისტური სისტემა და 
იდეოლოგია. მის წინააღმდეგ ბრძოლაში დასავლეთი მზად იყო დაეცვა ნებისმიერი 
რელიგიური ცნობიერება. ამჯერად ამ იდეოლოგიის კრახის პირობებში ამ საქმეს აკე-
თებს ისლამი. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ არამარტო ერთი რელიგიის, არამედ ერთი სა-
ზოგადოების შიგნითაც არ არის ცალსახად შემუშავებული პოზიცია გლობალიზაციის 
მიმართ. ასეთ შემთხვევაში არაეთიკურია, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი (ვესტერ-
ნიზებული სეგმენტი) ასწავლიდეს სხვებს, თუ როგორ სწორად ირწმუნოს ღმერთი. ამ 
შემთხვევაში აუცილებელი არ არის ყველა გახდეს პროამერიკული; უბრალოდ სასუ-
რველია და მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი არჩევანის გაკეთება კულტურათა მოზა-
იკურ სიმრავლეში ერთიანობის სასარგებლოდ. თანამედროვე მკვლევარები თვლიან, 
რომ რელიგიაზე გლობალიზაციის გავლენის საკითხი ერთ-ერთი მეტ-ნაკლებად შეს-
წავლილი და პროგნოზირებადი პრობლემაა. იგულისხმება უცხოური გამოკვლევები. 
თუმცა ამასთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაცია არაერთგვაროვანია. განიცდის 
რა გლობალიზაციის მზარდ გავლენას, სხვადასხვა რელიგია მასთან თანაარსებობის 
თავის ვარიანტს (მშვიდობიანი ან არც თუ ისე მშვიდობიანი) გვთავაზობს.

გლობალიზაცია ერთიანი, ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობათა სისტემის შექმნას 
გულისხმობს, რომლის საფუძველში დგას ინდივიდი, რაც, თავის მხრივ, არ ემთხვევა 
ცალკე აღებული რელიგიების საერთო განწყობილებას, რომლისთვისაც მორწმუნეთა 
ინტერესებია პრიორიტეტული. გლობალიზაცია კი ამოგლეჯს მას ამ კონტექსტიდან 
და ახდენს მის კონსოლიდირებას ზესაზოგადოებრივ, გლობალურ დონეზე. ასეთი 
მოდელის პირობებში ინდივიდი აუცილებლად კარგავს ინტერესს საკუთარი, უფრო 
ვიწრო რელიგიური იდენტურობისადმი. თუმცა კონფესიური, ეთნიკური და კულტუ-
რული იდენტურობის საბოლოო გათქვეფის ან გაქრობის დაშვება შეუძლებელია. რა-
ღაც ამის მსგავსის ვარაუდი, ასე თუ ისე, შესაძლებელია, ოღონდ გლობალიზაცია არ 
დაიყვანება მხოლოდ ინდივიდის პრობლემებზე. გარდა ამისა, საინტერესოა საკითხი 
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გლობალიზაციისა და რწმენის ურთიერთმიმართების შესახებ. უნდა ითქვას, რომ 
ზოგადად გლობალიზაცია არ ეწინააღმდეგება რწმენას, რადგან რწმენა თავისთა-
ვად არ არის აუცილებლად განსაზღვრული რომელიმე კონკრეტული რელიგიური 
კულტურისადმი კუთვნილებით. პრობლემები ჩნდება მაშინ, როდესაც რელიგიურ 
მატრიცაზე გლობალიზაცია აღმოჩნდება. გლობალიზაცია არ შეიძლება მორგებუ-
ლი იყოს ყოველი ცივილიზაციის სპეციფიკას, თუმცა მისი მთლიანად იგნორირება 
მას არ შეუძლია. მიუხედავად ამისა, იგი აშკარად მონაწილეობს ადამიანებს შორის 
ნორმატიულ ურთიერთიბებში და ბუნებრივია გავლენას ახდენს მორწმუნე ადამიანზე 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს უკანასკნელი თავისი რელიგიური ორგანიზა-
ციის წიაღში ვერ პოულობს თანამედროვეობის მწვავე პრობლემების რაციონალურ 
გაგებას. ასეთ ვითარებაში გლობალიზაცია ავლენს პრეტენზიას ერთგვარი `საერო 
რელიგიისა~, რომელიც ადამიანებს თანამედროვე სამყაროში ცხოვრების ოპტიმა-
ლურ ვარიანტს სთავაზობს და სტიმულს აძლევს საზოგადოების შემდგომ სეკულა-
რიზაციას. ის ზესაზოგადოება, რომელიც მის იდეოლოგიაშია ჩადებული, რელიგიურ 
ლეგიტიმაციას, რელიგიას, როგორც სისტემის შემქმნელ საწყისს, არ საჭიროებს. რე-
ლიგიის როლი მასში დაყვანილია ისეთი საკითხის დარეგულირებაზე, როგორიცაა 
ოჯახის, მორალისა და სამყაროს თეოსოფიური ხედვა. ოღონდ ეს ტენდენცია მკაცრ 
წინააღმდეგობაშია იმ სიტუაციასთან, როდესაც ხდება რელიგიის შეჭრა პოლიტიკის 
სფეროში (მაგ, ისლამი) და, პირიქით, ფაქტია, რომ ისლამი პოლიტიკისაგან განუყო-
ფელია და მისთვის ეს ტრადიციულია. ამ ნიშნით ხასიათდება ქრისტიანული კონფე-
სიები და ინდუიზმიც. გარკვეული აზრით, აპოლიტიკურ ხასიათს ავლენს ბუდიზმი. 
მიუხედავად ამ ფაქტებისა, რელიგიას ყოველთვის ახასიათებს საერო საქმეებით მე-
ტ-ნაკლები ანგაჟირებულობა. თავის მხრივ, პოლიტიკასთან განუყოფელ კავშირშია 
გლობალიზაცია და ეს კავშირი უკვე პოლიტიკური ნიშნის მქონეა. გლობალიზაციაზე 
რელიგიური რეაქცია, შეიძლება ითქვას, არის ნაწილი ურთიერთდაკავშირებული სა-
ერთო პასუხების პარადიგმისა მის გამოწვევაზე.

ყოველი რელიგია გლობალიზაციის საკუთარ ხედვას გვთავაზობს და თითოეულ 
მათგანში ძირითადად ჩადებულია თვითგადარჩენის, თვითშენარჩუნების იდეები და 
გზები. ერთი დამაჯერებელი ნეგატიური ან პოზიტიური პოზიცია არ არსებობს. რო-
გორც ზემოთ აღინიშნა, დომინანტურია სამი ძირითადი პოზიცია: ადაპტაცია, ბრძო-
ლა და საკუთარი ალტერნატივა. 

გლობალიზაციის იდეისადმი მეტ-ნაკლები ადაპტაციით გამოირჩევა პროტესტა-
ნტიზმი. პროტესტანტები თავიანთ თავს გლობალიზაციის მონაწილეებად თვლიან. 
ამ ტიპის ადაპტაციისათვის დიდ ძალებს ხარჯავს კათოლიციზმი, რომელიც მისადმი 
ფრთხილი დამოკიდებულებით ხასიათდება. იგი მას რამდენიმე მოთხოვნას უყენებს, 
რომელთა შორის ერთ-ერთი პრინციპულია - „გლობალიზაცია მარგინალობის გარე-
შე“. გლობალიზაციაზე ადაპტაციის მაღალი ხარისხით, ბუდიზმთან ერთად, ინდუი-
ზმი გამოირჩევა. მისი მიმდევრები მასში ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავენ. ადაპტა-
ციას აქ აქვს ასიმილაციური ხასიათი. აღმოსავლეთის რელიგიები ადვილად ახდენს 
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გლობალიზაციის იდეის ინკორპორირებას საკუთარ თეოსოფიურ მსოფლმხედველო-
ბაში. დაახლოებით ასეთი პოზიცია აქვთ მათ იუდაიზმისა და ქრისტიანობის მიმა-
რთაც; გლობალიზაცია მათ არა თუ ხელს არ უშლის, არამედ, პირიქით, ზოგჯერ ის 
შეიძლება საკუთარი სიმართლის არგუმენტადაც გამოდგეს. 

გლობალიზაციის აღქმასთან დაკავშირებით უფრო მეტი სირთულეები ახასია-
თებს ისლამსა და მართლმადიდებლობას. ისლამთან მიმართებით ამას პოლიტიკური 
ახსნა აქვს. კერძოდ, იგი უკავშირდება გამწვავებულ წინააღმდეგომას დასავლეთსა 
და ისლამურ სამყაროს შორის. ქრისტიანობაში კი ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს 
რუსეთის სტატუსის დაცემასთან [5, გვ. 221]; მეორე ახსნა ამ წინააღმდეგობისა და-
სავლეთის მხრიდან რელიგიური ექსპანსიის მოტივაციაა. ისლამი გლობალიზაციას 
აღიქვამს როგორც დასავლეთის ქრისტიანობის მცდელობას მოახდინოს მუსულმა-
ნური სამყაროს ტრანსფორმაცია და აქციოს ის საკუთარ მარგინალურ ანალოგად. 
იგი გლობალიზაციაში ადრეშუასაუკუნეობრივი დაპირისპირებული ურთიერთობის 
ანალოგს ჭვრეტს. ერთი რამ სავსებით ცხადია, კერძოდ, ადაპტაციის განმსაზღვრე-
ლი შეიძლება იყოს გლობალიზაციის პროცესის გარდაუვალობის გაცნობიერება, ისე 
რომ ის, როგორც კანონზომიერი პროცესი, არ გააუარესებს ცხოვრების წესსა და 
რწმენას. ზოგიერთი რელიგია საკუთარ კონტრ-პროექტს გვთავაზობს, რომელსაც 
`ალტერნატიული გლობალიზაცია~ შეიძლება ეწოდოს. ის თითქმის ყველა რელი-
გიაშია მოცემული და აქ პრინციპულად ახალი არაფერი არ არის. ყველა რელიგია 
გლობალური ტრიუმფისკენაა მიმართული. მართლმადიდებლობის პრეტენზიები 
გლობალურ ალტერნატივაზე მეტ-ნაკლებად ისტორიაზეა დამოკიდებული. რაც შეე-
ხება `რელიგიურ გლობალიზაციას~, იგი შეიძლება განხილული იქნეს როგორც დიდი 
გლობალისტური პროცესის ოპონირება და მასთან ადაპტაციისა და დიალოგის თა-
ვისებური ვარიანტი, რაც ახასიათებს ინდუიზმსა და წარმართობას. ევრაზიის რე-
ლიგიური იდეოლოგიები კი გლობალიზაციას განიხილავენ როგორც მოცემულობას, 
ფაქტს, რომელთანაც მიმართებით თვითიზოლაცია დამღუპველია.

რაც შეეხება საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პოზიციას 
გლობალიზაციისადმი, ის ნათლად არის გამოხატული სრულიად საქართველოს 
კათოლი კოს-პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეში (2006), რომელიც რეალობის 
იგნორირებას კი არ ახდენს, არამედ გვთავაზობს მისადმი გონივრულ მიდგომას 
და გლობალიზაციის პროცესის იმგვარ გააზრებას, რომელიც ხელს შეუწყობს 
კულტურული და რელიგიური იდენტურობის შენარჩუნებას [6, გვ. 1-2]. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულთან მიმართებით ასევე ანგარიშგასაწევია ის ფაქტი, 
რომ სეკულარიზაცია არ ნიშნავს რელიგიურობის გაქრობას [7, გვ. 42]. გარდა 
ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პოსტკონფესიური საზოგადოებისათვის 
დამახასიათებელია ტენდენცია, რომლის არსია ის, რომ ადამიანები სულიერი 
სრულყოფილების მიღწევის გზაზე ტრადიციული რელიგიური ცხოვრების წიაღში 
ღვთისადმი პიროვნული ერთიანობისაკენ სწრაფვას ანიჭებენ უპირატესობას. 
ასეთ ვითარებაში გლობალიზაციის პროცესი ინდივიდის ცხოვრებაში რელიგიის 
მნიშვნელობის აქტუალიზებას უწყობს ხელს და კიდევ უფრო მეტად დააფიქრებს და 
მისდაუნებურად მოუწოდებს მას აბსოლუტზე [შდრ. 8]. 
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*  * *
ყოველივე აღნიშნულის საფუძველზე შიძლება დავასკვნათ, რომ გლობალიზაცი-

ისა და ტრადიციული რელიგიების ურთიერთობა მრავალვარიანტულია; გლობალი-
ზაცია არ ნიშნავს რელიგიისა და რელიგიურობის გაქრობას, მაგრამ, გარკვეული აზ-
რით, მათი შერევა აუცილებლად იგულისხმება, ოღონდ ისე, რომ ამან არ გამოიწვიოს 
რაღაც „საშუალო რელიგიის“ წარმოშობა. გლობალიზაციისა და რელიგიის ურთი-
ერთობის ძალზე რთულ პროცესს შეუძლია სასიკეთოდ გამოაღვიძოს რელიგიების 
შემოქმედებითი პოტენციალი და უბიძგოს მათ ტრადიციული პოსტულატების უფრო 
ადეკვატური და თანამედროვე ინტერპრეტაციებისაკენ, რაც გარდაუვალი იქნება ყო-
ველი რელიგიისათვის დამახასიათებელი, თუნდაც თვითშენახვისა და თვითიდენტუ-
რობისაკენ ბუნებრივი მისწრაფებით.

 ცხადია, გლობალიზაციის პროცესის პარალელურად ხდება საზოგადოების 
ახალი ტიპის – ტრანსფორმირებადი საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელშიც ყვე-
ლა სოციალური ინსტიტუტი ცვლილებას განიცდის. მაგალითად, ბოლო ასწლეულ-
ში შეიცვალა ეკონომიკა, პოლიტიკა, ფასეულობათა სისტემა და სავარაუდოა, რომ 
ყოველივე ამის მსგავსად შეიცვალა საზოგადოების რელიგიური ცხოვრება. თანა-
მედროვე საზოგადოებაში, რომელიც მაღალ ტექნოლოგიებსა და სამყაროს მეცნი-
ერულ აღქმას ეყრდნობა, სამწუხაროდ მოხდა რელიგიის როლის უკანა პლანზე გადა-
წევა, რამაც ბევრი მკვლევარი რელიგიის გაქრობაზე აალაპარაკა. გლობალიზაციამ 
გამოიწვია „სამოქალაქო რელიგიის“ გაჩენა, რაც კვაზირელიგიური ლოიალურობა, 
სადაც მოქალაქეობა რელიგიურ შეფერილობას იღებს. ყოველივე ეს კი პოსტკონფე-
სიური საზოგადოების ცნების წარმოშობას უწყობს ხელს. სოციოლოგების მიხედვით, 
ამ ტიპის საზოგადოებაში წინა პლანზე წამოიწევა ელექტრონული და კიბერეკლესიის 
ცნება, რომელიც ე. წ. „ვირტუალური რელიგიურობის“ საწყისად მოიაზრება. თუმცა, 
ყოველივე ამაში სანუგეშოა ის, რომ სოციოლოგები ყოველივე ამის შესახებ უარყო-
ფით დასკვნებს აკეთებენ და ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ ვერაფერი ვერ შეცვლის 
ღმერთთან ადამიანის პიროვნულ მიმართებას, რომელიც ყველაზე კარგად ტრადი-
ციულ რელიგიურ ცხოვრებაშია მოცემული, ამიტომ ასეთ ვითარებაში ზოგადი და-
სკვნა განსახილველ პრობლემასთან დაკავშირებით შეიძლება ასეთი იყოს: გლობა-
ლიზაციის პროცესში სატანური ძალების გააქტიურება ფაქტია, მაგრამ რელიგიური 
თვალსაზრისით არც ისეთი ფაქტი, რაც ტრადიციულ რელიგიებს ეგზისტენციალურ 
საფრთხეს შეუქმნის.
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The work reviews the challenges in the rela onships of globaliza on and tradi onal 
religions, specifically, the main varie es of response on globaliza on   as objec ve process in 
religion spher e.

As a result of research analysis are exposed three positions: 1) complete or partially 
tailoring to globalization process; 2) counter-globalization and criticism and 3) the; personal 
alternative; all of them are observed almost in all religions. The first position belongs to: 
Judaism, Catholicism, protestants and Sunites trend of Islam. In the second raw are placed 
Islam and the Russian Orthodox; the third position involves euro-asian pagan and certain 
traditional trends inside religions. The Georgian Orthodox Church reveals reasonable 
approach towards this globalization, the basis of which is the understanding which will 
promote cultural and religious retention of an identity.

Is should be noted in the final part of the article that generally the globalization doesn’t 
contradict the religious faith. Therefore, it is baseless to assume disappearance of religions 
and religious features while the globalization epoch.
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ტერიტორიული განვითარების საკითხისათვის

ევგენი ბარათაშვილი 
ეკონომიკურ მეცნირებათა დოქტორი, 

სტუ-ის პროფესორი

ანზორ აბრალავა
ეკონომიკურ მეცნირებათა დოქტორი, 

სტუ-ის პროფესორი

ირმა მახარაშვილი
 ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
 ასოცირებული პროფესორი

თამარ ლაგვილავა
 ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 

სტუ-ის ასისტენტი

 წინამდებარე სტატიაში ეკონომიკის რეგიონული განვითარება წარმოდგე-
ნილია, როგორც სახელმწიფო და რეგიონული პოლიტიკის ძირითადი პრიორი-
ტეტების რეალიზაციის სფერო, რომლის პოლიტიკის საფუძვლები დამტკიცებუ-
ლია საქართველოს 2015-2017წწ-ის რეგიონული განვითრების პროგრამაში[1].

აღნიშნულ დოკუმენტში წარმოდგენილ რეგიონული განვითარების ყველა 
ძირითად ამოცანას, ასევე დამუშავების პროცესში მყოფ ქვეყნის ტერიტორი-
ული განვითარების სტრატეგიებს, პირდაპირი კავშირი აქვს ქვეყნის ეკონომი-
კური უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან. თუმცა, აღნიშნული ამოცანების 
სრული მოცულობით გადაწყვეტა მოითხოვს როგორც ყველა დასახელებული 
დოკუმენტის შეთანხმებულობას, ასევე მისი ძირითადი დებულებების სიცხადეს, 
არგუმენტირებულობას. ქვეყნისა და მისი რეგიონების ეკონომიკური უსაფრ-
თხოების უზრუნველყოფა შესაძლებელია მხოლოდ უკვე არსებული ფაქტობრი-
ვი საფრთხეების კონკრეტულ განსაზღვრის, ასევე პოტენციური საფრთხეების 
და, შესაბამისად, ამ საფრთხეების აღმოფხვრის გზების სტრატეგიული ხედვის 
გათვალისწინებით. ჩვენი აზრით, ჯერჯერობით, ახალ სტრატეგიაში სრულად 
არ არის რეალიზებული ეს პირობები; რეალური და მოჩვენებითი საფრთხეები 
ყოველთვის არ არის ადვილი გასარჩევი, ზოგჯერ კი მოჩვენებითი საფრთხე-
ები ერთგვარად ფარავს რეალურ საფრთხეებს. ეს რასაკვირველია, არ ქმნის 
ხელსაყრელ ფონს რანჟირებისა და მატერიალური უზრუნველყოფისათვის რე-
გიონული(ტერიტორიული) განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ამოცანების 
გადაჭრაში [3; 4; 5]. 

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 51-64

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 51-64
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ევგენი ბარათაშვილი, ანზორ აბრალავა, ირმა მახარაშვილი, თამარ ლაგვილავა

საკვანძო სიტყვები: ტერიტორიული განვითრება; ეკონომიკური უსაფრ-
თხოება; ქალაქმშენებლობა; რეგიონების ეკონომიკური გათანაბრება; იდეალუ-
რი ქალაქები; ტრიტორიული მოწყობის თეორიები.

მუნიციპალური წარმონაქმნები რეგიონებში 

ექსპერტთა ჯგუფების მიერ უკანასკნელ წლებში განხორციელებული გაანგარი-
შებები გვაძლევს შესაძლებლობას ვამტკიცოთ, რომ საქართველოს რეგიონების ეკო-
ნომიკურ დიფერენციაციაში თვალსაჩინო მიღწევები ჯერჯერობით არ გვაქვს. თუ-
მცა, ექსპერტების მოსაზრებით, უკანასკნელ ხანებში აღნიშნული დიფერენციაციის 
გაძლიერებაც არ ხდება [6]. პირიქით, ეს მაჩვენებელი თითქოს „გაიყინა“ მთლიანად 
ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ძვრების არარსებობის და უმეტეს 
შემთხვევაში სტაბილურად რესურსზე ორიენტირებული ხასიათის შესაბამისად. ასეთ 
შემთხვევაში, კონკრეტულად რა არის ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების ტერი-
ტორიული განვითარების სფეროს საფრთხე, ამ კითხვაზე დამაჯერებელი პასუხი, 
სამწუხაროდ, არ არის მოცემული სტრატეგიის დოკუმენტში. 

უფრო მეტ კითხვებს აჩენს სტრატეგიის თეზისი მუნიციპალური წარმონაქმნების 
დიფერენციაციასთან დაკავშირებით. საქართველოში 76 მუნიციპალიტეტია. აქედან 
64 სასოფლო (თვითმმართველი თემი) და 12 საქალაქო (თვითმმართველი ქალაქი) 
მუნიციპალიტეტია, თუმცა, მათ შორის იურიდიული განსხვავება არ არსებობს 
(სქემა1). აუცილებლად ჩნდება კითხვა - კონკრეტულად როგორ ფიქსირდებოდა 
მუნიციპალური წარმონაქმნების აღნიშნული დიფერეციაცია, რომელი მაჩვენებლის 
მიხედვით და რა ტერიტორიაზე (ქვეყნის თუ ცალკეული რეგიონის ფარგლებში) 
განისაზღვრებოდა ეს დიფერენციაცია. გარდა ამისა, მხედველობაში უნდა მივიღოთ 
ისიც, რომ მუნიციპალური წარმონაქმნების დიფერენციაცია (მართალია, უფრო 
ნაკლებად, ვიდრე რეგიონების დიფერენციაცია) - საკმაოდ მართვადი მაჩვენებელია, 
რომელსაც განაპირობებს ქვეყნის მუნიციპალიტეტების დანაწევრების ან, პირიქით, 
გამსხვილების ტენდენცია. (იხ. სქემა).

მუნიციპალური წარმონაქმნები საქართველოში [ 2]

მუნიციპალური წარმონაქმნები

სულ

მ.შ. ტიპების მიხედვით:

მუნიცი-
პალური 
რაიო-
ნები

საქალაქო ოლქები

შიდასაქალაქო 
რაიონები

ფედერალური 
მნიშ  ვნელობის 
შიდასაქალაქო 
მუნიციპალური 

წარმონაქმნი

სულ
მ.შ. 

შიდასაქალაქო 
დაყოფით

2007 წლის 1 იანვრისთვის
24207 1793 520 - - 236

2017 წლის 1 იანვრისთვის
22427 1784 567 3 19 267
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ქვეყნის ტერიტორიებისა და რეგიონების დონეზე მდგრადი განვითარების სტრა-
ტეგიის განმსაზღვრელი ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზისას 
ჩნდება გარკვეული წინააღმდეგობები ხელისუფლების სხვადასხვა დონის კონცეფცი-
ებს, სტრატეგიებსა და რეგიონებისა და ტერიტორიების რეგიონულ-ტერიტორიული 
განვითარების კონკრეტულ მიზნობრივ პროგრამებს შორის. ასევე, ამჟამად ჩამოყა-
ლიბდა სამართლებრივი წანამძღვრები იმისათვის, რომ მუნიციპალური წარმონაქმნე-
ბის გამსხვილების პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდეს. მხედველობაში გვაქვს ისე, 
რომ ქვეყნის მუნიციპალური ორგანიზაციის სისტემაში არაერთხელ შეტანილი ცვლი-
ლებების საფუძველზე სასოფლო და საქალაქო დასახლებები, როგორც რაიონის 
ფარგლებში დამოუკიდებელი მუნიციპალური წარმონაქმნები გაუქმდა. აღნიშნული 
პროცესი ადრე ძალიან რთულად და მხოლოდ „წერტილოვან საფუძველზე“ მიმდინა-
რეობდა, ამჟამად კი განიხილება როგორც ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველო-
ბის ინსტიტუტების რეორგანიზაციის გენერალური ტრენდი. ცვლილებებით მოიხსნა 
შეზღუდვა იმაზე, რომ საქალაქო ოლქის შემადგენლობაში აუცილებლად უნდა იყოს 
საქალაქო დასახლება. შესაძლებელია მხოლოდ სასოფლო დასახლებული პუნქტე-
ბისგან შემდგარი საქალაქო ოლქების შექმნა. ამჟამად, თეორიულად შესაძლებელია 
სიტუაციის დაშვება, რითაც საქალაქო ოლქები დარჩება ქვეყნის რეგიონებში მუნი-
ციპალური ორგანიზაციის ერთადერთ ფორმად. აქვე კრიტკულად შევნიშნავთ, რომ 
არანანირი გაანგარიშებები არ ჩატარებულა „მუნიციპალიტეტების დიფერენციაციის“ 
თვალსაზრისით ეკონომიკური უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიისთვის, უბრალოდ, 
გამოყენებული იყო სინამდვილის შესაბამისი ერთგვარი სავარაუდო „შტამპი“. ყველა 
მსგავს შემთხვევაში რეალურ საფრთხეებს ანაცვლებდა მოჩვენებითი, უფრო ზუსტად 
- კონკრეტულად განუსაზღვრელი საფრთხეები. არ შეიძლება არ გამოვთქვათ სინა-
ნული იმის გამო, რომ ასეთი საკმაოდ არაწონადი მტკიცებები ეკონომიკურ საფრთხე-
ებთან დაკავშირებით ხვდება მაღალი რანგის სახელმწიფო დოკუმენტებში. რეალური 
საფრთხეები კი სხვა რამეშია.

უკანასკნელ წლებში სიტუაცია თვალსაჩინო ევულუციას განიცდის მუნიციპა-
ლიტეტების ფუნქციონირებისა და რეორგანიზაციის საკვანძო საკითხების გადა-
წყვეტისგან მოსახლეობის ჩამოშორების მიმართულებით; ქვეყნის ადგილობრივი 
თვითმმართველობა სულ უფრო კარგავს „სამოქალაქო საზოგადოების“ ინსტიტუტის 
ნიშნებს, უახლოვდება სპეციფიკურ მოდელს - „თვითმმართველობა მოსახლეობის 
გარეშე“. ყოველივე ეს ხდება ადგილობრივი ფინანსების გახანგრძლივებული კრიზი-
სის, მუნიციპალური ბიუჯეტების აბსოლუტური უმრავლესობის მაღალი დოტაციუ-
რი დამოკიდებულების ფონზე. თუმცა, სამწუხაროდ, ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრ-
თხოების ვერანაირ სხვა საშიშროებას, გარდა ზემოთ დასახელებულისა და ძალზე 
პრობლემური „დიფერენციაციისა“, სტრატეგია ვერ ხედავს. ჩვენი აზრით, არსებულ 
სიტუაციაში მუნიციპალური მმართველობის სფეროში საჭიროა მუნიციპალიტეტებს 
მიეცეს შესაძლებლობა (ადმინისტრაციული, ფინანსური, სამართლებრივი) გავლენა 
მოახდინონ საკუთარი ტერიტორიების განვითარებაზე.
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ევგენი ბარათაშვილი, ანზორ აბრალავა, ირმა მახარაშვილი, თამარ ლაგვილავა

გარკვეულ ეჭვებს აჩენს ოფიციალურ დოკუმენტებში (მ.შ. ეკონომიკური უსაფრ-
თხოების ახალ სტრატეგიაში) ხშირად განმეორებადი აქცენტები ქვეყნის ცალკეული 
რეგიონისა და მაკრორეგიონის „წინმსწრებ“ ან „პრიორიტეტულ“ განვითარებაზე. რა-
საკვირველია, ასეთ პრიორიტეტულობას გააჩნია არამხოლოდ წმინდა ეკ ონომიკური, 
არამედ სოციალურ-პოლიტიკური მოტივები. თუმცა, ქვეყნის ეკონომიკის დაბალი 
ტემპით ზრდის ტემპების პირობებში, მხოლოდ რეგიონების განვითარების წინმსწრე-
ბი ტემპები, არსებითად, ნიშნავს სხვა რეგიონების სტაგნაციის გარდაუვალობას, 
რაც მიუღებელია ეროვნული უსაფრთხოების პოზიციიდან. გარდა ამისა, „წინმსწრე-
ბი“ ან „პრიორიტეტული“ განვითარების სივრცის საკმაოდ გაურკვეველი კონტურები 
არ იძლევა მკაფიო საფუძველს იმისთვ ის, რომ ვივარაუდოთ: ქვეყნის ეკონომიკის 
ზრდის ასეთი მოდელი „იმუშავებს“ თუ არა არსებული რეგიონთაშორისი განსხვავე-
ბების აღმოფხვრაზე, თუ, პირიქით, უფრო გააძლიერებს მას. ამჟამად ეკონომიკური 
უსაფრთხოების საკვანძო პირობები მოითხოვს პრიორიტეტულობის პრინციპის და-
ბალანსებას რეგიონულ განვითარებაში და მთლიანად ქვე ყნის სოციალურ-ეკონომი-
კური სივრცის საკმარისი მდგრადობის შენარჩუნებას.

პირველ რიგში, რეგიონების ეკონომიკური გათანაბრება არამხოლოდ უნდა და-
ფიქსირდეს „ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთ პრიორიტეტად, 
არამედ გამოისახოს რაოდენობრივი პარამეტრებით, როგორც ეს გაკეთდა ზემოთ 
ხსენებულ სახელმწიფო პროგრამაში. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა რეგიონების 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფედერალური დაფინანსების ყველა არხის 
(ინსტრუმენტების) სტრატეგიული შეთანხმების ამოცანის გადაჭრა, კერძოდ, ეს ეხე-
ბა მიზნობრივი ტერიტორიული განვითარების პროგრამების, არაპროგრამული საინ-
ვესტიციო პროექტების, ტერიტორიული განვითარების ინსტიტუტების საქმიანობის, 
ასევე ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთქმედების „სტანდარტული“ სისტემის ფარგლებში 
განხორციელებულ დაფინანსებებს. 

ქალაქების ტერიტორიული განვითარების თავისებურებებს ხშირად არ ითვა-
ლისწინებენ ხელისუფლების ორგანოები, რაც იწვევს შემდეგ ნეგატიურ შედეგებს. 
ჯერ ერთი, უმსხვილესი ქალაქების უმრავლესობაში ხდება ცენტრალური კვარტალე-
ბის მშენებლობის უკონტროლო შემჭიდროება და ისინი თანდათანობით გამოაძევებენ 
ისტორიულ ნაგებობებს, რითაც იწვევენ მწვავე სოციალურ წინააღმდეგობებს აღმას-
რულებელი ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებსა და მაცხოვრებლებს შორის; 
მეორე, იგნორირებულია ქალაქმშენებლობითი დაგეგმარების პრინციპები, რაც შე-
მუშავებულია როგორც სამამულო, ასევე განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობის 
ქალაქმშენებლობის სპეციალისტების მიერ, დაჟინებით გვთავაზობენ სივრცითი და 
საქალაქო დაგეგმარების გამარტივებულ სქემებს; მესამე, ჩნდება ქალაქის რაიონე-
ბის „მდიდარ“ და „ღარიბ“ დასახლებებად დაყოფის რეალური საფრთხე; და, მეოთხე, 
ახალი საბინაო მშენებლობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა უმსხვილეს ქალა-
ქებში მნიშვნელოვნად აღემატება საწარმოო და სხვა ობიექტების რეკონსტრუქციასა 
და მოდერნიზაციას, რაც იწვევს საქალაქო ტერიტორიის არარაციონალურ გამოყე-
ნებას, ბინათმშენებლობის გაძვირებას, სატრანსპორტო, საინჟინრო-ტექნიკური და 
ეკოლოგიური პროვლემების გადაწყვეტის გართულებას.
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ტერიტორიული განვითარების საკითხისათვის

დიდი ქალაქის ტერიტორიული განვითარების ეფექტიანი მართვა შესაძლებელია 
მხოლოდ ეკონომიკური სექტორის, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხისა და ქალაქის 
ეკოსისტემის დაბალანსებული მართვის პირობებში. უმსხვილესი ქალაქების მართვის 
ეფექტიანობის შესაფასებლად საჭიროა შესაბამისი მეთოდები, რაც ამჟამად სრულად 
არაა შემუშავებული.

ამრიგად, წინააღმდეგობამ უმსხვილესი ქალაქის ტერიტორიული განვითარების 
მართვის სრულყოფის აუცილებლობასა და მის სამეცნიერო-მეთოდურ უზრუნვე-
ლყოფას შორის, განაპირობა წინამდებარე სტატიის თემის აქტუალურობა.

ქალაქის ტერიტორიული მოწყობის სოციალურ-ეკონომიკური 
სტრუქტურა და თეორიები

პრობლემის განხილვას ვიწყებთ ეკონომიკური და სოციალური პროცესების 
ურთიერთკავშირის საკითხით ქალაქში. 

ქალაქი, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, სამი ძირითადი სუბიექტის 
(ეკონომიკური აგენტის): მოსახლეობის (საოჯახო მეურნეობების), საწარმოებისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთქმედების თვალსაზრი-
სით შეიძლება წარმოვიდგინოთ.

საწარმოების, დაწესებულებების ტერიტორიული სიახლოვე, სხვადასხვა ინსტი-
ტუტის კონცენტრაცია ერთ ტერიტორიაზე, სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტ-
რუქტურის მდგომარეობა - წარმოების ხარჯების შემცირების ფაქტორია. ეს გავლენა 
დამოკიდებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების პოლიტიკაზე, 
წარმოების ფაქტორების, საქონლის, მომსახურებების და ა.შ. ადგილობრივი ბაზრე-
ბის განვითარებაზე, თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია (განსაკუთრებით ქალაქის 
ფარგლებს გარეთ არსებულ ბაზრებზე ორიენტირებული საწარმოებისთვის) გარე 
ფაქტორების გავლენა.

თავის მხრივ, ქალაქის (საწარმოს, დარგის) ეკონომიკური ქვესისტემის მდგომა-
რეობა გავლენას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხზე (ასე, მა-
გალითად, სამეწარმეო სექტორი უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შეთავაზებას, 
ანუ შემოსავლებს; აყალიბებს საქონლისა და მომსახურების შეთავაზებას; გავლენას 
ახდენს გარემოსა და სოციალურ ინფრასტრუქტურაზე; გადასახადების ხარჯზე იქ-
მნება საბიუჯეტო შემოსავლების ნაწილი).

სამეწარმეო სექტორი ქალაქის ორგანული ნაწილია, თუკი მისი ეკონომიკური 
ინტერესები დაკავშირებულია ქალაქის როგორც სოციალური სისტემის ინტერესებ-
თან და უცხო ელემენტია, თუ მისი საქმიანობა არ შეესაბამება ადგილობრივი მოსა-
ხლეობის ინტერესებს.

ქალაქის ეკონომიკური ქვესისტემის ნებისმიერი ცვლილება ძირეულ გავლენას 
ახდენს ქალაქის სოციალურ-დემოგრაფიულ სტრუქტურაზე, ცხოვრების წესზე, ქა-
ლაქის სოციალურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ეკოლოგიაზე. თავის მხრივ, სო-
ციალური და ტერიტორიული ქვესისტემა მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ეკო-
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ნომიკის ურბანიზაციას და, აქედან გამომდინარე, გავლენას ახდენს ქალაქის ეკონო-
მიკის სტრუქტურის თავისებურებებზე. ასე, მაგალითად, დარგობრივი კუთვნილების 
და ტექნოლოგიური პროცესის შესაბამისად, სამრეწველო საწარმოები სხვადასხვა-
გვარად (უარყოფითად ან დადებითად) ზემოქმედებს ქალაქის გარემოს ეკოლოგი-
აზე, ისტორიული მემკვიდრეობის მატერიალური მატარებლების მდგომარეობაზე, 
ქალაქის ზონირების თავისებურებებზე.

იმისათვის, რომ სამეწარმეო სექტორი გამოყენებულ იქნეს როგორც ქალაქის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინსტრუმენტი (საშუალება), საჭიროა ადგი-
ლობრივ მცხოვრებთა სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების დაკავშირება სა-
წარმოთა ეკონომიკურ ინტერესებთან დასახლებათა დონეზე, რაც პირველ რიგში, 
გამოიხატება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ შემუშავებულ 
მუნიციპალურ სამრეწველო პოლიტიკაში.

 ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურმა ტრანსფორმაციამ გამოიწვია ფუნდამენტუ-
რი ცვლილებები სამამულო ქალაქების განვითარებაში. სწორედ ამ დროიდან იწყე-
ბებს ქალაქები განვითარებას მათთვის ობიექტურად განკუთვნილი განვითარების 
კანონების შესაბამისად.

ეკონომიკურმა რეფორმებმა გამოიწვია საბინაო ბაზრის, მიწის ნაკვეთებით ვაჭ-
რობის გაჩენა, საქალაქო სივრცის სტრუქტურირება ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში 
უძრავი ქონების ღირებულებათა განსხვავების საფუძველზე და ა.შ. ამასთანავე, მოხ-
და საბინაო (საშუალო შემოსავალზე გაანგარიშებული) და სამრეწველო მშენებლობის 
შემცირება. იაფი მასობრივი საცხოვრებლის მშენებლობას თან ახლდა ეკონომიკის 
მტკივნეული რესტრუქტურიზაცია, მ.შ. სამუშაო ადგილების შემცირება, განსაკუთ-
რებით გადამამუშავებელ და მძიმე მრეწველობაში. ეკონომიკურ დაქვეითებას თან 
ახლავს სოციალური „დაავადებები“ - ნარკომანია, დამნაშავეობის ზრდა და ა.შ. ქა-
ლაქის სოციალურ-ეკონომიკური ორგანიზაციის თავისებურებების ანალიზი შესაძ-
ლებლობას გვაძლევს არამხოლოდ გამოვავლინოთ ქალაქში არსებული პრობლემები, 
არამედ ვიპოვოთ მათი გადაჭრის გზები.

მრავალი „სოციალური დაავადებისა“ და „ქალაქის პრობლემების“ მიზეზი შე-
იძლება იყოს როგორც არაკომპეტენტური მართვა და სოციალურ-ეკონომიკური 
ცვლილებები, რაც პირველ ეტაპზე წარმოქმნის რესტრუქტურიზაციასთან დაკავ-
შირებულ პრობლემებს, არამედ ქალაქების განვითარების პროცესების ობიექტური 
კანონზომიერებებიც.

აგლომერაციული ეფექტის არსებობა, საქალაქო სივრცის ორგანიზაცია ქმნის 
განსაკუთრებულ სოციალურ-ეკონომიკურ დამოკიდებულებებს ქალაქში.

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურის შემსწავლელ მკვლევართა ნაშ-
რომებში განხილულია ქალაქის სოციალური სტრუქტურის სხვადასხვა სოციალური 
ჯგუფების ურთიერთქმედების, ინტეგრაციის და „ქალაქური ომების“ და სხვა საკი-
თხები, განსაკუთრებით საინტერესოა ქალაქის როგორც ადგილობრივი თანამეგო-
ბრობის შესწავლის თვალსაზრისით, სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების 
სისტემის კვლევა.
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ტერიტორიული განვითარების საკითხისათვის

„ადგილობრივი თანამეგობრობის“ ცნება ძალზე პოპულარულია დასავლურ სო-
ციოლოგიაში. დ. ჰილარის მოჰყავს ტერმინ „ადგილობრივი თანამეგობრობის“ 94 გა-
ნმარტება[ ], არსებული განმარტებების ურთიერთშეჯერების საფუძვეზე შეიძლება 
გამოვყოთ ადგილობრიივი თანამეგობრობის შემდეგი მახასიათბლები:

1. მოსახლეობა/ადამიანთა ერთობა (ისტორიული, კულტურული, მეზობლური 
და ა.შ.);

2. გარკვეულ საზღვრებში (გეოგრაფიულ, ადმინისტრაციულ, ეკონომიკურ, ინ-
ფორმაციულ და ა.შ.) მოქცეული ადგილი/ტერიტორია/სივრცე; 

3. სოციალური ურთიერთქმედება (მეზობლური ურთიერთობები, ქცევის საე-
რთო წესები და ნორმები, საერთო მთავრობა და საზოგადოებრივი მომსახურებები, 
ორგანიზაციები, ურთიერთკავშირი წარმოებრივ საქმიანობაში და ა.შ.); 

4. თანამეგობრობის გრძნობა/ფსიქოლოგიური იდენტიფიკაცია (ფასეულობების 
ერთიანობა, მიკუთვნებულობის განცდა, თანამეგობრობაში მომხდარი მოვლენების 
თანაზიარობის განცდა, თანამეგობრობის წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობა და 
ა.შ.).

ადგილობრივი თანამეგობრობის თანამედროვე კონცეფცია გაჩნდა XIX საუ-
კუნის დასასრულს, რაც ისტორიულად დაკავშირებულია ტრადიციული ცხოვრების 
წესის ნგრევასთან. ამის შემდეგ დასავლეთის საზოგადოებაში, ინდუსტრიალიზაცი-
ისა და ურბანიზაციის გავლენით ჩამოყალიბდება ახალი სოციალურ-ეკონომიკური 
ურთიერთობები და განსახლების ახალი ფორმები. ამ პროცესს თან ახლდა სხვადა-
სხვა ნეგატიური გამოვლინება, რამაც გამოიწვია დანგრეულ ძველებური ცხოვრების 
წესში დადებითი ნიმუშების ძიება.(იხ. მენის, ტენისისა, დურკჰეიმის და სხვათა ნაშ-
რომებში) [ 6].

ნებისმიერი ქალაქი ქალაქმშენებლობის ამა თუ იმ სისტემის პირობებში, უნდა 
წყვეტდეს კონკრეტულ პრაგმატულ ამოცანებს, როგორიცაა, მაგალითად, სხვადა-
სხვა სახის საქმიანობის და მშენებლობების რაციონალური ფუნქციურ-სივრცითი 
მოწყობა; სიმძლავრის მიხედვით არსებული მოთხოვნილებების შესატყვისი საინჟინ-
რო-ტექნიკური, სატრანსპორტო, სოციალური ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა; 
მიწათსარგებლობის დაგეგმვა და რეგულირება ამ ცნებათა ძალიან ფართო გაგებით. 
ქალაქის რაციონალური სივრცითი მნოწყობა მისი განვითარების ერთ-ერთი საშუ-
ალებაა, ამიტომაც საკითხი ქალაქის ტერიტორიული სტრუქტურის შესახებ ყველა 
დროში უმნიშვნელოვანესი იყო.

ქალაქის სივრცითი სტრუქტურა ასახავს სხვადასხვა საქალაქო ელემენტის 
ადგილმდებარეობას და ურთიერთგანლაგებას სივრცეში ქალაქის განვითარებისა და 
ფუნქციონირების პროცესში კავშირების განსახორციელებლად. ქალაქის სივრცით 
(ტერიტორიულ-დაგეგმარებით) სტრუქტურას წარმოქმნიან სხვადასხვა დანიშნულე-
ბის (სამრეწველო, სელიტებური, კომუნალურ-სასაწყობე, საგარეო ტრანსპორტის, 
რეკრეაციული და ა.შ.) ურთიერთმოქმედი ტერიტორიები (ფუნქციური ზონები). ქა-
ლაქის სტრუქტურაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საკომუნიკაციო ქსელი, რომე-
ლიც უზრუნველყოფს მის ელემენტებს შორის კავშირების შესაძლებლობას. 
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ევგენი ბარათაშვილი, ანზორ აბრალავა, ირმა მახარაშვილი, თამარ ლაგვილავა

ქალაქის სივრცით სტრუქტურას მნიშვნელოვნად განაპირობებს ქალაქის სიდი-
დე; საქალაქო გარემოს ეკონომიკური, დემოგრაფიული და სოციალური თავისებუ-
რებები; ურთიერთკავშირი გარემოცვასთან; ქალაქის პოლიტიკურ-სამართლებრივი, 
როგორც სპეციფიკური ტერიტორიული ფენომენის შექმნა და განვითარება (კერძოდ, 
ქალაქმშენებლობის წესდებების მიღება).

არსებობს ქალაქის ტერიტორიული მოწყობის მრავალი თეორია. მოვიყვანთ რო-
მელთა შორის აღსანიშნავია: ე. ბიორჯესის კონცენტრაციის ზონების თეორია [7], 
რომელშიც ჩიკაგოში სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების განლაგების შესწავლის სა-
ფუძველზე, მოდელი აფიქსირებს მიწათსარგებლობის სხვადასხვა სახეების სივრცეში 
განლაგების თანმიმდევრობას, ქალაქის ცენტრიდან გარკვეული წესით დაცილებული 
კონცენტრაციული ოლქების ფორმით და ა.შ.;

ჰომერ ჰოიტის სექტორული თეორია [7], რომელიც შემუშავდა აშშ-ის ფედერა-
ლური საბინაო ადმინისტრაციის შეკვეთით. ანალიზის საფუძველი გახდა ბინის არე-
ნდის ღირებულების მონაცემები ამერიკის 142 ქალაქში. დადგენილი კანონზომიერება 
უკეთ თავსდებოდა სექტორული გრაფიკების ჩარჩოებში, ვიდრე კონცენტრაციის ზო-
ნების სქემატური გამოსახულებები და ა.შ.; 

ჰარის-ულმანის სუბცენტრების მოდელი [7], რომელიც აღწერს სუბცენტრების 
განლაგებას ქალაქის სივრცეში. ნებისმიერი ქალაქის ზრდასთან ერთად დგება მომე-
ნტი, როცა ერთი ცენტრალური ბირთვი ვეღარ მოემსახურება ქალაქის მთელს ტე-
რიტორიას. ჩნდება სუბცენტრები ცალკეული რაიონების მომსახურებისთვის და ა.შ.;

 ჰარის-ულმანის მოდელი, რომლითაც ქალაქი წარმოდგენილია შემდეგი 
სტრუქტურით: ცენტრალური საქმიანი რაიონი; საბითუმო მაღაზიების, საწყობები-
სა და მსუბუქი მრეწველობის ზონა; დაბალფასიანი საცხოვრებელი რაიონების ზონა; 
საშუალო კლასის საცხოვრებელი რაიონების ზონა; ელიტური საცხოვრებელი რაი-
ონებისა და მაღალკომფორტული რაიონების ზონა; მძიმე მრეწველობის ზონა; გარე 
საქმიანი რაიონი; საცხოვრებელი გარეუბნები; სამრეწველო გარეუბნები და ა.შ.

გარდა აღნიშნულისა, არსებობს უამრავი სხვა თეორია, რომელიც აღწერს ქალა-
ქის შიდა სუვრცის ჩამოყალიბებასა და რესტრუქტურიზაციას. მიუხედავად არსებითი 
განსხვავებებისა, ყველა მათგანი თანხმდება იმაზე, რომ ქალაქის ნორმალური ფუნ-
ქციონირებისათვის ქალაქის ხელისუფლებამ (ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებმა) უნდა გაატარონ აქტიური საქალაქო პოლიტიკა.

ქალაქმშენებლობის იდეების განვითარება და 
თანამედროვე იდეალური ქალაქები

იდეალური ქალაქი რეალობაში არ არსებობს. ეს არის სოციალური უტოპია, რაც 
ეხმიანება უკეთესი, სამართლიანი ცხოვრების წარმოდგენებს. ქალაქების ფორმები 
ამ წარმოდგენების უშუალო გამოსახულებაა. ფუნდამენტურად ზოგიერთი მათგანის 
შესახებ:
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ტერიტორიული განვითარების საკითხისათვის

პლატონის იდეალური ქალაქი: ცენტრალურ-სიმეტრიული გეგმარება; ქალაქის 
რადიალური სტრუქტურა ასახავს მცხოვრებთა დაყოფას ქონებრივად თანასწორ 12 
ჯგუფად.

არისტოტელეს იდეალური ქალაქი: ქალაქის ტერიტორიის ხაზოვანი (ლინეა-
რული) გეგმა, რომელიც იყოფა 3 ნაწილად: წმინდა, საზოგადოებრივი და კერძო.

ჰიპოკრატეს იდეალური ქალაქი: ქალაქის გეგმარება შეესაბამება ლანდშაფტს.
რენესანსის იდეალური ქალაქები: პროექტირებისადმი მითოლოგიური მიდგო-

მა (მფრინავი, მოცურავე, მიწისქვეშა ქალაქები); ქალაქის ფორმა - წრე, 
XX საუკუნის 20-30-იანი წლების ქალაქმშენებლობის იდეები (ძირითადად საბ-

ჭოური ) შეიძლება დავყოთ სამ ძირითად ურთიერთდაკავშირებულ ჯგუფად:
1. განსახლების თეორია (დეზურბანისტული). შემოთავაზებული იყო განვითა-

რების ორი ალტერნატიული ვარიანტი:
- კომუნების ტიპის სახლებისგან შემდგარი ქალაქების გამსხვილება;
- არსებული ქალაქების ტერიტორიების შევიწროება და ახალი ტიპის დასახლებე-

ბის მიახლოება სოფლის ტიპთან.
2. ქალაქების გეგმარებითი სტრუქტურის თეორიები.
- ხაზოვანი (ლინეარული)ქალაქების თეორიები (ფუნქციური ზონები ერთმანეთს 

ენაცვლება);
- ხაზოვანი (ლინეარული)ქალაქების თეორიები;
- ხაზოვანი (ლინეარული)ქალაქების თეორიები და სხვ.;
3. არქიტექტურული თეორიები. „კოლექტიური“ სახლების იდეა, ყოფის განზო-

გადება, ნებისმიერი მორთულობის უარყოფა. საცხოვრებელი განიხილებოდა ახალი 
ადამიანის აღზრდის ინსტრუმენტად.

 XX საუკუნის 50-60-იანი წლების ქალაქმშენებლობის კონცეფციები ხასიათდე-
ბოდა განსახლების თეორიებთან დაკავშირებული იდეებით:

1. განსახლების ახალი ელემენტის კონცეფცია გულისხმობდა იმას, რომ ქალა-
ქების ქაოტური ზრდა უნდა შეეცვალა ჯგუფური განსახლების დინამიკურ სისტემას, 
რომელიც შედგება თვითგამიჯნული მთლიანი ერთეულებისგან - განსახლების ახალი, 
- ავტონომიური და ადამიანის უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილე-
ბაში თვითკმარი ელემენტებისგან;

2. განსახლების ქსელური კონცეფცია, რაც გულისხმობს ქალაქების უწყვეტ 
ზრდას საზოგადოების მოთხოვნილებების შესაბამისად (შენობები - 30-40-სართუ-
ლიანი კოშკების კარკასები, რომელსაც ებმება საცხოვრებელი უჯრედები; ქალაქებს 
შორის შუალედს ავსებს ბუნება);

3. განსახლების კინეტიკური სისტემა სამ მიმართულებით:
o სივრცითი განვითარების მოწესრიგება ფუნქციური ზონების მდგრადი სივ-

რცითი მოწყობის მქონე დინამიკური სისტემის საფუძველზე;
o შრომის, საბინაო და დასვენების ადგილების გაერთიანება კომპლექსურ რაიო-

ნებში, სელიტებურ-სამრეწველო კომპლექსებში;
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ევგენი ბარათაშვილი, ანზორ აბრალავა, ირმა მახარაშვილი, თამარ ლაგვილავა

o შრომისა და საცხოვრებელი ადგილების გეგმაზომიერი ტერიტორიული დაყო-
ფა სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების შერწყმის საფუძველზე.

აღნიშნული პერიოდის არქიტექტურული პროექტები მჭიდროდ იყო დაკავშირე-
ბული მშენებლობის ინდუსტრიალიზაციასთან, როგორც საცხოვრებლების მასობრი-
ვი აგების მთავარ საშუალებასთან, საავტომობილო ტრანსპორტის სწრაფ განვითა-
რებასთან. 

შეიძლება გამოვყოთ:
 ეკოლოგიური ქალაქები (ქალაქი განიხილება როგორც ადამიანების, მცენარე-
ების, ცხოველებისა და მიკროორგანიზმების ბინადრობის ადგილი);
 ჰუმანოპოლისი (ქალაქი განიხილება როგორც პიროვნების თვითრეალიზაციის 
ადგილი);
 საქალაქო მეტაბოლიზმის იდეა (მზარდი ქალაქები, რომლებიც უზრუნველყო-
ფენ გარემოს შექმნას საზოგადოების აქტიური მეტაბოლისტური განვითარე-
ბისთვის; ქალაქის რადიალურ-წრიული სტრუქტურის უარყოფა);
 ტექნოპოლისები (მსოფლიო, ტელესაკომუნიკაციო კავშირების განვითარება, 
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მიღწევების მაქსიმალური გამოყენება);
 აქვაპოლისები (ოკეანეებისა და ზღვების ზედაპირზე მოცურავე ან მათ სიღ-
რმეებში განლაგებული ქალაქები);
 კოსმოპოლისები (ქალაქები კოსმიურ სივრცეში ან სხვა პლანეტებზე).

 
 ქალაქის ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე კონცეფცია 

ქალაქის განვითრება მხოლოდ მის სივრცით ზრდას არ უკავშირდება. თანამე-
დროვე ცნება - „განვითარება“ მოიცავს სამ ურთიერთდაკავშირებულ მახასიათებელს:

o ცვლილებას (განვითარებას მოსდევს მრავალმხრივი სტრუქტურული ცვლი-
ლებები);

o ზრდას - სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომლებიც იწვევენ ტექნოლოგიურ 
პროგრესს, პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას და საქონლისა და მომსახურე-
ბების განაწილების გაუმჯობესებას;

o გაუმჯობესებას - სოციალურ ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადა-
მიანთა სულ უფრო ფართო წრისთვის საზოგადოებრივი სიკეთეებით სარგებ-
ლობის თანაბარ შესაძლებლობებს.

ქალაქის მდგრადი განვითარება - ეს არის განვითარება, რომელიც შეესაბამება 
თანამედროვე მოთხოვნილებებს მომავალი თაობებისათვის ზიანის მიუყენებლად.

მდგრადი განვითარების პროცესს საფუძვლად უდევს სამი პრინციპი:
1. თაობებს შორის სამართლიანობის, ანუ ფუტურისტული პრინციპი ნებისმიე-

რი საქმიანობა უნდა განვიხილოთ მომავალი თაობებისთვის შედეგების თვალ-
საზრისით;

2. სოციალური სამართლიანობის პრინციპი. სიღარიბე განიხილება დეგრადა-
ციად. მდგრადობა გულისხმობს რესურსების უფრო თანაბარზომიერ განაწი-
ლებას.
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3. ზღვრული პასუხისმგებლობის პრინციპი, რაც გულისხმობს გლობალური 
ჭრილით გარემოს დაცვის მართვას.

მდგრადია ქალაქი, სადაც ადამიანები, სხვადასხვა დონის ხელისუფლების ორ-
განოები, საზოგადოებრივი და კომერციული ორგანიზაციები ძალისხმევას არ იშუ-
რებენ ქალაქის ბუნებრივი, ხელოვნური და კულტურული კეთილმოწყობის სრულყო-
ფისთვის.

ქალაქის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად საჭიროა სტრატეგიული 
განვითარების რესურსები: ფიზიკური კაპიტალი, ადამიანური კაპიტალი, სოციალუ-
რი კაპიტალი, ბაზრები, ფინანსური რესურსები და მართვა.

თანამედროვე საზოგადოებაში მართვის განსაკუთრებულ ფუნქციას შეადგენს: 
პროგ ნოზირება - ქალაქის განვითარების სავარაუდო მიმართულებებისა და პარამე-
ტრების აღწერა, როგორც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საალბათო ქცევის 
მამოძრავებელი ძალების, კანონზომიერებების, სტრუქტურისა და სხვა ფაქტორების, 
ასევე ასეთი განვითარების შესაძლო შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილი 
სისტემა;

 პროგრამირება - ქალაქის განვითარების გრძლვადიანი პრიორიტეტული მიზ-
ნის დადგენა, შუალედური ამოცანების, მიმართულებების, დასახული მიზნის მიღ-
წევის მეთოდებისა და ვადების გამოვლენა, საჭირო საშუალებებისა და რესურსების 
შეფასება, ასევე რეალიზაციის წესისა და მექანიზმის უზრუნველყოფა;

 დაგეგმვა - ქალაქის, როგორც კონკრეტულ პერიოდში სოციალურ-ეკონომი-
კური სისტემის განვითარების მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა, რესურსების 
გაანგარიშება და გეგმის რეალიზაციის პერიოდში ამ რესურსებით უზრუნველყოფის 
წესი, შემსრულებლებისა და დაფინანსების წყაროების განსაზღვრა.

ქალაქის დონეზე შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუ-
მენტები, რაც დაკავშირებულია ქალაქის განვითარებასთან:

1. ქალაქის განვითარების კონცეფცია - ეს არის ქალაქის განვითარების ცნების 
შესახებ შეხედულებების, იდეების სისტემა, გენერალური ჩანაფიქრი, რომე-
ლიც განსაზღვრავს მოქმედებათა სტრატეგიას პროექტების, გეგმების, პროგ-
რამების განხორციელებისას.

2. ქალაქის გენგეგმა წარმოადგენს ძირითად იურიდიულ ქალაქმშენებლობის 
დოკუმენტს, რომელიც მოსახლეობის ინტერესების სასარგებლოდ და სახელ-
მწიფო ამოცანების გათვალისწინებით განსაზღვრავს ქალაქის ტერიტორიული 
განვითარების მიმართულებებსა და საზღვრებს, ტერიტორიის ფუნქციურ და-
ნიშნულებასა და სამშენებლო ზონირებას, მიწების განაწილებას საკუთრების 
სახეების მიხედვით; საერთო საქალაქო მნიშვნელობის ობიექტების განთავსე-
ბის, სატრანსპორტო მომსახურების, საინჟინრო უზრუნველყოფისა და კეთი-
ლმოწყობის, სახიფათო ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისგან ტერი-
ტორიის დაცვის, ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის, 
ტერიტორიის ათვისების რიგითობის შესახებ პრინციპულ გადაწყვეტილებებს.

3. ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა - რესურსების, შე-
მსრულებლებისა და განხორციელების ვადების მიხედვით ერთმანეთთან მჭი-
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დროდ დაკავშირებული სოციალური, დემოგრაფიული, წარმოებრივი, ეკო-
ნომიკური, ეკოლოგიური, საორგანიზაციო-სამეურნეო და სხვა პრაქტიკული 
ღონისძიებებისა და მოქმედებების კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს 
ქალაქის, როგორც სისტემის მდგრადი განვითარების სფეროში ამოცანების 
ერთობლიობის ეფექტიან გადაწყვეტას.

განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესი იყოფა შემდეგ თანმიმდევ-
რულ ეტაპად:

დაგეგმვისწინა ეტაპი. ამ ეტაპზე იქმნება საჭირო წანამძღვრები განვითარების 
დაგეგმვისთვის, რისთვისაც საჭიროა შეიქმნას სპეციალური კომიტეტი განვითარე-
ბის დაგეგმვისთვის.

დაგეგმვის პირველი ეტაპი მოიცავს პასუხს კითხვაზე: სად ვიმყოფებით ამჟა-
მად? ამისათვის საჭიროა:

- შექმნილი ტენდენციებისა და ადგილობრივი თანამეგობრობის განვითარების 
თავისებურებების კვლევის ჩატარება (ადგილობრივი მოსახლეობის რიცხოვნობა და 
შემადგენლობა, დასაქმება და შემოსავლები, ცვლილებები ეკონომიკის სტრუქტურა-
ში);

- რეალურად შეფასდეს თანაფარდობა ეკონომიკური განვითარების მოთხოვნი-
ლებებსა და შესაძლებლობებს შორის.

დაგეგმვის მეორე ეტაპის მთავარი კითხვაა: საით მივდივართ? საუბარია ისეთი 
სტრატეგიული მიზნების არჩევაზე, რომლებიც ნამდვილად პასუხობს ადგილობრივი 
თანამეგობრობის მცხოვრებთა ინტერესებს და რეალიზებადია.

მესამე ეტაპის მთავარი კითხვაა როგორ შეგვიძლია სასურველი შედეგის მიღწე-
ვა? ამ ეტაპზე აუცილებელია შესაძლებლობებისა და რესურსების სწორად აწონ-და-
წონვა, ასევე განვითარების დაგეგმვის მეორე ეტაპზე დასახული მიზნების მიღწევის 
გზების განსაზღვრა.

გამოყოფენ ქალაქის განვითარების სტრატეგიების შემდეგ ვარიანტებს:
1. ტერიტორიის განვითარების სტრატეგიები:
 ბუნებადაცვითი პროგრამები;
 კარგი საცხოვრებელი პირობების შექმნა ქალაქის ფარგლებს გარეთ მომუ-
შავეებისათვის („საძილე რაიონების“ უპირატესობების გამოყენების პროგ-
რამა);
 ქალაქის სატრანსპორტო ქსელის განვითარება; ქალაქის კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის, საბინაო ფონდის განვითარება და ა.შ.

2. ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიები: ქალაქის სოციალური 
სტრუქტურის განვითარება; უმუშევრობისა და სიღატაკის აღმოფხვრა; ქალა-
ქის მცხოვრებთა სოციალური დაზღვევის განვითარება; ქალაქის ადმინისტრა-
ციისა და უმნიშვნელოვანესი მუნიციპალური საწარმოების საკადრო უზრუნვე-
ლყოფა და ა.შ.

3. კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სტრატეგია: ტურისტული ბიზ-
ნესის განვითარება; კულტურის, მეცნიერების, ხელოვნების ორგანიზაციების 
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განვითარება; სახალხო რეწვისა და ხელოსნობის განვითარება; ქალაქის ისტო-
რიულ-კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება და ა.შ.

4. ქალაქის სამეწარმეო პოტენციალის განვითარების სტრატეგიები: ახალი მე-
წარმეების (გარეშე) მოზიდვა; არსებული საწარმოების საქმიანი აქტიურობის 
განვითარება დაწარმოებრივი საქმიანობის გაფართოება; კომერციული საქ-
მიანობისა და საცალო ვაჭრობის (საბანკო, საკრედიტო, საბითუმო ვაჭრობა) 
განვითარება ან გამოცოცხლება; ქალაქის ფარგლებს გარეთ გატანილი საწა-
რმოების დაბრუნება; ბიზნესის ახალი სახეების შექმნა; მოქმედი საწარმოების 
ეფექტიანობის ამაღლება და ა.შ.

ქალაქის განვითარების სტრატეგიის არჩევა, პირველ რიგში, დამოკიდებულია 
განვითარების იმ სტრატეგიულ რესურსებზე, რაც ქალაქს გააჩნია. 

 
 დასკვნა 

ეკონომიკური უსაფრთხოების საკვანძო პირობები მოითხოვს პრიორიტეტუ-
ლობის პრინციპის დაბალანსებას რეგიონულ განვითარებაში და მთლიანად ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის საკმარისი მდგრადობის შენარჩუნებას. ქვეყნის 
ეკონომიკის დაბალი ტემპით ზრდის ტემპების პირობებში, მხოლოდ ცალკეული რე-
გიონის განვითარების წინმსწრები ტემპები, არსებითად, ნიშნავს სხვა რეგიონების 
სტაგნაციის გარდაუვალობას, რაც მიუღებელია ეროვნული უსაფრთხოების პოზი-
ციიდან. რეგიონების ეკონომიკური გათანაბრება არამხოლოდ უნდა დაფიქსირდეს 
ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთ პრიორიტეტად, არამედ გამო-
ისახოს რაოდენობრივი პარამეტრებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა რეგიონების 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფედერალური დაფინანსების ყველა არხის 
(ინსტრუმენტის) სტრატეგიული შეთანხმების ამოცანის გადაჭრა, კერძოდ, ეს ეხება 
მიზნობრივი ტერიტორიული განვითარების პროგრამების, არაპროგრამული საინვე-
სტიციო პროექტების, ტერიტორიული განვითარების ინსტიტუტების საქმიანობის, 
ასევე ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთქმედების „სტანდარტული“ სისტემის ფარგლებში 
განხორციელებულ დაფინანსებას. 

 
ლიტერატურა:
1.  საქართველოს 2015-2017წწ-ის რეგიონული განვითრების გეგმა.
2.  საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა, h ps://ka.wikipedia.org/wiki/ 
3. Глазычев В. Л. Урбанистика.- М.: Европа, 2008.
4. Глейзер Е, Триумпф Города: как наше величайшее изобретение делает нас богаче , 

умнее, экологичнее, здоровее, и счастливые/ с англ. кушнапевой И. -М.: Институт 
Гайдара, 2015.

5. Рыбчинский В. Городской конструктор .- М.: стрелка пресс, 2014.
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დაბალანსებული ანგარიში (Balanced Scorecard) - ბიზნესის ეფექტიანობის 

შეფასების მოდელი

ნინო ზურაშვილი 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

 თსუ-ის დოქტორანტი

სტატიაში განხილულია, ეფექტიანობის შეფასების დაბალანსებული ანგა-
რიში, რომელიც ეფექტიანობის შეფასების კომპლექსური მოდელია. ამ მოდე-
ლის საშუალებით მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედი წარმატებული კომპანიები 
ახორციელებენ საკუთარი ფუნქციონირების შეფასებას, თავიანთი ორგანიზა-
ციების დადებით და უარყოფით მხარეებს ავლენენ. 

სტატიის მიზანი და ამოცანაა, დაინტერესებულ პირებს შეუქმნას წარმო-
დგენა დაბალანსებული ანგარიშის მოდელის შესახებ, წარმოაჩინოს მოდელის 
ძირითადი ასპექტები, რომელთა საშუალებით ხდება ბიზნესის ფუნქციონირე-
ბის ეფექტიანობის შეფასება. სტატიაში განხილულია ის დადებითი მხარეები და 
შესაძლებლობები, რაც ეძლევათ კომპანიებს მოდელის გამოყენების შედეგად.

საკვანძო სიტყვები: დაბალანსებული ანგარიშის მოდელი; ეფექტიანობა; 
მომხმარებლები; სტრატეგიული მენეჯმენტი; ფინანსები.

დაბალანსებული ანგარიშის მოდელის შექმნის ისტორია

კომპანიების ეფექტიანობის შეფასების წარმატებულ და აპრობირებულ მოდელს 
წარმოადგენს Balanced Scorecard კომპანიის დაბალანსებული ანგარიში [1]. აღნიშნუ-
ლი მოდელი შეიმუშავეს რობერტ კაპლანმა, რომელიც იყო ჰარვარდის უნივერსიტე-
ტის ბუღალტერიის კათედრის პროფესორი და დევიდ ნორტონმა, რომელიც მუშაობ-
და კონსულტანტად ფინანსურ სფეროში [2].

1990-იან წლებში კაპლანმა და ნორტონმა ჩაატარეს სხვადასხვა კომპანიის კვლე-
ვა, რათა შეემუშავებინათ მოდელი, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა კომპანიათა 
ეფექტიანობის შეფასება უფრო მარტივი, მოსახერხებელი და ადეკვატური გამხდარი-
ყო [3]. მეცნიერთა მიზანი - შეექმნათ ეფექტიანობის შეფასების ახალი მოდელი, გამო-
მდინარეობდა იქიდან, რომ თანამედროვე ბიზნესისთვის არაეფექტიანი იყო მხოლოდ 
ფინანსური მონაცემების გამოყენება, კომპანიის გამართული ფუნქციონირების შესა-
ფასებლად [4].

მათთან ერთად მეცნიერთა ჯგუფი მსჯელობდა სხვადასხვა იდეის შესახებ, თუ 
როგორი უნდა ყოფილიყო ეფექტიანობის შეფასების მოდელი. საბოლოოდ, გაიმარ-
ჯვა იდეამ, რომ ასეთია დაბალანსებული ანგარიში, რაც ორიენტირებულია ორგანი-

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 65-71

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 65-71



66

ნინო ზურაშვილი 

ზაციის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე. ეფექტიანობის შეფასების დროს აქცენტები 
გაკეთდებოდა შიდა ბიზნესპროცესებზე, დასაქმებულთა აქტივობებზე, აქციონერთა 
ინტერესებსა და ამასთანავე მომხმარებლის მოთხოვნაზე. 

კაპლანმა და ნორტონმა კომპანიის საქმიანობა დაყვეს სხვადასხვა დონედ, სადაც 
მოხდებოდა კომპანიის ფუნქციონირების ეფექტიანობის განსაზღვრა. აღნიშნული სა-
შუალებას მისცემდა კომპანიის მენეჯმენტს გამოევლინა ბიზნესის ძლიერი და სუსტი 
მხარეები [5]. 

მოდელის შექმნიდან მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში კაპლანი და ნორტონი 
აღნიშნულ მოდელს ნერგავდნენ სხვადასხვა ტიპის კომპანიებში. მათ გამოავლინეს, 
რომ ეფექტიანობის შეფასების სისწორე განპირობებული იყო იმით, თუ რამდენად 
სწორ ტექნიკურ საშუალებებს გამოიყენებდნენ შემფასებლები და რა მაჩვენებლებს 
აიღებდნენ შეფასების საზომად. კაპლანმა და ნორტონმა საბოლოოდ ჩამოაყალიბეს 
ისეთი მოდელი, რომლის გამოყენება შეეძლოთ ორგანიზაციებს მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით. მათ 1996 წელს გამოსცეს წიგნი სახელწოდებით: “დაბალანსებული ანგა-
რიში” (Balanced Scorecard) [6]. 

მოდელის შექმნიდან დღემდე 1000-ზე მეტმა კომპანიამ წარმატებით ისარგებ-
ლა აღნიშნული მოდელის შეფასების სისტემით. მოდელის გამოყენება შეუძლიათ, 
როგორც დიდ, ასევე საშუალო და პატარა ზომის კომპანიებს [7]. დაბალანსებული 
ანგარიშის გამოყენება შეუძლიათ როგორც არაფინანსურ, ასევე საჯარო სექტორის 
ორგანიზაციებს. აღსანიშნავია, რომ კომპანიათა ფუნქციონირების სპეციფიკიდან გა-
მომდინარე, შესაძლებელია მოდელის მოდიფიკაცია, რათა შეფასებულ იქნეს კომპა-
ნიის ყველა მნიშვნელოვანი ასპექტი. დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის შე-
ფასების მოდელის შექმნის იდეა, “ჰარვარდის ბიზნეს მიმოხილვის” (Harvard Business 
Review) გამოცემის მიერ შეფასებულ იქნა, როგორც XX საუკუნის ერთ-ერთი საუკე-
თესო იდეა, მსოფლიოს საუკეთსო 75 იდეას შორის. 

დაბალანსებული ანგარიშის ფუნქციონირების 
ძირითადი ასპექტები

დაბალანსებული ანგარიშის არსის ფორმულირება ერთი წინადადებით საკმაოდ 
რთულია. და მაინც, მიგვაჩნია რომ დაბალანსებული ანგარიშის ძირითადი იდეაა გა-
ნსაზღვროს ის არსებითი ასპექტები, რომელთა შეფასებაც უნდა მოახდინოს კომპა-
ნიამ, შემფასებელს წარმოუდგინოს შეფასების ყველაზე მოხერხებული საშუალებები. 
დაბალანსებული ანგარიში კომპანიის ლიდერებსა და მის დასაქმებულებს შორის, 
ასევე კომპანიის აქციონიერებთან კომუნიკაციის საშუალებაა. 

დაბალანსებული ანგარიში მოიცავს სამ ძირითადად ასპექტს. ესენია: კომუნიკა-
ცია, შეფასების სისტემა, სტრატეგიული მენეჯმენტი. 

ორგანიზაცია, რომელიც განახორციელებს დაბალანსებული ანგარიშის შეფასე-
ბას, მიიღებს ინფორმაციას თავისი კომპანიის შესახებ შემდეგ მონაცემებში [8]:
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დაბალანსებული ანგარიში (Balanced Scorecard)  ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების მოდელი

 მომხმარებლები,
 კომპანიის შიდა ბიზნესპროცესები,
 დასაქმებულთა სწავლება და ზრდა;
 ფინანსური მდგომარეობა.

იმისთვის რომ კომპანიამ შეაფასოს თავისი მომხმარებელთა პერსპექტივა და არ-
სებული ვითარება, მან უნდა გასცენ პასუხი შემდგომ მნიშვნელოვან კითხვებს: 

 ვინ არიან კომპანიის მომხმარებლები? 
 რა ფასეულობას სთავაზობს კომპანია თავის მომხმარებლებს? 
 რას ელიან მომხმარებლები კომპანიისგან?

აღნიშნული კითხვები არც თუ ისე რთულია, მაგრამ სინამდვილეში კომპანიებს 
აყენებს გამოწვევების წინაშე. დაბალანსებული ანგარიშის მოდელის გამოყენებით, 
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიებს ჰყავთ მიზნობრივი მომხმარებლები, იკვეთება 
რომ ისინი რეალურად ახორციელებენ სტრატეგიას: „ყველაფერი ყველა მომხმარებ-
ლისთვის“. სტრატეგიების დაგეგმვის გურუს - მაიკლ პორტერის სწავლების მიხედ-
ვით, კომპანიის ფოკუსის ნაკლებობა მიზნობრივ მომხმარებელზე მას აშორებს დიფე-
რენციაციისგან თავის კონკურენტებთან მიმართებით. კომპანიისთვის მნიშვნელოვან 
წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს, როდესაც მას გააჩნია თავისი კონკრეტული 
როლი და ადგილი ბაზარზე [9]. დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის შეფასე-
ბის მოდელის გამოყენების შედეგად შესაძლებელია კომპანიამ ზუსტად მოახდინოს 
იდენტიფიცირება, თუ რა სტრატეგია აქვს ორგანიზაციას და რეალურად ახორციე-
ლებს თუ არა მას [10].

კომპანიის შიდა ბიზნესპროცესების პერსპექტივა წარმოადგენს იმ მნიშვნელოვა-
ნი პროცესების გამოვლენასა და გაუმჯობესებას, რომელიც აუცილებელია კონკრე-
ტული კომპანიისთვის, რომ შექმნას ფასეულობა მომხმარებლებისა და აქციონერე-
ბისთვის. დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის მოდელის გამოყენების დროს, 
ხშირად კომპანიები დგებიან ფაქტის წინაშე, რომ მათი შიდა ბიზნესპროცესები და 
ოპერაციები არაეფექტიანია და აუციელებელია მისი შეცვლა. ბიზნესპროცესების 
ცვლილება აუცილებელია, რათა ის გახდეს უფრო ეფექტიანი, მარტივი და ხანმო-
კლე. აღნიშნული მოდელის მიხედვით შესაძლებელია ბიზნეს პროცესების გაუმჯობე-
სებისთვის თვალყურის დევნება და შეფასება [11]. კომპანიის შიდა ბიზნესპროცესებს 
მიეკუთვნება პროდუქციის განვითარება, წარმოება, ახალი პროდუქტის შექმნა და 
წარმოება, მიწოდება და ა.შ.

მოდელის მიხედვით, ეფექტიანობის ერთ-ერთ ფასეულობაა კომპანიის მენეჯმე-
ნტის ურთიერთობა მომწოდებლებთან და მის მიერ მესამე მხარესთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებები, რომლებიც ემსახურება მომხმარებელთა დაკმაყოფილებას. 

მოდელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ურთიერთობები წარმოადგენს კომპანიის 
ეფექტიანობისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს. ურთიერთობები მომწოდებ-
ლებთან, პარტნიორებთან, საკუთარ დასაქმებულებთან, მომხმარებლებსა და კონკუ-
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რენტებთანაც კი არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი კომპანიის ეფექტიანი ფუნქციონი-
რებისთვის [12].

დასაქმებულთა სწავლებისა და ზრდის პერსპექტივა, მოდელის მიხედვით არის 
ერთ-ერთი კრიტიკული ასპექტი, თუ კომპანიას აქვს ამბიციები, რომ გააჩნდეს გამა-
რთული შიდა ბიზნესპროცესები. 

კაპლანისა და ნორტონის მოსაზრებით, მოდელის სწორედ ამ ნაწილზე ხდება და-
ნარჩენი ნაწილების დაშენება. მას შემდეგ, რაც კომპანია განსაზღვრავს თუ რა სურს 
მის მომხმარებელს, როგორია მისი ბიზნესპროცესები, რა და როგორ უნდა აწარმოოს 
და შესთავაზოს მომხმარებელს, დგება მომენტი, როდესაც ეს ყველაფერი რეალუ-
რად უნდა განხორციელდეს. რეალურად კი მხოლოდ ადამიან-კაპიტალი შეძლებს ამ 
სტრატეგიის განხორციელებას. შესაბამისად, ორგანიზაციის წარმატება და ეფექტია-
ნობა დამოკიდებული იქნება, რამდენად სწორად იმუშავებს ადამიან-კაპიტალი. 

დასაქმებულთა სწავლებასა და ზრდის ნაწილში მოდელის მიხედვით, ხდება 
კომპანიაში დასაქმებულთა უნარ-ჩვევების გამოვლენა და შეფასება. დასაქმებულთა 
კმაყოფილების განსაზღვრა, დასაქმებულებს შორის ინფორმაციის გავრცელების 
სისწრაფის შეფასება [13].

მოდელის პრაქტიკულად გამოყენების პირობებში სხვადასხვა კომპანიაში გამო-
იკვეთა სხვადასხვა სახის პრობლემა, რაც აქვთ კომპანიებს დასაქმებულებთან მი-
მართებით. ეს პრობლემებია ის, რომ ხშირად კომპანიები ყურადღებას ამახვილებენ 
და კარგ პირობებს უქმნიან თავიანთ კომპანიებში დასაქმებულთა გარკვეულ ნაწილს, 
რომლებზეც, მათი აზრით, კომპანია “დგას”. გამოიკვეთა, რომ კომპანიათა უდიდეს 
ნაწილში არსებობენ დაბალი რანგის თანამშრომლები, რომელთა ჩანაცვლებაც მენე-
ჯმენტის აზრით, მარტივია და კომპანიისთვის არ იქნება ზიანის მომტანი, თუმცა, ეს 
ასე არ არის [14]. მოდელის მიხედვით შესაძლებელია, კომპანიამ შეიმუშავოს ისეთი 
სტრატეგია, რომელიც მისაღები იქნება კომპანიაში ნებისმიერ პოზიციაზე დასაქმე-
ბული პირისთვის. პერსონალის კმაყოფილება ბიზნეს - ტესტების თითოეულ დო-
ნეზე, მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ დაბალანსებული ანგარიშის შემქმნელებს და მაინც 
უმთავრესი ფინანსური პერსპექტივაა. ფინანსური მაჩვენებლები ძალიან მნიშვნელო-
ვანია კომპანიის ეფექტიანობის შეფასებისთვის, ვინაიდან კომპანიის მიერ სწორად 
დაგეგმილი და განხორციელებული სტრატეგია და მისი შედეგები დადებითად უნდა 
იქნეს ასახული ფინანსური კუთხით. მოდელი შესაფასებლად იყენებს ისეთ კლასიკურ 
ფინანსურ მაჩვენებლებს როგორიცაა: კომპანიის მომგებიანობა, შემოსავლის ზრდა, 
აქტივების გამოყენებადობის დონე და სხვ. (იხ. სქემა).

როგორც სქემიდან ჩანს, დაბალანსებული ანგარიშის მიხედვით, მოდელის თი-
თოეული პუნქტის პერსპექტივა დაკავშირებულია ერთმანეთთან. შეუძლებელია, რომ 
კომპანია ძალიან კარგად ფუნქციონირებდეს ერთ კონკრეტულ ასპექტში და ძალიან 
ცუდად - მეორეში, ვინადაინ თითოეული პროცესი ერთმანეთთან არის დაკავშირებუ-
ლი [15].
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დაბალანსებული ანგარიშის სტრატეგიული გეგმის სქემა [15]

მოდელი საშუალებას აძლევს კომპანიის მენეჯმენტს გამოავლინოს და სრულყოს 
ეს კავშირები მის თითოეულ განყოფილებასა და ოპერაციას შორის, რათა შესაძლე-
ბელი გახდეს კომპანიაში მიმდინარე პროცესების კომპლექსურად დანახვა, შეფასება 
და პერსპექტივების დასახვა.

დასკვნა

დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის შეფასების მოდელი კომპანიებს შე-
საძლებლობა აძლევს გადაჭრან სამი ფუნდამენტური პრობლემა: ორგანიზაციის 
ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება, არამატერიალური აქტივების შეფასება 
და კონტროლი, სტრატეგიის წარმატებით განხორციელება.

ორგანიზაციების მიერ მხოლოდ ფინანსური მაჩვენებლების გამოყენება 
ეფექტიანობის შესაფასებლად, დღეისთვის ვეღარ აკმაყოფილებს კომპანიების 
მოთხოვნებს, ვინაიდან ვერ აფასებს არამატერიალურ აქტივებსა და სხვა არანივთიერ 
ფასეულობებს, რომლებიც გააჩნიათ კომპანიებს. 

ორგანიზაციათა ფასეულობის 75% იქმნება არამატერიალური აქტივებისგან, 
რაც გააჩნია კომპანიებს. დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის შეფასების მო-
დელი კომპანიებს სთავაზობს მექანიზმს არამატერიალური აქტივების მონიტორი-
ნგისა და შეფასებისთვის. 
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დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის შეფასების მოდელი კომპანიებს სა-
შუალებას აძლევს შეაფასოს და გამოავლინოს არსებული ვითარება და პრობლემები 
ოთხ მნიშვნელოვან სფეროში, ესენია: მომხმარებლები, შიდაბიზნეს პროცესები, და-
საქმებულთა სწავლება და ზრდა, ფინანსები.

დაბალანსებული ანგარიშის სტრატეგიული გეგმის რუკა წარმოადგენს საშუალე-
ბას კომპანიებისთვის ვიზუალურად დაინახონ კომპანიის სხვადასხვა განყოფილების 
ურთიერთკავშირი და კომუნიკაციის აუცილებლობა. 

დაბალანსებული ანგარიშის ეფექტიანობის შეფასების მოდელის გამოყენებით 
კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია საკუთარ კომპა-
ნიაზე, დაინახონ საკუთარი ნაკლოვანებები, რათა შეეძლოთ მისი აღმოფხვრა.
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დაბალანსებული ანგარიში (Balanced Scorecard)  ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების მოდელი

Balanced Score – (Balanced Scorecard) Model of Business Efficiency 
Evaluation

Nino Zurashvili
Doctoral student

Tbilisi state university

In the article is discussed the need of creating new type performance measurement 
models. There is describe very effective performance measurement model, Balanced 
Scorecard, which is used by different companies from all over the world. 

In the article is identified the main perspectives of the performance measurement 
model. These fields are: customers, internal business process, employs’ learning and grow, 
finances. There is explained importance of these field and their influence on the effectiveness 
of organizations. 

In the article is showed example of balanced scorecard strategic management map, which 
is very useful tool for companies to perceive connection between different departments of 
the organization. There is established the advantages of using the performance measurement 
model. 

Keywords: Balanced scorecard model; effectiveness; customers; strategy management; 
finances.

JEL Codes: M14, M16, M20, M21
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ფინანსური სისტემის დერეგულაციისა და ეკონომიკური გლობალიზაციის 
ფონზე, ფინანსური ლიბერალიზაციისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის შედეგე-
ბის არაერთი შეფასება და განხილვა განხორციელდა. შეფასებები ურთიერთსა-
წინააღმდეგოა, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნებისთვის, რისი მიზეზიც, 
კაპიტალის ბაზრის და საგარეო ვაჭრობის ლიბერალურ მიდგომებთან დაკავში-
რებული რისკებია.

ფინანსური გლობალიზაციის მოცემულ ეტაპზე განვითარებადი, ღია ეკო-
ნომიკის მქონე ქვეყნებზე კაპიტალის მოძრაობის არასტაბილური ბუნება და სა-
ერთაშორისო ფინანსური კრიზისების უარყოფითი გავლენა ვლინდება. აღნიშ-
ნული, ხშირ შემთხვევაში, უარყოფითად მოქმედებს განვითარებადი ქვეყნების 
ფინანსური სისტემის სტაბილურობასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. 

საქართველოს მსგავსად, ეკონომიკური განვითარების სტადიაზე მყოფი 
ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანია მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებზე დაფიქსირებუ-
ლი კრიზისების ანალიზი და მისი გავლენის შესწავლა. განვითარებულ ქვეყნებში 
მომხდარი ფინანსური კრიზისების შედეგად მნიშვნელოვნად იკლო მოთხოვნამ 
საქონელსა და მომსახურებაზე, რის გამოც შემცირდა უცხოური ინვესტიციები-
სა და ექსპორტის მოცულობა. 

მსოფლიო მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის ტემპების შენელების ფონზე, 
აქტიურად განიხილება ფინანსური ლიბერალიზაციის გავლენა მცირე ზომის 
ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე. საქართველო, როგორც 
სხვა არანავთობმომპოვებელი ქვეყანა, მნიშვნელოვნად დაზარალდა საერთა-
შორისო კრიზისების დროს საექსპორტო საქონელზე ფასებისა და მოთხოვნის 
შემცირების გამო. მიმდინარე პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 
მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი სწორედ საგარეო მოთხოვნის შემცირებაა. 
ამავდროულად, ჩვენი ქვეყანა ცდილობს შეაღწიოს საერთაშორისო ფინანსურ 

 mikroekonomika   makroekonomika  ekonometrika
MICROECONOMICS   MACROECONOMICS   ECONOMETRICS

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 72-84

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 72-84
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ბაზრებზე, რაც გლობალური ფინანსური კრიზისის განმეორების შემთხვევაში 
კიდევ უფრო მაღალ საგარეო რისკებს უკავშირდება. სწორედ ამიტომ, მნიშვნე-
ლოვანია შესწავლილ იქნას საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე ფინანსური ლი-
ბერალიზაციისა და საერთაშორისო ფინანსური კრიზისების შესაძლო გავლენა.

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური ლიბერალიზაცია; ფინანსური კრიზისი; 
საგარეო მოთხოვნა; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები; მონეტარული პოლი-
ტიკის განაკვეთი რეალური ეფექტიანი გაცვლითი კურსი; ეკონომიკური ზრდა.

ფინანსური და რეალური სექტორების კავშირი კრიზისის ფონზე

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში საკრედიტო და უძრავი ქონების ბუმის 
ფონზე მოხმარება და გამოშვება უპრეცედენტოდ გაიზარდა. შესაბამისად, ფინანსუ-
რი ბაზრების განვითარების უმთავრეს მახასიათებელ ნიშნად რეალურ სექტორთან 
მათი მჭიდრო კავშირი იქცა. 

2007-2009 წლების გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა აჩვენა, რომ ეკონომი-
კური ვარდნის დროს ფინანსურ სექტორში გაუარესებულმა ვითარებამ ხელი შეუწყო 
ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვან შენელებას. ასეთმა მაკრო-ფინანსურმა კავ-
შირებმა უახლესი ფინანსური კრიზისების ფუნქციონირების მექანიზმის შესასწავლად 
ფინანსისტების და ეკონომისტების “გაერთიანებას” შეუწყო ხელი. 

გაზრდილი საგარეო ვაჭრობა და ფინანსური ინტეგრაცია ამძაფრებს ფინანსური 
კრიზისების ეპიზოდებს და ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევის ამოცანას უფრო 
კომპლექსურს ხდის. ფინანსური სექტორის განვითარებასთან და ფინანსური ლიბე-
რალიზაციის პროცესის გაღრმავებასთან ერთად ფინანსური ცვლადების მერყეობის 
რეალურ ეკონომიკაზე გადაცემის მექანიზმი ცვლილებებს განიცდის. გადაცემის რო-
მელიმე კონკრეტული არხის ეფექტიანობა დამოკიდებულია ეკონომიკის სტრუქტუ-
რაზე და ფინანსური სისტემის განვითარების დონეზე. განსხვავებულია შეხედულე-
ბები ფინანსური

 ლიბერალიზაციის პირობებში რეალურ ეკონომიკაზე ფინანსური სექტორის გა-
ვლენასთან დაკავშირებით, მაგრამ აღნიშნული დამოკიდებულებების გაზომვა, მითუ-
მეტეს საქართველოს მონაცემებზე დაყრდნობით, საკმაოდ რთულ საკითხს წარმოა-
დგენს.

ბოლო პერიოდის ფინანსური კრიზისების საფუძველს ფინანსურ და უძრავი ქო-
ნების ბაზრებზე განვითარებული მოვლენები წარმოადგენდა. ნავთობისა და უძრავი 
ქონების ბაზრებზე გაბერილი ფასები (price bubbles), ზედმეტად პოზიტიური მო-
ლოდინები, უკიდურესად დაბალი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა, ზოგიერთი 
ქვეყნის ძალიან მაღალი დადებითი სავაჭრო ბალანსი, და საწინააღმდეგოდ, ზო-
გიერთის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, წარმოადგენს ემპირიულ კვლევებში დასახე-
ლებულ ფინანსური კრიზისების მთავარ მაპროვოცირებელ ფაქტორებს. ფინანსური 
და ლიკვიდობის კრიზისების ჯამური ეფექტი ხშირად გადაიზრდება გლობალურ მა-
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კროეკონომიკურ კრიზისში და იწვევეს მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის სწრაფ დაცე-
მას და უმუშევრობის ზრდას.

საერთაშორისო ფინანსურ კრიზისებზე მოკლევადიან პასუხად, ქვეყნები ფინან-
სური სტაბილურობის მისაღწევად, სხვადასხვა ღონისძიებას მიმართავენ. მათ შორის, 
დაზარალებული ფინანსური ინსტიტუტების ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებად 
გადაქცევას. რეალური ეკონომიკის დასახმარებლად კი ექსპანსიურ მონეტარულ და 
ფისკალურ პოლიტიკას იყენებენ, ხშირად, მონეტარული პოლიტიკის განკვეთის ნულ 
პროცენტამდე დაწევის და გაზრდილი ბიუჯეტის დეფიციტის ხარჯზე. აღნიშნული 
ღონისძიებები ტიპურია კრიზისი დროს, რადგან ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამი-
ნისტრო ციკლის საწინააღმდეგო ქმედებებით ცდილობენ ეკონომიკური ზრდის ხელ-
შეწყობას. 

ფინანსურ კრიზისზე კონკრეტული ქვეყნის საპასუხო რეაქცია ამ ქვეყნის ფისკა-
ლურ და საგადასახდელო ბალანსის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. მცირე 
ფისკალური დეფიციტისა და მაღალი საერთაშორისო რეზერვების მქონე ქვეყნები 
შედარებით მოკლე დროში ახერხებენ ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკის ხარჯზე 
კრიზისთან წარმატებულ ბრძოლას. მცირე საერთაშორისო რეზერვების და უარყო-
ფითი საგადასახდელო ბალანსის მქონე ქვეყნები ექსპანსიური პოლიტიკის გატარე-
ბას მხოლოდ მაშინ შეძლებენ, თუ ექნებათ დეფიციტის დაფინანსების იაფი საგარეო 
წყაროს ან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მოლოდინი. 

ეკონომიკურ ზრდაზე მოქმედი ფინანსური ლიბერალიზაციის 
ფაქტორების ანალიზი

XX საუკუნის დასასრული და XXI საუკუნის დასაწყისი გამოირჩევა საერთაშო-
რისო განვითარების არასტაბილურობის ფოიერვერკით. პასუხად, ეკონომისტები 
ცდილობენ დაადგინონ მიზეზები და შედეგები რათა იპოვონ პრობლემის გადაჭრის 
უკეთესი გზები [15]. 

ფინანსური ლიბერალიზაციის ეკონომიკურ ზრდაზე მოქმედი ფაქტორების სტა-
ტიაში მოცემული ანალიზი ეფუძნება ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელს. აღ-
ნიშნული მოდელის განხორციელების მთავარი წინაპირობა ცვლადების სტაციონა-
ლურობაა. ამიტომ, მოდელის აგებამდე ცვლადები შემოწმდა სტაციონალურობაზე. 
მოდელის შემდეგი ცვლადები: რეალური მშპ, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურ-
სი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (პუი) და მსოფლიო მოთხოვნა წარმოადგენს 
პირველი რიგის ინტეგრირებულ პროცესს, ხოლო რეალური მონეტარული პოლიტი-
კის განაკვეთი არის სტაციონალური მწკრივი. მოდელისთვის ვარგისი სტაციონალუ-
რი მწკრივების მისაღებად პირველი რიგის ინტეგრირებული ცვლადებისთვის გამო-
ყენებულია პირველი რიგის სხვაობები.

ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელი განტოლებათა სისტემაა, რომელიც ამ 
სტატიაში ჩამოყალიბებულ, ორი პერიოდით ლაგირებულ მოდელში შემდეგნაირად 
გამოიყურება:
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სადაც:
GDP: არის ლარში გამოსახული საქართველოს მშპ-ის მაჩვენებელი; 
RMPR: - რეალური მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და გამოითვლება შემდეგი 
ფორმულით:  

სადაც, MPR არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ხოლო ინფ არის ინფლაციის 
მაჩვენებელი; 
REER: - რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი (%), ინდექსის ზრდა მიგვა-
ნიშნებს რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარებას, ხოლო შემცირება კი 
ნიშნავს კურსის გაუფასურებას. აღნიშნული ინდექსის დათვლისას საბაზისო წლად 
აღებულია 2010 წელი;
WGDPC: - ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების შეწონილი საშუალო მშპ. წონები 
გამოთვლილია 2010-2015 პერიოდში აღნიშნული ქვეყნების საქართველოს ექსპორ-
ტში არსებული საშუალო წილებით; 

( _ )=  ( _ ) +  ( _ ) +  ( _ )
+  ( _ ) + ,  ( _ ) + ,  041 + ,  054+ ,  074+ ,  083 + , 124 + ,  ( _ )=  ( _ ) +  ( _ ) +  ( _ )
+  ( _ ) + ,  ( _ ) + ,  041 + ,  054+ ,  074+ ,  083 + , 124 + ,  ( _ )=  ( _ ) +  ( _ ) +  ( _ )
+  ( _ ) +  ( _ ) + ,  041 + ,  054+ ,  074+ ,  083 + , 124 + ,  

( _ ) =  ( _ ) +  ( _ ) +  ( _ )
+  ( _ ) + ,  ( _ ) + ,  041 + ,  054+ ,  074+ ,  083 + , 124 + ,  

− 1 ∗ 100, ს
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FDI: - საქართველოში განხორციელებული პუი; 
D041, D054, D074, D083, D124: - გლობალური ფინანსური კრიზისის და საქართველო-
ში მიმდინარე სტრუქტურული ცვლილებების ფიქტიური ცვლადები.

ანალიზის განსახორციელებლად საჭირო მონაცემები მოიცავს 2003-2017 წლე-
ბის კვარტალურ მაჩვენებლებს და ეფუძნება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს ეროვნული 
ბანკის ოფიციალურ სტატისტიკას. ასევე, გამოყენებულია მსოფლიო ბანკის, აზიის 
განვითარების ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფიციალური მონაცე-
მები. 

კვარტალურ დროით მწკრივებთან მუშაობის თავისებურებიდან გამომდინარე 
ცვლადები (გარდა RMPR, რომელიც ინდექსია) არის სეზონურად შესწორებული, ასე-
ვე, ცვლადების სტანდარტიზაციისთვის აღებულია ლოგარითმული მნიშვნელობები. 

როგორც მოცემული განტოლებათა სისტემიდან ჩანს, მშპ-ის, რეალური ეფექტუ-
რი გაცვლითი კურსის და რეალური მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი მოდელის 
ენდოგენური ცვლადებია. საგარეო მოთხოვნის, 2007-2008 წლების და 2014 წლის 
კრიზისის და 2004-2005 წლების სტრუქტურული ცვლილებების ფიქტიური ცვლადე-
ბი წარმოადგენენ მოდელის ეგზოგენურ ცვლადებს. 

მოდელის შედეგები გამოყენებადი რომ იყოს, პირველ რიგში, ის უნდა შემოწ-
მდეს. განვახორციელოთ სტაბილურობის ტესტი, რომელიც როგორც ზემოთ აღი-
ნიშნა, მნიშვნელოვანია გადაუადგილებელი შეფასებების მიღებისათვის. მოდელის 
სტაბილურობის შესამოწმებლად Eviews-ის ეკონომეტრიკული პაკეტი გვთავაზობს 
შესაბამის ტესტს, რომლის შედეგებიც უნდა იყოს მოდულით ერთზე ნაკლები და 
უნდა ხვდებოდეს წარმოსახვით ერთეულოვან წრეში, რაც სტატიაში მოცემული მო-
დელის შემთხვევაში ძალაშია და მიუთითებს მის სტაბილურობაზე (იხ. გრაფიკი 1).

გრაფიკი 1. მახასიათებელი პოლინიმიალის შებრუნებული ფესვები

მნიშვნელოვანია ლაგის შერჩევის საკითხიც, განსაკუთრებით მცირე ზომის მონაცემ-
თა ბაზის გამოყენებისას. თუ მოდელში დიდი რაოდენობით ლაგირებული ცვლადე-
ბია, შესაძლებელია ამან კოეფიციენტების გადაადგილებული შეფასებები მოგვცეს, 
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რაც თავის მხრივ, მონაცემთა ბაზის გარეთ პროგნოზირების პროცესს არაზუსტს 
გახდის. Eviews-ის ლაგის შერჩევის კრიტერიუმზე დაყრდნობით მოდელში ჩასართა-
ვად შერჩეულია ორი ლაგი (იხ. ცხრილი 1).

ლაგის შერჩევის კრიტერიუმი
 ცხრილი 1

lagi LogL LR FPE AIC SC HQ
0  398.7081 NA   5.93e-14 -13.43363 -12.10765 -12.92225
1  477.5108  122.5818  1.27e-14 -15.01892  -12.36694*  -13.99615*
2  518.5860  54.76696*  1.17e-14*  -15.20689* -11.22892 -13.67274
3  554.0938  39.45310  1.52e-14 -15.18866 -9.884701 -13.14313

სერიული კორელაცია ფიქსირდება მხოლოდ პირველ ლაგზე, მეორე ლაგის გამოყენე-
ბის შემდეგ კი მოდელის ცდომილებაში სერიული კორელაცია ქრება (იხ. ცხრილი 2). 

ერთეულოვანი ფესვის ტესტი
 ცხრილი 2

lagi LM-stat albaToba
1  60.79462  0.0060
2  40.91196  0.2636
3  11.25289  1.0000

ცდომილებების კორელოგრამზე დაკვირვებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შერჩე-
ვის ავტოკორელაცია შეფასებული მოდელის ცდომილებებისთვის მოთავსებულია 
ორი სდანდარტული გადახრის ფარგლებში და აჩვენებს, რომ ცდომილებები არ არის 
კორელირებული. ასევე, გრაფიკზე კორელოგრამის წერტილების გაფანტულობა 
არ აჩვენებს რაიმე ტიპის ტენდენციას, სეზონურობას ან სხვა ტიპის სპეციფიკაციის 
პრობლემას (იხ. გრაფიკი 2).

გრაფიკი 2. კორელოგრამი

ერთეულოვანი ფესვის ტესტი 

                                                                                                  ცხრილი  

გრაფიკი კორელოგრამი
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საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე ეგზოგენური ცვლადების გავლენის ანა-
ლიზისთვის შესწავლილ იქნა იმპულზსე რეაქციის ფუნქციები, რომელთაც Eviews-ის 
ეკონომეტრიკული პროგრამა გვაძლევს ეგზოგენური ცვლადის შესაბამისი იმპულსის 
შემთხვევაში. აღნიშნული ფუნქციები გვიჩვენებს ეგზოგენური შოკის მოდელის დამო-
კიდებულ ცვლადებზე გავლენის დინამიკას. 

ქვემოთ მოცემულ ანალიზში წარმოადგენილია მსოფლიო მოთხოვნის ცვლადის 
და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ცვლადის იმპულსზე მშპ-ის და სხვა ცვლადე-
ბის რეაქციის ფუნქციები (იხ. გრაფიკი 3). გრაფიკზე ლურჯი ფერის მრუდი ასახავს 
დამოკიდებული ცვლადის საპროგნოზო მაჩვენებლებს, ხოლო წითელი ფერის მრუდი 
ასახავს სტანდარტული გადახრის საზღვრებს. ერთი მნიშვნელოვანი დაშვება, რაც 
იმპულზე რეაქციის ფუნქციის შესწავლის დროს კეთდება, არის ის, რომ შესწავლილია 
მხოლოდ ერთი ცვლადის ცვლილების გავლენა სისტემაზე, მაშინ როცა სხვა შოკი 
არ ხდება. ასეთი დაშვება მხოლოდ მაშინ არის რელევანტური, როდესაც სხვადასხვა 
ცლადზე მომხდარი შოკები არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი.

საქართველოს მშპ პირველივე კვარტლიდან პასუხობს მსოფლიო მოთხოვნის პო-
ზიტიურ შოკს და განიცდის მნიშვნელოვან ზრდას. დადებითი ეფექტი დროთა განმა-
ვლობაში იკლებს, მაგრამ რჩება ნულზე მეტი. აღნიშნული შედეგი ძალიან ახლოსაა იმ 
რეალობასთან, რასაც პრაქტიკაში ვხედავთ. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ნებისმიე-
რი საგარეო შოკი, რომელიც საგარეო მოთხოვნის შემცირებას იწვევს, მოკლევადიან 
პერიოდში პირდაპირ აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე. მსოფლიო მოთხოვნის 
აღნიშნული ზრდა მნიშვნელოვნად ამცირებს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, 
რაც გამყარებული რეალური გაცვლითი კურსის და პროციკლური მონეტარული პო-
ლიტიკის შედეგია. მსოფლიო მოთხოვნის ზრდას არ აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა 
საქართველოში განხორციელებული პუი-ს მაჩვენებელზე.

პუი-ს იმპულსი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად აისახება, მა-
გრამ გავლენა არ არის ისეთი ზომის, როგორც ეს საგარეო მოთხოვნის შემთხვევაში 
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იყო. ის ასევე იწვევს რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარებასა და მოხმა-
რების ზრდას (იხ. გრაფიკი 4).

გრაფიკი 3. მსოფლიო მოთხოვნის იმპულსზე მოდელის ენდეგონური ცვლადების რეაქცია

გრაფიკი 4. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების იმპულსზე მოდელის ენდეგონური 
ცვლადების რეაქცია

გრაფიკი მსოფლიო მოთხოვნის იმპულსზე მოდელის ენდეგონური ცვლადების
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ენდეგონური ცვლადების რეაქცია 
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რევაზ გერაძე

დასკვნა

განვითარებადი ქვეყნების მიერ ფინანსური სისტემის დერეგულაციისა და ეკო-
ნომიკური გლობალიზაციის ფონზე, ფინანსური ლიბერალიზაციისა და ეკონომიკური 
ინტეგრაციის შედეგების არაერთი შეფასება და განხილვა განხორციელდა. აღნიშ-
ნული საკითხის აქტუალურობა განსაკუთრებულია საქართველოს მსგავსი, მცირე 
ზომის, გახსნილი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის. 2014 წლიდან რეგიონში მყიდვე-
ლობითი უნარის დაცემას, უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, რუსეთის ეკონო-
მიკის შესუსტებასა და დოლარის გაცვლითი კურსის გლობალურ გამყარებას, მნიშ-
ვნელოვანი უარყოფითი გადადინების ეფექტი ჰქონდა საქართველოს ეკონომიკაზე. 
აღნიშნული, ძირითად, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ექსპორტის მკვეთრი ვარდნით, 
ფულადი გადმორიცხვების მოცულობის შემცირებით და ეროვნული ვალუტის კურ-
სის გაუფასურებით გამოიხატა.

ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნებიდან კრიზისების უარყოფითი გადადი-
ნების ეფექტები მნიშვნელოვნად აზარალებს ქართულ ექსპორტს და ფულადი გზავ-
ნილების მოცულობას. ეს განსაკუთრებით საგრძნობია უარყოფითი საგადასახდელო 
ბალანსისა და ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის გაუფასურების ფონზე. განხი-
ლულმა ორმა ფაქტორმა მნიშვნელოვნად წაახალისა 2014 წლის ბოლოდან საქართვე-
ლოში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის დაცემა.

2007-2009 წლების გლობალური ფინანსური კრიზისის ანალიზი ცხადად აჩვენე-
ბს, რომ ეკონომიკური ვარდნის დროს ფინანსურ სექტორში გაუარესებულმა ვითა-
რებამ ხელი შეუწყო ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვან შენელებას. მაშასადამე, 
ფინანსურ სექტორში განვითარებულმა მოვლენებმა სხვადასხვა არხებით შესაძლოა 
რეალურ ეკონომიკაში დამატებითი შოკი გამოიწვიოს. 

განვითარებულ ქვეყნებში დაწყებული საერთაშორისო ფინანსური კრიზისების 
დანარჩენ სამყაროზე გადადინების ეფექტების შეფასება, აქტიურად სწორედ 2007- 
2008 წლების გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდგომ დაიწყო. კონკრეტულ გა-
ნვითარებად ქვეყანაზე კრიზისის უარყოფითი ეფექტის გადაცემის მექანიზმიც და 
გავლენის სიმძლავრეც დამოკიდებულია საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებზე ამ 
ქვეყნის ინტერგრაციის დონესა და რეალური და ფინანსური სექტორების მოწყვლა-
დობის ხარისხზე. კრიზისის უარყოფითი ეფექტის გადაცემა ძირითადად ორი არხით, 
ფინანსური ნაკადებითა და საერთაშორისო ვაჭრობის გავლით ხდებოდა. 

სტატიაში, ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის გამოყენებით, განხორციე-
ლდა ეგზოგენური ცვლადების იმპულსზე (ცვლილებაზე) ენდოგენური ცვლადების 
რეაქციის შესწავლა. მიღებული შედეგების თანახმად:

 საქართველოს მშპ 2016 წლის პირველივე კვარტლიდან პასუხობს მსოფლიო 
მოთხოვნის პოზიტიურ შოკს და განიცდის მნიშვნელოვან ზრდას. დადებითი 
ეფექტი დროთა განმავლობაში იკლებს, მაგრამ რჩება ნულზე მეტი - M;
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 მსოფლიო მოთხოვნის აღნიშნული ზრდა მნიშვნელოვნად ამცირებს მონეტა-
რული პოლიტიკის განაკვეთს, რაც გამყარებული რეალური გაცვლითი კურ-
სის და პროციკლური მონეტარული პოლიტიკის შედეგია; 

 მსოფლიო მოთხოვნის ზრდას არ აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა საქართველო-
ში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებს მაჩვენებელზე;

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების იმპულსი საქართველოს ეკონომიკურ 
ზრდაზე დადებითად აისახება. ის ასევე იწვევს რეალური ეფექტური გაც-
ვლითი კურსის გამყარებასა და მოხმარების ზრდას.

მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ლიბერალიზაციის პროცესი ხასიათდება 
რიგი დადებითი შედეგით, ის მნიშვნელოვანი რისკის შემცველია მცირე ზომის, გა-
ნვითარებადი, ღია ეკონომიკის ქვეყნებისთვის. შესაბამისად, სახელმწიფოს მიზანია 
ლიბერალიზაციის პროცესის ეფექტიანი მართვა, რათა შესაძლო უარყოფითი გავლე-
ნები მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი, ხოლო პოტენციური დადებითი შედეგები მაქსი-
მალურად იქნეს ათვისებული.

სტატიაში მიღებული დასკვნების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ შემდგომი 
ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანია:

 დანაზოგების დონის ზრდის წახალისება, რაც საქართველოს საშუალებას 
მისცემს არ იყოს მუდმივად დამოკიდებული საგარეო კაპიტალზე (არ იყოს 
კაპიტალის მუდმივი იმპორტიორი) და ამ გზით შეამციროს რეგიონული კრი-
ზისების დროს კაპიტალის მოულოდნელი გადინების შემთხვევაში ქვეყნის 
წინაშე წარმოქმნილი რისკები.

 ექსპორტის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობების ათვისება, მათ შორის, 
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ასოცირების შეთანმების მაქ-
სიმალური გამოყენება და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის გაფართოება, 
არის საგარეო მოთხოვნის დაცემის უარყოფითი ეფექტების მნიშვნელოვანი 
შემსუბუქების საშუალება.

 კაპიტალის ბაზრის განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს დანაზოგების ზრდას 
ქვეყანაში, გაამარტივებს საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებას და ლი-
კვიდურობის მართვას. 

 წინააღმდეგ შემთხვევაში:
o თუ ადგილობრივი დანაზოგების დონე იქნება დაბალი, ქვეყანას ყოველ-

თვის მოუწევს ვალდებულებების დაფინანსება პირდაპირი უცხოური ინ-
ვესტიციების ან ვალის აღების გზით, რაც განსაკუთრებით საერთაშო-
რისო კრიზისის დროს, მნიშვნელოვნად ზრდის რისკებს და საფრთხეს 
უქმნის ქვეყნის ეკონომიკურ და ფინანსურ სტაბილურობას.

o თუ არ მოხდება საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება კონკრეტული 
ქვეყნიდან ან რეგიონიდან, ნავთობის კრიზისის, ფინანსური ბაზრების კო-
ლაფსის ან სხვა ეგზოგენური შოკის გამო, საგარეო მოთხოვნის დაცემით 
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გამოწვეული რისკები ასევე მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ეკო-
ნომიკურ და ფინანსურ სტაბილურობას.
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The Impact of Financial Liberalization on Economic Development of 
Georgia

Revaz Geradze
Doctoral Student,

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
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r.geradze@iset.ge

 The ques on of financial liberaliza on and economic integra on results is relevant 
to the country with a small, open economy. The effects of nega ve crossing from major 
trading partner countries through financial flows and foreign demand channels during the 
interna onal financial crisis have significantly damaged Georgian exports and volume of 
money transfers. In this ar cle, using the vector authoriza on model there was evaluated the 
impact of financial liberaliza on on Georgia’s economic growth. The results are as follows: 
1. Georgia’s GDP from the first quarter responds to the posi ve shock of world demand and 
is experiencing significant growth. Posi ve effect decreases over me, but s ll remains over 
zero. 2. The impulse of foreign direct investment is also posi vely reflected on the economic 
growth of Georgia, although impact is rela vely short-term. According to the conclusions, it 
is important to diversify the export markets of Georgia and to encourage the growth of local 
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savings from a specific country or region, oil crises, falling foreign demand due to collapse 
of financial markets or other exogenous shocks and minimizing the risks caused by the 
unexpected surplus of capital.

Keywords: Financial liberalization; financial crisis; foreign demand; direct foreign 
investmen;. monetary policy rat;. real effective exchange rate; economic growth.

JEL Codes: G10, G11, G21
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კახეთის რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი 

ეფექტიანობის ანალიზი 

მაცაცო ტეფნაძე
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს დოქტორანტი

m.tepnadze@iset.ge

კახეთის რეგიონის განვითარების პროგრამა, რომელიც 2012-2017 წლებ-
ში საქართველოს მთავრობის კოორდინაციით და მსოფლიო ბანკის ფინანსური 
მხარდაჭერით განხორციელდა, მიზნად ისახავდა რეგიონში ურბანული ინფრა-
სტრქუტურის აღდგენა-რეაბილიტაციას, ტურიზმის სექტორის განვითარებას, 
ადგილობრივი ბიზნესის ინფრასტრქუტურულ მხარდაჭერას და ადგილობრი-
ვთა დასაქმების ხელშეწყობას. პროგრამის დასრულების შემდეგ ეტაპზე განხო-
რციელდა რეგიონული განვითარების პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება და 
ჩატარდა პროექტის ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზი. სტატიაში განხი-
ლულია ეფექტიანობის ინდიკატორები, ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზის 
შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები და შემოთავაზებულია შესაბამისი დასკვნები 
და რეკომენდაციები. 

საკვანძო სიტყვები: რეგიონული განვითარება; ფინანსური უკუგების 
ინდიკატორები; ხარჯ-სარგებლიანობა; ინფრასტრუქტურული პროექტები; 
ეფექტიანობის ანალიზი.

 

 2012 წლის შემდეგ გეგმაზომიერი რეფორმების განხორციელებით საქართვე-
ლოს მთავრობის ძალისხმევა მიმართულია დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებ-
ლობისკენ. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტს ქვეყნის რეგიონების 
თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. ის უმთავრესი პრი-
ნციპები, რომელსაც სამთავრობო პროგრამა ეფუძნება, მოიაზრებს საქართველოს 
ყველა რეგიონს თავის ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საჭი-
როებებით; რეგიონებში განსაკუთრებით აქტუალურია: უთანასწორობის აღმოფხვრა, 
ადგილობრივ დონეზე ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება, რესურსების დაბალანსებული 
გადანაწილება და რეგიონების როლის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში [1, 
გვ.15]. ამ მიზნის მისაღწევად აქცენტი კეთდება არა მცირემასშტაბიან, ფრაგმენტუ-
ლი ხასიათის რეგიონული განვითარების პროექტებზე, არამედ ისეთ ინტეგრირებულ 
საინვესტიციო პროგრამებზე, რომელიც ტერიტორიულ საჭიროებებზე მორგებული 
დაგეგმვის გზით, გააფართოვებს რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პოტენ-
ციალს, ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას და რეგიონებს შორის კონკურე-
ნტუნარიანობის ზრდას. 

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 85-95

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 85-95
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აღვნიშნავთ, რომ მასშტაბური ინიციატივები სიღრმისეულ ანალიზს და ეფექტი-
ანობის ამაღლების კუთხით მეთოდურ მუშაობას მოითხოვს. მეცნიერულ მეთოდებ-
ზე დამყარებული საჯარო პოლიტიკა ქმნის ქვეყნის მდგრადი სოციალ-ეკონომიკური 
განვითარების წინაპირობას. აღნიშნულის შესახებ მიუთითებენ ისეთი აღიარებული 
საერთაშორისო საფინანსო და პოლიტიკური ინსტიტუტები, როგორიცაა მსოფლიო 
ბანკი, ევროკავშირის რეგიონული პოლიტიკის სამოქმედო დოკუმენტები, აზიის, გა-
ნვითარების ბანკი და სხვ[2, გვ.3].

მსოფლიო ბანკის “Doing Business” ანგარიშის მიხედვით, ბოლო წლებში, საქა-
რთველოში ბიზნესგარემოს რადიკალური რეფორმები განხორციელდა. წარმატებუ-
ლი რეფორმების შედეგად, ქვეყანამ 2018 წელს ბიზნესის კეთების სიმარტივით 2006 
წლის შემდეგ, 112–ე ადგილიდან მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა [3, გვ.27]. მიუხედავად 
ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონებს შორის უთანასწორობა შეინიშნება ბიზნე-
სის ფლობისა და დასაქმების კუთხით, რომელიც ეხება ურბანულ და სასოფლო ტი-
პის დასახლებებში თვითდასაქმებულთა არასაკმარის შემოსავლებს. 2014 წლის მო-
სახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი აჩვენებს, რომ რეგიონებში 
დასაქმებულ ხანდაზმულთა დიდი ნაწილი - 85.1 % მუშაობს სასოფლო სამეურნეო 
სექტორში, რომელთა უმრავლესობა ნატურალური მეურნეა და ყველა მათგანისათ-
ვის სოფლის მეურნეობა საარსებო წყაროს წარმოადგენს [4, გვ.15]. 

 კახეთის რეგიონის კომპლექსური განვითარების გამოწვევები

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში კახეთის რეგიონზე, რომლის სრული ფა-
რთობი 11,311 მ2-ია, მოდის ქვეყნის მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
38%[5, გვ.14]. მევენახეობის (65-70%) და მარცვლეულის (66.5%), ასევე, მეცხოვე-
ლეობის მიხედვით, კახეთი დღეისათვის წამყვანი რეგიონია საქართველოში. რეგიო-
ნი მევენახეობა-მეღვინეობის უძველესი ცენტრია, რომელსაც გააჩნია მეღვინეობის 
განვითარებისათვის უნიკალური მიკროზონები, რომელიც ქვეყნის კულტურული 
მემკვიდრეობის შემადგენელი ნაწილია და რეგიონში აგროტურიზმის განვითარების 
შესაძლებლობას იძლევა [5, გვ4]. 

კახეთის რეგიონი მოიცავს 8 მუნიციპალიტეტს და მოსახლეობის რიცხოვნობა 
შეადგენს 314,700-ს [6, გვ.10]. მოსახლეობა სოფლის მეურნეობასთან ერთად ძირი-
თადად დასაქმებულია სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ საჯარო ინფრასტრუქ-
ტურულ პროექტებში, როგორიც არის სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების 
რეაბილიტაცია; ასევე, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, 
ადგილობრივი გზების დაგება-შეკეთება, სანიაღვრე და სარწყავი სისტემების მოწყო-
ბა გაწმენდა და ა.შ. სამუშაო ძალაზე მოთხოვნაც ამ მიმართულებით არის, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია კახეთის რეგიონი-
სათვის. 

სწორედ კახეთი, მისი კულტურულ-ისტორიული და ეკონომიკური მნიშვნელო-
ბით წარმოადგენს პირველ რეგიონს, რომელიც მოექცა მსოფლიო ბანკის რეგიონული 
განვითარების პროგრამის ფოკუსში. ახალი და ინოვაციური პროექტის კონცეფციის 
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ჩარჩო კარგად მიესადაგება კახეთის რეგიონის კომპლექსური განვითარების გამო-
წვევებს. აღნიშნული კონცეფცია პირველად განხორციელდა აღმოსავლეთ ევროპის 
მასშტაბით, რომელიც კომპლექსურად აერთიანებდა კახეთის რეგიონის ტერიტორი-
აზე როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე ინსტიტუციურ მხარდაჭერას რეგიონის 
პრიორიტეტულ დარგებში. მიმდინარე პერიოდში კახეთის რეგიონში განხორციელე-
ბული ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტიანობის შესწავლის მიზნით შევა-
რჩიეთ რეგიონული განვითარების პროგრამა, რომელიც საქართველოს მთავრობისა 
მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. 

რეგიონული განვითარების პროგრამა ყველაზე მასშტაბური ინვესტიციაა კახე-
თის რეგიონში იმავე პერიოდში განხორციელებულ სხვა ინფრასტრუქტურულ პრო-
ექტებთან შედარებით და 4.2-ჯერ აღემატება დანარჩენი კაპიტალური ინვესტიციე-
ბის ჯამურ მოცულობას რეგიონში[7, გვ 14].

რეგიონული განვითარების პროგრამა კახეთში 2012 წელს დაიწყო და 2017 წლის 
დეკემბერში დასრულდა. პროგრამის ჯამური ინვესტიცია მოიცავდა დაახლოებით 
60 მლნ დოლარს (დაახლოებით 128 მლნ ლარი). პროგრამის მიზანი იყო კახეთის 
რეგიონში ურბანული ინფრასტრუქტურის განახლება, რეაბილიტაცია და ტურიზმის 
სექტორის განვითარება.

სტრუქტურული თვალსაზრისით, რეგიონული განვითარების პროგრამის 
ქვე-კომპონენტები ასახულია სქემაზე კახეთის რეგიონული განვითAრების პროგრა-
მის სამი ძირითადი ქვეკომპონენტი 2012-2017წწ.. 

სქემა 1. კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის სამი ძირითადი ქვეკომპონენტი 
2012-2017 წწ.

დავახასიათოთ თითოეული მათგანი:
1. ურბანული აღდგენის ღონისძიებები თელავში, ყვარელსა და სოფელ 

დართლოში მოიცავდა საზოგადოებრივი და კულტურული სივრცეების 
ინფრასტრუქტურულ და შენობების ფასადების აღდგენას. მათ შორის იყო 
ტურისტული მარშრუტების განვითარება, რომელიც ითვალისწინებდა რეგი-
ონის 11 ყველაზე მიმზიდველი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბი-
ლიტაციას; 

2. შემადგენელი საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარებას კერძო 
სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის, ტურიზმსა და აგროწარმოების 
განვითარების მიზნით, აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში შეირ-
ჩა და დაფინანსდა 11 ბიზნესსუბიექტი კახეთის რეგიონში; მათ შორის არის 
სასტუმრო “როიალ ბატონი” ყვარელში, „კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“ 

ურბანული აღდგენა,
ტურისტული 
მნიშვნელობის

კულტურული ცენტრების
რეაბილიტაცია 

კერძო სექტორში
შემადგენელი 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარება, ტურიზმისა და 
აგროწარმოების დარგების 

ხელშეწყობა

ინსტიტუციური 
განვითარება



88

მაცაცო ტეფნაძე

ველისციხეში, შპს „ვინივერია“ თელავში, ლოპოტას ტბის მიმდებარე რეკრე-
აციული ზონა და სხვები.Pპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემადგე-
ნელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, როგორიც არის ობიექტამდე მისასვლე-
ლი გზები, წყალმომარაგების სერვისი, გარე განათებები და სხვა. 

3. ინსტიტუციური განვითარების კომპონენტი მიზნად ისახავდა პროგრამის 
განხორციელებასა და კოორდინაციაში ჩართული უწყებების ინსტიტუციურ 
გაძლიერებას, მათ შორის ადგილობრივი ტურისტული ბიზნესსუბიექტების 
გადამზადება-დატრენინგებას.

ქვემოთ დიაგრამებზე (დიაგრამა 1, 2) ასახულია კახეთის რეგიონში რეგიონული 
განვითარების პროგრამიდან მიღებული დაფინანსება - როგორც დარგობრივი ჭრი-
ლით, ასევე, მუნიციპალიტეტების მიხედვით. დიაგრამაზე ჩანს, რომ პროგრამული 
ბიუჯეტიდან ყველაზე მასშტაბური კაპიტალური ინვესტიცია 58 მლნ აშშ დოლარი 
დაიხარჯა რეგიონის ურბანული ცენტრების აღდგენის ღონისძიებებზე, მათ შორის, 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ტურისტული დანიშნულების ინფრას-
ტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტებზე. ადგილობრივი ბიზნესის ინფრასტრუქ-
ტურულ მხარდაჭერაზე გამოიყო 13 მლნ დოლარი, ხოლო დანარჩენი 3.9 მლნ ლარი 
განისაზღვრა პროგრამის ინსტიტუციურ კომპონენტში, რომელიც მიზნად ისახავდა 
რეგიონის მასშტაბით ტურისტული მარშრუტების განვითარებას და დარგის ინსტი-
ტუციური გაძლიერების ხელშეწყობას.

დიაგრამა 1. კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის ინფრასტრუქტურული 
კომპონენტები (მლნ აშშ დოლარი 2012-2017 წწ.)

რაც შეეხება პროგრამის ტერიტორიულ პრიორიტეტებს, დიაგრამაზე ჩანს, რომ 
პროგრამულმა ბიუჯეტმა მოიცვა 6 მუნიციპალიტეტი რეგიონის მასშტაბით, თუმცა, 
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ყვარლისა და თელავის მუნიციპალიტეტების 
ურბანულ აღდგენაზე; ასევე, სოფელ დართლოს ისტორიულ კულტურული მემკვი-
დრეობის სტატუსის აღდგენის ღონისძიებებზე ახმეტის მუნიციპალიტეტში.

კერძო სექტორის 
მოზიდვა, ტურისტული 
ბიზნესის მხარდაჭერა

ინსტიტუციური 
გაძლიერება

ურბანული აღდგენა,
 საჯარო ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია
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დიაგრამა 2. კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის კაპიტალური ინვესტიციები 
მუნიციპალიტეტების ჭრილით (მლნ აშშ დოლარი 2012-2017წწ.)

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პროგრამული სტრატეგიით თელავი და ყვარელი გა-
ნისაზღვრა, როგორც ურბანული განახლების ძირითადი ტურისტული ჰაბები, სა-
დაც განხორციელდა საგზაო და წყალმომრაგების ინფრასტრქუტურის აღდგენითი 
ღონისძიებები. ასევე, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კახეთის რეგიონის 11 
ტურისტული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია. 
აგრეთვე, ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის კუთხით შეირჩა 11 ადგილობრივი 
ტურისტული მნიშვნელობის ბიზნესპროექტი შესაბამისი შემადგენელი ინფრასტრუქ-
ტურის უზრუნველყოფით, რომელიც მოიცავდა ტურისტული დანიშნულების ობი-
ექტებთან მისასვლელი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას (ჯამურად 20 კმ-მდე 
გზა), წყალმომრაგების სერვისის მიწოდებას, გარე განათებების მონტაჟს და სხვ.

პროგრამის განხორციელების შედეგად: 
 საავტომობილო ტრანსპორტირების ხარჯები შემცირდა 71 %-ით;
 წყალმომრაგების სერვისი გაუმჯობესდა 907 საოჯახო მეურნეობისათვის;
 პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობამ 32 319 ადამიანს მიაღწია, რამაც 1 

520 -ით გადააჭარბა მიზნობრივ მაჩვენებელს. 
აღსანიშნავია, რომ თელავსა და ყვარელში ერთობლივად, რეგიონული განვითა-

რების პროგრამის ფარგლებში, განხორციელებულმა ინვესტიციამ მთლიანი პროგ-
რამული კაპიტალის 70% შეადგინა, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა ტურისტუ-
ლი ნაკადების ზრდა თელავსა და ყვარელში. შესაბამისად, ვიზიტორების რაოდენობა 
ამ ორ ტურისტულ ჰაბში 86%-ით გაიზარდა [8]. ამასთან, საგადასახადო შემოსავლე-
ბი თელავში გაიზარდა 6-ჯერ, ხოლო ყვარლის მუნიციპალიტეტში 46-ჯერ[9, გვ. 34]. 
Aასევე, ნიშანდობლივია, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად ვიზიტორების 
ზრდა დაფიქსირდა გურჯაანში (41-ჯერ მეტი) ლაგოდეხსა (6-ჯერ მეტი) და ახმეტაში 
(3-ჯერ მეტი) [9, გვ.34], რასაც ხელი შეუწყო კახეთში ტურისტული დანიშნულების 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენითმა ღონისძიებებმა. 
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დიაგრამა 3. საქართველოში 15 წლისა და უფროსი ასაკის უცხოელი ვიზიტორების მიერ 
განხორციელებული ვიზიტების ზრდის ტემპი რეგიონების ჭრილით 2015-2017 წწ-ში

დიაგრამიდან ჩანს, რომ რეგიონული პროგრამის მიმდინარეობის პერიოდში 
უცხოელი ტურისტების მიერ განხორციელებული ვიზიტების ზრდის ტემპი მნიშვნე-
ლოვნად გაიზარდა და 42 %-ს მიაღწია 2017 წელს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 
წინა წლის მაჩვენებელს.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის კონცეფცია უნიკალური იყო იმ თვალსაზრისით, 
რომ რეგიონში დაფინანსებული ბიზნესსუბიექტებთან თანამშრომლობის ფორმატი 
ატარებდა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის ელემენტებს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თანამშრომლობა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სახელმწი-
ფოს მხრიდან შემადგენელი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში მხარდაჭერით. ჯამუ-
რად,  პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 20 კმ-მდე მისასვლელი საგზაო  ინფრასტრ-
ქუტურის სამუშაოები, წყალმომარაგების სერვისებით მომარაგება, გარეგანათებების 
მოწყობა და სხვა.

პროგრამის ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი

კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის ეფექტიანობის შესაფასებლად 
გაკეთდა პროგრამის ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი. პროექტიდან მოსალოდნე-
ლი ეკონომიკური და ფისკალური ეფექტი გაიწერა 20 წლიან პერიოდზე. ფინანსური 
ანალიზის ნაწილი მოიცავს ფინანსურ სარგებელს, რომელიც განაპირობა რეგიონში 
ტურისტული ნაკადების ზრდამ. რაც შეეხება პროგრამის ეკონომიკურ ანალიზს, ის 
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მოიცავს ეკონომიკურ სარგებელს ტურისტების მიერ რეგიონში განხორციელებული 
თვიური ხარჯებიდან, დროებითი დასაქმებიდან და მეორადი შესყიდვებიდან. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ეკონომიკური და ფინანსური უკუ-
გების ინდიკატორები, როგორც საწყის ასევე პროგრამის დასრულების შემდეგ ეტა-
პებზე.
კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზის 

ინდიკატორები [9, გვ.23] 
  ცხრილი 1.

შესრულების 
ინდიკატორები წინასწარი დასრულების შემდეგ

NPV 19.8 მლნ აშშ დოლარი 11.7 მლნ აშშ დოლარი
FIRR 19.9% 16 %
ERR 26.1% 21.4%

ცხრილიდან ჩანს, რომ: 
1. რეგიონული განვითარების პროგრამის შედეგად მიღებული წმინდა მიმდინა-

რე ღირებულებები, როგორც წინასწარი, ასევე დასრულების ეტაპზე, პოზი-
ტიურია;

2. ფინანსური უკუგების ნორმები ორივე ეტაპზე აღემატება 12%-ს, რაც იმის 
მაჩვენებელია, რომ პროგრამა მომგებიანია კერძო სექტორისათვის და ასევე 
ფისკალური შემოსავლების კუთხით.

ამასთან, კრიტიკულ ცვლადებთან მიმართებით მგრძნობელობის ანალიზიდან 
ჩანს, რომ კრიტიკული ცვლადების შემცირება შესაბამისი პროცენტული სიდიდით, 
იწვევს ეფექტიანობის მაჩვენებლების შემცირებას, თუმცა, ყველა მათგანი რჩება მი-
ზანშეწონილობის ინტერვალში. 

პროგრამის ეფექტიანობის ანალიზიდან ჩანს, რომ კახეთის რეგიონული განვი-
თარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ერთეულოვანი ხარჯები გზე-
ბის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროექტებზე 30%-ით, ხოლო ურბანული შე-
ნობების რეაბილიტაციის პროექტების ერთეულოვანი ხარჯები 40%-ით აღემატება 
ანალოგიურ საშუალო მაჩვენებელს ქვეყნის მასშტაბით (იხ. ცხრილი 2). უნდა აღი-
ნიშნოს, რომ ეს მაჩვენებელი ნაწილობრივ გამოწვეულია პროგრამის კომპლექსურო-
ბით, რომლის ფარგლებშიც არაერთგოვაროვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები 
განხორციელდა. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთეულოვანი ხარჯების ანალიზი საჭიროებს გო-
ნივრულ ინტერპრეტაციას, რადგან პროგრამის მრავალფეროვნების გამო, რეაბი-
ლიტირებული აქტივების შედარება ერთგვარად შეზღუდულია. მაგალითად, გზების 
რეაბილიტაციის პროექტების ხარჯები სხვადასხვა მასშტაბს იძენს ურბანულ ცენ-
ტრებსა და მაღალმთიან პერიფერიებში. იგივე შეიძლება ითქვას წყალმომარაგების 
მილებზე ურბანულ ცენტრებსა და მაღალმთიან დისტანციებზე. და ბოლოს, მუნიცი-
პალური შენობების რეაბილიტაციის ერთეულოვანი ხარჯებიც არაერთგვაროვანია, 
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მით უფრო ეს ეხება ვიზიტორების ცენტრების მშენებლობას. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ვიზიტორთა ცენტრები არატიპიური შენობებია, და ბევრი მათგანი განთავსებულია 
რეგიონის პერიფერიებში, რამაც განაპირობა წყალმომარაგებისა და სხვა დამაკავში-
რებელი ინფრასტრუქტურის ხარჯების ზრდა.

ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილია მსოფლიო ბანკის ერთერთი მუნიციპალური 
განვითარების საინვესტიციო პროგრამისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის მხა-
რდაჭერით განხორციელებული კაპიტალური პროგრამების ერთეულოვანი ხარჯები, 
რებილიტირებული აქტივების ტიპების მიხედვით.

ცხრილიდან ჩანს, რომ ისევე როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის რებილიტა-
ციის, ასევე, მუნიციპალური შენობების მშენებლობის ერთეულოვანი ხარჯები მნიშ-
ვნელოვნად აღემატება ანალოგიური პროგრამებიდან წარმოდგენილ ერთეულოვან 
ხარჯებს. განსხვავებულია წყალმომარაგების პროექტებიდან ერთეულოვანი ხარჯე-
ბი, რომლის შემთხვევაშიც პროგრამული ხარჯი ზომიერად საშუალოა სხვა პროგ-
რამებთან მიმართებაში. 

კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის ერთეულოვანი ხარჯები, აშშ დოლარი 
  ცხრილი 2.

აქტივის ტიპი ერთეული საშუალო ხარჯი ერთ ერთეულზე

RDP [9] RMIDP [7] EIB[7]
გზები Kკმ. 265,501 231,158 174,944
მუნიციპალური საჯარო 
შენობები Mმ2 1,748 1,406 1,015

წყალმომარაგების ქსელი Kკმ. 113,160 84,942 116,383
გარე განათებები ერთეული 1,542 - 2,032

ზოგადად, რეგიონული განვითარების პროგრამის ეფექტიანობის ანალიზისას 
გასათვალისწინებელია ის გარე დადებითი ფაქტორებიც, რომელმაც ასევე, ხელი შე-
უწყო კახეთის რეგიონში ტურისტული ნაკადების ზრდას და შედეგობრივად - რეგი-
ონის სოციალურ-ეკონომიკურ გამოცოცხლებას. ეს არის საქართველოს მთავრობის 
პოლიტიკა, რომლის მთავარი ორიენტირია ქვეყანაში სტაბილური გეოპოლიტიკური 
გარემოს შექმნა, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება, საერთაშორისო 
ავიარეისებისა და საქართველოს საჰაერო სივრცით მოქნილი სარგებლობის შესაძ-
ლებლობის ზრდა, რომლითაც გაუმჯობესდა საჰაერო მიმოსვლა და მგზავრთა ნაკა-
დები ყველა მიმართულებით. 
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 დასკვნა და რეკომენდაციები

კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის საწყისი ეტაპი განხორციელდა 
ქვეყანაში სამთავრობო ცვლილებების პარალელურად, რამაც გამოიწვია გარკვეუ-
ლი შეფერხებები ქვეპროექტების მიმდინარეობის საწყის ეტაპზე. მიუხედავად ამი-
სა, უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამის ეფექტიანობა დამაკმაყოფილებლად შეფასდა, 
რომელიც ეყრდნობა პროგრამის ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზის შედეგებს. 
ამასთან, რეგიონული განვითარების პროგრამით გაწერილი მიზნობრივი ინდიკატო-
რები საბაზისო მაჩვენებლებთან შედარებით გადაჭარბებით შესრულდა, რომელიც 
ეხება დასაქმების მაჩვენებელს, პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობას და ვიზი-
ტორთა ნაკადების ზრდას რეგიონის მასშტაბით. 

თუმცა, ანალიზით დადგინდა, რომ კახეთის რეგიონული განვითარების პროგ-
რამის ერთეულოვანი ხარჯები არაერთგვაროვანია და მნიშვნელოვნად აღემატება 
ანალოგიურ პროექტებზე საშუალო მაჩვენებელს. ეს განპირობებულია პროგრამის 
კომპლექსურობით, კერძოდ, ზოგიერთი ქვეპროექტი განხორციელდა პერიფერიებსა 
და მაღალმთიან ადგილებში, რამაც ცალკეული ქვეპროეტების შემთხვევაში გამოი-
წვია კაპიტალური ხარჯების ზრდა.

ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული 
აქტივები, რომელიც მაღალმთიან პეროფერიებში მდებარეობს და გამიზნული იყო 
კახეთის რეგიონის ტურისტული მარშრუტების განვითარებისათვის, ჯერ კიდევ არ 
ფუნქციონირებს. ასე, მაგალითად, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ტურიზმის 
მომსახურების 11 შენობის მშენებლობა, რომელთაგან 3 განთავსებულია წმინდა ნი-
ნოს ბოდბის მონასტრის მიმდებარედ. პროექტების დასრულების მომენტისათვის 11-
დან მხოლოდ 2 ობიექტი ფუნქციონირებს. ასევე, გაურკვეველია შუამთისა და იყა-
ლთოს ვიზიტორთა ცენტრების სამომავლო მოვლა-შენახვის და მართვის საკითხი. 
შესაბამისად, მიზანშეწონილია ვიზიტორების ცენტრების მშენებლობის დაფინანსება 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის იდენტიფიცირების ეტაპზე ჩატარებული 
მოთხოვნის ანალიზი ტურისტების მაღალ აქტივობაზე მიუთითებს. ასეთი მიდგომა 
ხელს შეუწყობს სარეაბილიტაციო პროექტების სწორ შერჩევას და მუნიციპალური 
აქტივების მდგრადი მართვის პროცესს.

კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ერთგვარად სა-
ფუძველი ჩაეყარა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის კონცეფ-
ციას ტურიზმის სფეროში, რასაც დადებითი გავლენა ჰქონდა ცალკეული ადგილო-
ბრივი ტურისტული დანიშნულების ბიზნესსუბიექტების პოპულარიზაციაზე. თუმცა, 
ეს თანამშრომლობა ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებდა და სახელმწიფოს მხრიდან 
მხოლოდ შემადგენელი ინფრასტრუქტურის დაფინანსება-მშენებლობის საკითხებით 
შემოიფარგლა. გამოცდილება აჩვენებს, რომ აუცილებელია შეიქმნას ნორმატიული 
ჩარჩო, სადაც სტრატეგიულად განისაზღვრება კერძო სექტორთან თანამშრომლო-
ბის ფორმატი და სახელმძღვანელო პრინციპები, რაც გააღრმავებს სახელმწიფოსა 
და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობას პროექტების დასრულების შემდგომ 
ეტაპზეც. ისეთი მუნიციპალური აქტივების მართვის საკითხებზე, როგორიცაა: მუნი-
ციპალიტეტებში ვიზიტორების მომსახურების ცენტრები, წყალმომარაგებისა და წყა-
ლარინების პროექტები, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის პროგრამები და სხვა. 
ეს ხელს შეუწყობს საჯარო და კერძო სუბიექტებს შორის თანამშრომლობის სფეროს 
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გაფართოებას, რისკების დაბალანსებულ გადანაწილებას, და მუნიციპალური აქტი-
ვების მდგრადი მართვის საკითხებს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამა მიზნად 
ისახავდა პროექტების ინიცირებას ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში. თუმცა, მიუ-
ხედავად იმისა, რომ საპროექტო წინადადებებს გარანტირებულად ჰქონდათ მუნიცი-
პალიტეტების მოწონება, ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობე-
ბი არასაკმარისად იყვნენ ჩართულნი პროექტების ინიცირებისა და მიმდინარეობის 
პროცესში. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ პროექტების ადეკვატური 
მართვის შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ, მიზანშეწონილია, პროგრამული ბიუჯე-
ტის დაიგეგმოს განხორციელდეს ადგილობრივი თვითმმართველობების აქტიური 
მონაწილეობით, რაც გააუმჯობესებს შემდგომ ეტაპზე აქტივების მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში გადაცემისა და მდგრადი მართვის პროცესს.

დაბოლოს, ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროგრამების ეფექტია-
ნობის შეფასების კუთხით საერთაშორისო განვითარების პარტნიორი ორგანიზაცი-
ების მიერ წარმოდგენილი კვლევები, რეკომენდაციები და დასკვნები ყოველთვის არ 
ასახავს არსებულ რეალობას და არ იძენს პრაქტიკულ მნიშვნელობას. ამაში, გარ-
კვეულწილად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დონორების მიერ მომზადებული ეკო-
ნომიკური ეფექტიანობის შეფასების ანგარიშების ფორმალური განხილვის პრაქტიკა 
საქართველოს საჯარო სექტორში. ასეთი განხილვები შემოიფარგლება ფორმალური 
მოწონებით და მოკლებულია ობიექტური და დამოუკიდებელი შეფასების შესაძლებ-
ლობას. ამიტომ, მიზანშეწონილია, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჩამოყალიბდეს რეგიონული განვითარების სხვა 
პროგრამების (მაგალითად, რეგიონული განვითარების პროგრამები იმერეთის, მცხე-
თა-მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში და სხვ.) დამოუკიდებელი შეფასების 
ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკურ ანალიზებზე დაყრდნობით შეისწავლის პროგრამების 
ფარგლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტიანო-
ბას და წარადგენს ანგარიშებს ხელმძღვანელობისათვის შესაბამისი დასკვნებითა და 
რეკომენდაციებით. ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს საჯარო სექტორში ანგარიშვა-
ლდებულების ამაღლებას და დარგში პოლიტიკის ანალიზის მაღალი სტანდარტის 
დამკვიდრებას.
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მედიცინის აკადემიური დოქტორი,

ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი 
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საქართველოში ბოლო ათწლეულების მანძილზე შეინიშნება მძიმე დემოგ-
რაფიული მდგომარეობა. 2014 წელს ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო 
აღწერით, საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 3729635-ს შეადგენს, ნა-
ცვლად 2002 წლის 4371535-ისა, ანუ 14,7%-ით (641900) ნაკლებს [1]. გაე-
რთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, 
არსებული დემოგრაფიული ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში, 2050 
წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა 2985000-მდე (32%-ით 2014 წელ-
თან შედარებთ) შემცირდება. საქართველოში არსებული მძიმე დემოგრაფიუ-
ლი მდგომარეობა განპირობებულია დაბალი შობადობით, სიკვდილიანობის 
ზრდით, მოსახლეობის დაბერების ტენდენციით. არასახარბიელო დემოგრაფი-
ულ მდგომარეობას ხელს უწყობს ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკო-
ნომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა, მაღალი მიგრაცია, აბორტების მაღალი 
მაჩვენებელი. საქართველოში არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის, 
შეზღუდული სახელმწიფო ბიუჯეტის გათვალისწინებით და შესაბამისად, სახ-
სრების ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, მიზანშეწონილია სახელმწიფომ შეი-
მუშავოს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნო-
ბრივი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გათვლილი იქნეს დაბალ და საშუალო 
შემოსავლიან ოჯახებზე და გავრცელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამ მხრივ, 
ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი მექანიზმია ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა, რომელიც გუ-
ლისხმობს სახელმწიფოს მიერ ისეთი ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა: 
ოჯახის ფინანსური ხელშეწყობა და დახმარება, სამუშაოსა და ოჯახის შეთავსე-
ბისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა და მრავალი სხვა. 

საკვანძო სიტყვები: ოჯახის მხარდაჭერა; დემოგრაფია; შობადობა; მოსა-
ხლეობის დაბერება.

დემოგრაფიული ტენდენციები საქართველოში

ისტორიულად საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე მრავალრიცხოვანი XIII საუ-
კუნის პირველ ნახევარში იყო - 8 მლნ უცხოელ დამპყრობთა გამუდმებული შემოსევე-
ბის შედეგად XVIII საუკუნეში საქართველოს მოსახლეობა 761 ათასამდე შემცირდა; 

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 96-108

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 96-108
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XIX საუკუნის დასაწყისში კი, ქვეყანაში შავი ჭირის გავრცელების გამო, მოსახლეობა 
თითქმის განახევრდა და 400 ათას კაცს შეადგენდა; XIX საუკუნის ბოლოს საქართვე-
ლოს მოსახლეობა 2 მლნ-ს შეადგენდა, ანუ ერთ საუკუნეში 5-ჯერ გაიზარდა [2]. უკა-
ნასკნელ წლებში, საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე მრავალრიცხოვანი 1989-1992 
წლებში იყო და 5 მლნ 400 ათასს შეადგენდა (იხ. სქემა 1).

ისტორიულად კავკასიაში საქართველოს მოსახლეობა რაოდენობრივად ყველა-
ზე მრავალრიცხოვანი იყო და ქართველები ყოველთვის სჭარბობდნენ სომხებსა და 
აზერბაიჯანელებს; 1926 წელს კავკასიის მთელი მოსახლეობის 35,1% საქართველო-
ში ცხოვრობდა; 1970 წელს იგი 28,1%-მდე, ხოლო 2010 წელს 18,95%-მდე შემცირდა. 
ამასთან, აზერბაიჯანის მოსახლეობის რაოდენობა 30,4%-დან 38,0%-მდე გაიზარდა 
[2]. 

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა (1254-2014 წწ) (ათასებში) [1; 2; 10]
სქემა 1

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხალხთმოსახლეობის ფონდის მიერ გა-
მოქვეყნებული მონაცემებით, არსებული დემოგრაფიული ტენდენციების შენარჩუნე-
ბის შემთხვევაში, 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა 3186000-მდე (15%-ით 
2014 წელთან შედარებთ), ხოლო 2100 წლისათვის 2,367 000 ადამიანამდე (37.5%-ით 
2014 წელთან შედარებთ) შემცირდება [3]. შედარებისათვის, 2050 წლისათვის აზერ-
ბაიჯანის მოსახლეობა 33%-ით, ხოლო სომხეთის მოსახლეობა 7%-ით გაიზრდება. 
როგორც ვხედავთ, სახეზეა კავკასიაში დემოგრაფიული ბალანსის დარღვევა (იხ. დი-
აგრამა 1). 

საქართველოს მოსახლეობის სწრაფი კლების უმთავრეს მიზეზებია სიკვდილია-
ნობის მაღალი და შობადობის დაბალი მაჩვენებელი, მოსახლეობის ბუნებრივი მატე-
ბის შემცირება, დაბერების ტენდენცია, გარე და შიდა მიგრაციის ფართო მასშტაბები. 

ოფიციალური მონაცემების მიხედვით საქართველოში ყველაზე მეტი ბავშვი 1961 
წელს დაიბადა -104 ათასი; 1960-1990 წლებში საშუალოდ ყოველწლიურად 93 ათასი 
ბავშვი იბადებოდა; შობადობის მაჩვენებელი განსაკუთრებით შემცირდა 1990-იანი 
წლების შემდეგ და 1991-2010 წლებში წელიწადში საშუალოდ 55 ათასი შეადგინა; 
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უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად შემცირდა შობადობის აბსოლუტური მაჩვენებე-
ლიც, კერძოდ, 1960-1969 წლებში შობადობის აბსოლუტური მაჩვენებელი 850 908 
ბავშვს შეადგენდა, ხოლო 2000-2009 წლებში იგი 502296-მდე შემცირდა [4]. შობადო-
ბის მკვეთრი შემცირება 1992 წლიდან დაიწყო. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდშიც კი 
საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი მატება 135 ათას კაცს შეადგენდა [5]. 

მოსახლეობის მატება საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სასომხეთში 
(1897-2050 წწ) [1; 2; 10]

დიაგრამა 1

ქვეყნის დემოგრაფიულ განვითარებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს დაბა-
დებულ გოგონათა რაოდენობა: 1980-1989 წლებში მან შეადგინა - 454000, 2000-2009 
წლებში - 236 000, ანუ 48%-ით ნაკლები; 1980-იან წლებში დაბადებულ ქალებში შო-
ბადობა მიმდინარეობს 2020 წლამდე, ხოლო 2020 წლიდან იწყება შობადობა 2000-
2009 წლებში დაბადებულ ქალებში. შედეგად, 2020 წლიდან შობადობა განახევრდება 
და განაპირობებს დემოგრაფიულ ვარდნას [4]. ეკონომიკური პირობების არსებითი 
გაუმჯობესების შემთხვევაშიც ქვეყანა ვეღარ ასცდება დემოგრაფიულ კატასტრო-
ფას და იგი მაინც ვერ მოახდენს წინა პერიოდში დაბადებული ქალების რაოდენობის 
კლების შედეგად გამოწვეული შობადობის შემცირების საგრძნობ კომპენსაციას [2].

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 1990-იანი 
წლების შემდეგ შობადობის მაჩვენებელი 17.5-15.9 შუალედში მერყეობს. ასევე მნიშ-
ვნელოვნად შემცირდა მოსახელობის ბუნებრივი მატება. ბუნებრივი მატების მაჩვენე-
ბელი აღნიშნულ პერიოდში 7.7-დან 2.7-მდე შემცირდა, ხოლო მოკვდაობის მაჩვენე-
ბელი 9.3-დან 13.2-მდე გაიზარდა [1] (იხ. დიაგრამა 2).
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შობადობა, მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება საქართველოში (1000 ადამიანზე) [1; 2; 10]
დიაგრამა 2

XX საუკუნის ბოლო ათწლეულებიდან მოყოლებული, საქართველოს მოსახლე-
ობაში დამკვიდრდა მცირეშვილიანობა. სულ უფრო მცირდება იმ დედების რაოდე-
ნობა, რომლებსაც სამი და მეტი შვილი ჰყავთ. კერძოდ, თუ საქართველოში 1960 
წელს მესამე და მეტი ბავშვის დაბადების წილი მთელ დაბადებულთა 36,5 პროცენტს 
შეადგენდა, 2009 წელს ეს მაჩვენებელი 13,6 პროცენტს უდრის [2].

ფერტილობის კოეფიციენტი, რომელიც შვილოსნობის უნარის მქონე ერთი ქა-
ლის მიერ (15-49 წლის) სიცოცხლის განმავლობაში დაბადებული ბავშვების საშუალო 
რაოდენობას გულისხმობს, საჭირო მნიშვნელობას (2.16) უკანასკნელად 1980-იანი 
წლების ბოლოს აღწევდა. 1991 წლიდან აღინიშნა მაჩვენებლის კლება და 2005 წელს 
მინიმუმს მიაღწია (1,39). შემდგომ წლებში დაიწყო მაჩვენებლის მატება და 2009 წელს 
ის 1,86-ს გაუტოლდა. გასათვალისწინებელია, რომ მოსახლეობის განვითარებისა და 
თაობათა ერთი და იმავე რაოდენობით შეცვლისთვის, ანუ თაობათა აღდგენისათვის, 
ეს კოეფიციენტი მინიმუმ 2.1-ის ტოლი უნდა იყოს, ანუ ერთმა ქალმა მთელი თავისი 
სიცოცხლის განმავლობაში უნდა გააჩინოს მინიმუმ 2 ბავშვი. ეს კი იმაზე მიუთითებს, 
რომ ქვეყანა ნორმალური რეპროდუქტიულობის დონეზე ბევრად დაბალი მაჩვენებ-
ლით ხასიათდება (იხ. სქემა 2). 
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ფერტილობის კოეფიციენტი (საქართველო 1955-2009 წწ) [1; 10]
სქემა 2

შობადობის და შესაბამისად მოსახლეობის ზრდას მნიშვნელოვნად აფერხებს 
აბორტების დიდი რაოდენობა ქვეყანაში. ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის (აბო-
რტების) როგორც მონაცემებიდან ჩანს, ბოლო ათწლეულში მკვეთრად გაიზარდა 
აბორტების რიცხვი და 2004 წლის მონაცემთან შედარებით 2012 წლის წინასწარი 
მონაცემი 130%-ით არის გაზრდილი (იხ. დიაგრამა 3). 2013 წლის შემდეგ შეინიშ-
ნება აბორტების რიცხვის შემცირება, რაც დაკავშირებულია სახელმწიფოს მხრიდან 
გადადგმულ კონკრეტულმა ნაბიჯებთან და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გა-
უმჯობესებასთან. 2014 წელს ქვეყანაში განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილე-
ბები: აიკრძალა სელექციური (შერჩევითი) აბორტები, აბორტამდე მოსაფიქრებელი 
ვადა 3-დან 5 დღემდე გაიზარდა. გამკაცრდა უკანონო აბორტებთან დაკავშირებით 
სანქციები. თუმცა, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ საქართველოში აბო-
რტების უმრავლესობა არალეგალურია, შესაბამისად, მისი აღრიცხვა რთულია.

აბორტების რაოდენობა საქართველოში (2004-2014 წწ) [1]
დიაგრამა 3

101000
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მიგრაციის პრობლემა საქართველოში

დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე უარყოფითად მოქმედებს შიდა მიგრაციის 
პრობლემა. წლიდან წლამდე მოსახლეობისგან იცლება საქართველოს სოფლები, გა-
მსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. 2002 წლის ოფიციალური სტატისტიკის მონაცე-
მებით, 164 სოფელი მთლიანად დაცლილია, 152 სოფელში 10 და ნაკლები კომლი 
ცხოვრობს, ხოლო 905 სოფელში მხოლოდ 100 კაცამდე მცხოვრებია [6]. ამასთან, 
თუ ადრე უმეტესად დროებით და სეზონურ მიგრაციას ჰქონდა ადგილი, ამჟამად მან 
მუდმივი და შეუქცევადი ხასიათი მიიღო. განსაკუთრებით საგანგაშო მდგომარეობა 
შეინიშნება ისეთ მთიან რეგიონებში, როგორიცაა: რაჭა-ლეჩხუმი, თუშეთი, ფშავი, 
ხევსურეთი [6]. 

რაც შეეხება გარე მიგრაციას, რომელიც დემოგრაფიული მდგომარეობის გან-
საზღვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ძირითადად მძიმე ეკონომიკუ-
რი პირობების გამო, უკანასკნელ წლებში ქვეყანა მილიონამდე ადამიანმა დატოვა 
და ფიზიკური არსებობისათვის სახსრის საშოვნელად საცხოვრებლად სხვა ქვეყნე-
ბს მიაშურა. 2001 წლიდან დღემდე ქვეყნის შიგნით დაიბადა 630 000 ბავშვი, მაშინ, 
როდესაც უცხოეთში გაჩნდა 200 000 ქართველი. საქართველოს სტატისტიკის ერო-
ვნული სამსახურის ინფორმაციით, მიგრაციული სალდო (სხვაობა ემიგრანტებისა 
და იმიგრანტების რაოდენობას შორის) 2000 წლიდან დღემდე უმეტეს შემთხვევებში 
უარყოფითია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან უფრო მეტი ადამიანი გადის, ვიდრე 
შემოდის [6]. 
საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა [1] 

ცხრილი 1

წელი შემოსვლა გასვლა სალდო

2003 324,823 357,035 -32,212

2004 544,753 539,279 5,474

2005 909,424 833,113 76,311

2006 1,161,989 1,174,119 -12,130

2007 1,441,642 1,473,437 -31,795

2008 1,841,693 1,862,420 -20,727

2009 1,984,210 1,979,635 4,575

2010 2,089,286 2,089,940 -654

2011 2,233,589 2,238,527 -4,938

2012 2,739,231 2,733,697 5,534

2013 3,207,376 3,219,628 -12,258
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ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა ევროკავშირის ქვეყნებსა და 
საქართველოში

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, დემოგრაფიული მდგო-
მარეობის გაუმჯობესების მიზნით სათანადო სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. 
ამ მხრივ, ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების ერთ-ე-
რთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა.

ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ ისეთი ღონის-
ძიებების გატარებას, როგორიცაა: ოჯახის ფინანსური ხელშეწყობა და დახმარება, 
სამუშაოსა და ოჯახის შეთავსებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა [6]. 

ოჯახის ფინანსური ხელშეწყობა გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ შემდეგი ფი-
ნანსური ღონისძიებების გატარებას: ბავშვის/ოჯახის ფინანსური დახმარება, ბავშვის 
დაბადებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ბავშვის მზრუნვე-
ლობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში დახმარება, საგადასახადო შეღა-
ვათების მინიჭება და ოჯახის ერთობლივი შემოსავლის დაბეგვრის განსახვავებული 
სისტემის შექმნა [6]. 

სამუშაოსა და ოჯახის შეთავსებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა გუ-
ლისხმობს სახელმწიფოს მიერ დეკრეტული შვებულების (ან ბავშვის მოვლასთან და-
კავშირებული შვებულების) შესაბამისი გარანტიების შემუშავებითა და ორივე მშო-
ბლისათვის აღნიშნული უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობის მიცემით [6]. 

ოჯახის ფინანსური დახმარება ფულადი სოციალური დახმარებაა, რომლის მი-
ზანია სახელმწიფოს მიერ ოჯახის გრძელვადიანი ფინანსური მხარდაჭერა ბავშვის 
აღზრდის პროცესში და განისაზღვრება ოჯახში ბავშვების რაოდენობის და ბავშვის 
ასაკის მიხედვით [6]. 

საქართველოში ოჯახის ფინანსური დახმარების პირობები სრულიად განსხვავდე-
ბა ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისაგან. საქართველოში ფულადი 
დახმარების მიღების უფლება ვრცელდება მხოლოდ იმ რეგიონებში ფაქტობრივად 
მცხოვრებ ბავშვებზე, სადაც წინა მე-2 და მე-3 წელს არ ფიქსირდება წლიური მატების 
საშუალო დადებითი მაჩვენებელი [7]. 2014 წლის 1 ივნისიდან ასეთად განისაზღვრა 6 
რეგიონი, სადაც სიკვდილიანობა აღემატება შობადობას.

აღნიშნული პირობა უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს იმ ოჯახებს, რომლე-
ბიც მოცემულ რეგიონში არ ცხოვრობენ. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ოჯახის ფი-
ნანსური დახმარების მიღების უფლება ვრცელდება ყველა მოსახლეზე. გარდა ამისა, 
საქართველოში ფულად დახმარებას იღებს რიგით მესამე ან შემდეგი ცოცხლადშობი-
ლი შვილი. ამისგან განსხვავებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ოჯახის ფინანსური 
დახმარების ოდენობა დამოკიდებულია ოჯახში ბავშვების რაოდენობაზე, კერძოდ, 
სახელმწიფო ოჯახის ფინანსურ დახმარებას გამოყოფს პირველი ბავშვის გაჩენიდან 
და ფინანსური დახმარების ოდენობა იზრდება ყოველ შემდეგ ბავშვზე. 

საქართველოში ფულადი დახმარება ინიშნება 2 წლის ასაკამდე. ევროკავშირის 
წევრ ქვეყნებში ოჯახს უფლება აქვს მიიღოს ფინანსური დახმარება ბავშვის სრულ-
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წლოვანების მიღწევამდე (18 წელი). შესაბამისად, საქართველოსი არსებული ფინან-
სური დახმარების პერიოდი ძალიან ცოტაა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებულ 
ფინანსური დახმარების მიღების პერიოდთან შედარებით.

საქართველოში ფულადი დახმარების ოდენობა მაღალმთიან რეგიონში ფაქტო-
ბრივად მცხოვრებთათვის 200 ლარია, ხოლო არამაღალმთიან რეგიონში ფაქტობ-
რივად მცხოვრებთათვის - 150 ლარი [7]. აღნიშნული თანხა ერთობ მცირეა ბავშვის 
საჭიროებებთან მიმართებით და ვერ უზრუნველყოფს ოჯახის შესაბამის დახმარებას 
ბავშვის აღზრდის პროცესში [6]. 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გათვალისწინებულია ბავშვის საჭიროებები ასაკის 
მიხედვით, შესაბამისად, სახელმწიფო ადგენს ფინანსური დახმარების განსხვავებულ 
ოდენობას სხვადასხვა ასაკის კატეგორიის ბავშვისათვის. საქართველოს კანონმდებ-
ლობა არ ითვალისწინებს ოჯახის დამატებით ფინანსურ დახმარებას განსაკუთრებუ-
ლი საჭიროების მქონე ბავშვის ყოლის შემთხვევაში. 

საქართველოში ერთი და იგივე ბენეფიციარი ვერ მიიღებს ორ ან მეტ ფულად 
დახმარებას. ასეთ შემთხვევაში, ოჯახი იძულებულია გააკეთოს არჩევანი რამდენიმე 
სოციალური დახმარების ღონისძიებას შორის. ევროკავშირის ქვეყნებში ოჯახი იღებს 
რამდენიმე, სხვადასხვა სახის სოციალურ დახმარებას. 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ადგილობრივი თვითმმართველობები მრა-
ვალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად განსხვავებულ მეთოდებს (სოციალური 
დახმარებების ოდენობა, პირობები) იყენებენ. სხვადასხვა რეგიონში მრავალშვილია-
ნი ოჯახების დახმარების პროგრამის ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი 
3, 4 ან 5 და მეტი შვილიანი ოჯახები [6]. ზოგიერთ ადგილობრივ თვითმმართველო-
ბებს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა საერთოდ არ გააჩნიათ. თი-
თოეულ ბავშვზე ყოველთვიური ფულადი დახმარების ოდენობა სხვადასხვა თვითმ-
მართველ ერთეულში მერყეობს 10 ლარიდან 50 ლარამდე [6]. გარდა ფულადი დახმა-
რებისა, ადგილობრივი თვითმმართველობები მრავალშვილიან ოჯახებს სთავაზობენ 
შეღავათებს კომუნალურ გადასახადებზე.

ევროკავშირის ბევრ ქვეყნებში სახელმწიფო გამოყოფს ბავშვის დაბადებასთან 
დაკავშირებით ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. მისი მიზანია ბავშვის დაბადე-
ბასთან დაკავშირებით ოჯახების ფინანსური წახალისება. ერთჯერადი ფინანსური 
დახმარების ოდენობა, როგორც წესი, აღემატება ოჯახის ფინანსური დახმარების ყო-
ველთვიურ ოდენობას. 

საქართველოში ოჯახის ერთჯერადი დახმარება ბავშვის დაბადებასთან დაკავში-
რებით არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამით. იგი შესაძლოა შედიო-
დეს მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობების სოციალური დახმარების პროგ-
რამებში და ისიც, უმრავლეს შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის. 

ბავშვის მზრუნველობასთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯების დაფა-
რვის მიზნით ევროკავშირის ზოგი სახელმწიფო (გერმანია, ფინეთი, შვედეთი და 
ნორვეგია) ახორციელებს ოჯახების დახმარებას. იგი გაიცემა 2 წლის განმავლობაში 
და ძირითადად გამოიყოფა ბავშვის 1-დან 3 წლამდე ასაკის პერიოდში. საქართველო-
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ში სახელმწიფო არ ახდენს ოჯახის დახმარებას ბავშვის მზრუნველობასთან დაკავში-
რებით დამატებით ხარჯების ასანაზღაურებლად. 

ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო გარკვეულ საგადა-
სახადო შეღავათებს აწესებს. მისი მიზანია ოჯახისათვის დაკისრებული საგადასახა-
დო ვალდებულებების შემსუბუქება. 

ევროკავშირის ქვეყნებში სახელმწიფო ბავშვის ყოლის გამო გარკვეულ თანხას 
განსაზღვრავს, რომელიც თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან. აღ-
ნიშნული შეღავათი ვრცელდება ბავშვის სრულწლოვანების ასაკის მიღწევამდე (18 
წლამდე). 

ასევე, სახელმწიფო აწესებს ოჯახის ერთობლივი შემოსავლის განსხვავებული 
დაბეგვრის სისტემას, რომელიც გულისხმობს ოჯახის ერთობლივი შემოსავლის გარ-
კვეული ნაწილის საშემოსავლო გადასახადის დაბეგვრისაგან გათავისუფლებას. იგი 
დამოკიდებულის ოჯახის ერთობლივი შემოსავლის ოდენობაზე და ოჯახის წევრების 
რაოდენობაზე.

საქართველოში მსგავსი საგადასახადო შეღავათები არ არსებობს.
ოჯახის მხარდაჭერის ერთ-ერთ საშუალებაა სახელმწიფო მიერ ოჯახისა და სა-

მუშაოს შეთავსებისათვის სათანადო შრომითი გარემოს ხელშეწყობა. დამქირავე-
ბელი დაქირავებულს სთავაზობს დეკრეტული შვებულების ან ბავშვის მოვლისათვის 
საჭირო შვებულების სათანადო პირობებს, ასევე ეხმარება სამსახურში დაბრუნების 
შემდგომ ბავშვის აღზრდაში. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიზანია ოჯახისათვის სა-
თანადო შრომითი პირობების შემუშავება, კერძოდ, ხელი შეუწყოს მშობლების მიერ 
სამუშაოსა და ოჯახის საქმეების შეთავსებას, რომ დარჩეთ ბავშვის აღზრდისათვის 
საჭირო დრო.

ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში ბავშვის მოვლისათვის შვებულებას აძლევენ ორი-
ვე მშობელს. შვებულების პერიოდის გადანაწილება ხდება მამაკაცსა და ქალს შორის 
შეთანხმების საფუძველზე. შვებულება შესაძლებელია გადანაწილდეს ორსულობისა 
და მშობიარობის შემდგომ პერიოდზე. მისი ხანგრძლივობა სხვადასხვა ქვეყანაში მერ-
ყეობს 12 კვირიდან - 26 კვირის ჩათვლით. შვებულების ანაზღაურების ოდენობა გა-
ნისაზღვრება შვებულების მიმღები პირის ანაზღაურების ოდენობის 80%-100%-მდე. 

საქართველოს შრომის კოდექსის 27-ე მუხლის თანახმად, ორსულობის, მშობია-
რობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების პერიოდის ხანგრძლივობამ, დასაქმე-
ბულის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლოა შეადგინოს მაქსიმუმ 730 დღე, თუმცა ანა-
ზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 183 კალენდარული დღით 
(26 კვირა), ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში - 200 
კალენდარული დღით [9]. საქართველოს შრომის კოდექსი ადგენს ანაზღაურებადი 
შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობის ზედა ზღვარს - 
„არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით.“ საქართველოს შრომის კოდექსის 28-ე მუხლის 
მიხედვით, „დასაქმებულს, თავისივე თხოვნით, უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ 
არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა, ეძლევა ანაზღაურების გარეშე შვებულება ბავშვის 
მოვლისთვის - 12 კვირის ოდენობით, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი.“ ანაზღაუ-
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რების ოდენობის გაანგარიშებისათვის ითვალისწინებენ ორსულობის, მშობიარობისა 
და ბავშვის მოვლის ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებაში გასვლის 
წინა თვის თანამდებობრივი სარგოს [9]. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიერ განსაზღვრული ბავშვის მოვლის გამო 
ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდის ხანგრძლივობა შეესაბამება ევროკავშირის 
ქვეყნებში არსებულ სტანდარტს, თუმცა, შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი 
დახმარების ოდენობის ზედა ზღვარის ოდენობა (1000 ლარი) ვერ უზრუნველყოფს 
ოჯახის ეფექტურ ფინანსურ დახმარებას. ამ მხრივ, შვებულების მიმღებ პირს უნდა 
ჰქონდეს უფლება მიიღოს შვებულების პერიოდში მიღებული ფინანსური დახმარება 
მის მიერ წინა თვის განმავლობაში მიღებული შრომითი ანაზღაურების ოდენობით, 
ზედა ზღვარის დადგენის გარეშე. 

დასკვნა/რეკომენდაციები

საქართველოში არსებული ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა ვერ უზრუნვე-
ლყოფს დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექ-
მნას. ამ მხრივ, მიზანშეწონილია გათვალისწინებულ იქნეს ევროკავშირის ქვეყნების 
გამოცდილება. 

საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ოჯახის ფინანსური დახმარება და 
ისიც ვერ აკმაყოფილებს ევროკავშირის ქვეყნებში არსებულ სტანდარტებს. საქა-
რთველოში არ გამოიყენება ოჯახის ფინანსური დახმარების ისეთი ღონისძიებები, 
როგორიცაა: ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმა-
რება, ბავშვის მზრუნველობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში დახმარება 
და საგადასახადო შეღავათები. 

ოჯახისა და სამუშაოს შეთავსების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობა 
ადგენს ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების უფლებას ორივე მშობლი-
სათვის. აღნიშნული შვებულების პერიოდის ხანგრძლივობა შესაბამისობაშია ევრო-
პულ სტანდარტებთან, თუმცა შვებულების პერიოდში გასაცემი თანხის ოდენობა ვერ 
აკმაყოფილებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში არსებულ სტანდარტებს. 

ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის გაუმჯობესების მიზნით მიზანშეწონილია: 
 საქართველოში არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის, შეზღუდუ-

ლი სახელმწიფო ბიუჯეტის გათვალისწინებით და შესაბამისად, სახსრების 
ეფექტურად გამოყენების მიზნით, მიზანშეწონილია სახელმწიფომ შეიმუშა-
ვოს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობ-
რივი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გათვლილი იქნეს დაბალ და საშუა-
ლო შემოსავლიან ოჯახებზე და გავრცელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით [8]. 
ასეთი სელექტიური მიდგომა უფრო მიზანშეწონილია ჩვენნაირი დაბალშემო-
სავლიანი ქვეყნისათვის, სადაც პროგრამაზე ისედაც მწირი თანხები იქნება 
გამოყოფილი და უმჯობესია ეს მწირი თანხები უფრო ხარჯთეფექტურად 
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დაიხარჯოს, ვიდრე ყველასათვის ერთნაირად როგორც შეძლებული ფენი-
სათვის ასევე შედარებით ღარიბი ბენეფიციარებისათვის. საორიენტაციოდ 
აღებულ უნდა იქნას სოციალურად დაუცველი ფენების არსებული სია და შე-
დარებით მაღალი სარეიტინგო ქულა (ან სოციალურად დაუცველი ფენების 
არსებულ სიაში არსებული პირები მთლიანად);

 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი 
სახელმწიფო პროგრამა უნდა წარმოადგენდეს ერთიან სტანდარტს მთელი 
ქვეყნისათვის, როგორც მინიმალური საბაზისო პაკეტი. ცალკეულ რეგიო-
ნებს თუ რაიონებს უნდა მიეცეთ საშუალება რომ ამ საბაზისო პაკეტს დაა-
მატონ მასში არშემავალი სერვისები და გაზარდონ თანხები. ასეთი მიდგომა 
უფრო მოქნილს გახდის პროგრამას, ასევე შესაძლებელი იქნება ადგილობ-
რივი თვითმმართველობის ორგანიებისათვის სტიმულების მიცემა, მოტივა-
ციის ამაღლება, კონკურენციის პრინციპების ჩადება და ა.შ. [8]

 ოჯახის ფინანსური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა უნდა გავრცელდეს 
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, აღნიშნულ რეგიონ-
ში წინა მე-2 და მე-3 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა თუ არა წლიური მა-
ტების საშუალო დადებითი მაჩვენებელი;

 ოჯახის ფინანსური დახმარება უნდა ვრცელდებოდეს პირველი ბავშვის შეძე-
ნის მომენტიდან და მისი ოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის საჭიროებე-
ბს. მიზანშეწონილია, ყოველთვიური დახმარება გაიცეს იმ ოდენობით, რომ 
მან ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში, ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით უზ-
რუნველყოს ოჯახში ამ მიზნით გაწეული დამატებითი ხარჯების კომპენსირე-
ბა. გათვალისწინებული იქნას დაბადებული ბავშვის რიგითობა. კერძოდ, 
მატერიალური სტიმულირება უნდა განხორციელდეს მეორე და, განსაკუთ-
რებით კი, მესამე ბავშვის დაბადების შემთხვევაში. რადგანაც სწორედ მესა-
მე ბავშვი უზრუნველყოფს მოსახლეობის გაფართოებულ კვლავწარმოებას, 
ხოლო მეოთხე და შემდგომი რიგითობის ბავშვების დაბადება ეკონომიკური 
პირობების გაუმჯობესების შემთხვევაშიც კი, მათი სიმცირის გამო, არსებით 
გავლენას ვერ ახდენს შობადობის დონის ამაღლებაზე [5].

 ოჯახის ფინანსური დახმარების მიღების პერიოდი უნდა გრძელდებოდეს ბა-
ვშვის სრულწლოვანების ასაკის მიღწევამდე; 

 სახელმწიფომ დახმარება უნდა გაუწიოს ოჯახს ბავშვის მზრუნველობასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში;

 სახელმწიფომ მრავალშვილიან ოჯახებისათვის უნდა დააწესოს საგადასახა-
დო შეღავათები, ასევე სოციალური შეღავათები კომუნალურ გადასახადებ-
ზე, სახელმწიფო ტრანსპორტით სარგებლობაზე, სახელმწიფო საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის გადახდაზე; 

 ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის 
შვილად აყვანის გამო, შვებულების პერიოდში გასაცემი ფულადი დახმარების 
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ოდენობა უნდა განისაზღვროს დასაქმებულის შვებულებაში გასვლის წინა 
თვის ანაზღაურების ოდენობის 100%-ით და გაუქმდეს შრომის კოდექსით 
დადგენილი ანაზღაურების ოდენობის ზედა ზღვარი (1000 ლარი). 
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 In recent decades in Georgia there is in a difficult demographic situation. According 
to the 2014 population census, the size of population in Georgia accounted for 3 729 635 
people. It should be noted that according to the 2002 census the size of Georgia’s population 
was 4, 371 535 people. Thus, compared with the 2002 census the size of the population of 
Georgia is reduced by 14.7%. According to the researches conducted by the United Nations, 
the population of Georgia will be reduced to 2,985 000 people by 2050 (by 32% as compared 
with 2014) in the case of maintaining existing demographic trends. The severe demographic 
situation in Georgia is caused by low birth rates, the increase of death rate, population aging 
tendency. Such demographic condition in the country is conditioned by the poor economic 
situation, high level of unemployment and migration, also the high rate of abortions. Given 
this, it is important to develop appropriate public policy. Family support policy includes the 
implementation of such measures as: financial support and assistance to the family, creating 
appropriate environment for integrating work and family. 

Keywords: Family support; demography; birthrate; population aging.
JEL Codes: J10, J11, J12, J13
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დისტანციური სწავლება განათლების სისტემაში: არსი, მნიშვნელობა, 

პერსპექტივები

 თეიმურაზ გოგნაძე
 ბიზნესის ადმინისტრირების

 აკადემიური დოქტორი

მსოფლიოში განათლების მსურველთა რაოდენობის არნახულმა ზრდამ, 
სწავლების დაუსწრებელი ფორმის გაუქმებამ და ელექტრონული ტექნოლოგიის 
პროგრესმა დასაბამი მისცა დისტანციური სწავლების ფორმის განვითარებას.

ქვეყნის განვითარება შეუძლებელია განათლებული საზოგადოების გა-
რეშე, რომლის ფორმირებისათვის საჭიროა დაგროვილი ცოდნისა და გამოც-
დილების სრულფასოვანი ათვისება, რომელიც უნდა განხორციელდეს დროის 
შედარებით მცირე მონაკვეთში მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდებისა და 
სხვადასხვა ტექნიკური საშუალების კომპლექსური გამოყენების საფუძველზე. 
ცოდნის მიღების ყველა საფეხურზე (სკოლამდელი, დაწყებითი, საშუალო, უმა-
ღლესი), სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მოთხოვნათა შესაბამისად, აუცი-
ლებელია უშუალოდ სასწავლო პროცესისა და საერთოდ განათლების სისტემის 
მართვის ინფორმატიზაცია. ქვეყანაში არსებული ტელესაკომუნიკაციო ქსელი 
და ტელეკურსების ორგანიზაცია საშუალებას იძლევა განხორციელდეს სწა-
ვლების დისტანციური ფორმა, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს ცოდნის 
მიღებისათვის საჭირო დანახარჯებს სტაციონარულ განათლების სისტემასთან 
შედარებით. სწავლების პროცესის ორგანიზაციისათვის საჭირო ფართობთან 
ერთად, მნიშვნელოვნად მცირდება პედაგოგების ხელფასზე გაწეული დანახარ-
ჯები და ზოგადად მომხმარებლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული ფულა-
დი სახსრები, კარგი პირობები ექმნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
და პენიტენციარულ დაწესებულებებში მყოფ პირებს. 

საკვანძო სიტყვები: დისტანციური სწავლება; მომხმარებელი; სწავლის 
საფასური.
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დისტანციური განათლების სისტემის არსი და ტექნოლოგიები 

თანამედროვე ეტაპზე დისტანციური სწავლება არის განათლების სფეროში 
ყველაზე განვითარებადი მიმართულება და განიხილება როგორც ერთ-ერთი პერ-
სპექტიული სისტემა. არსებული აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფა და 
ინფორმაციული რესურსების ვებსერვერები საშუალებას იძლევა შემუშავებულ იქნეს 
მულტიმედიური და ინტერაქტიული პროგრამები. დისტანციური განათლება ხელ-
მისაწვდომია ფართო მასებისათვის განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც განათლების 
მიმღებ პიროვნებას არ აქვს საკმარისი დრო, ფინანსები ან ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობა სტაციონარულად მიიღოს განათლება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
განვითარება (პერსონალური კომპიუტერი, ინტერნეტი, მობილური ინტერნეტი და 
უსადენო ლოკალური ქსელები) საშუალებას იძლევა პიროვნებამ დისტანციურად მი-
იღოს ხარისხიანი განათლება, რომელსაც ხელს უწყობს ინფორმაციის სხვასხვა ფო-
რმით (ტექსტური, გრაფიკული, ვიდეო, ხმოვანი, ანიმაციური და ა.შ.) წარმოდგენის 
შესაძლებლობა ანუ ინფორმაციის წარმოდგენა მულტიმედიური სახით.

დისტანციური სწავლება შორი მანძილიდან სწავლებაა, როდესაც დროსა და 
სივრცეში ერთმანეთისაგან განცალკევებულია ორი სუბიექტი - მომხმარებელი და 
პედაგოგი[1]. სწავლების უდიდესი ნაწილი მიმდინარეობს თანამედროვე ინფორმაცი-
ული ტექნოლოგიებისა და უახლესი ტელეკომუნიკაციური სისტემების გამოყენებით. 
დისტანციური სწავლება კომპიუტერისა და ინტერნეტის საშუალებით მომხმარებლი-
სათვის იძლევა ისეთი განათლების მიღების შესაძლებლობას, როგორსაც - სასწავლო 
დაწესებულებებში ყოველდღიური სიარული და ლექციებზე დასწრება. ის განათლე-
ბის მიღების პერსპექტიული ფორმაა. დისტანციური სწავლების რეჟიმით სასწავლო 
მასალის უმეტესი ნაწილის ჩატარებით პედაგოგს რჩება ბევრი თავისუფალი დრო 
დისკუსიების, საქმიანი თამაშებისა და სასწავლო პროგრამის სხვადასხვა საკითხის 
გადასაწყვეტად.

 დისტანციური სწავლება საშუალებას გვაძლევს ავიმაღლოთ ცოდნის დონე 
(კადრების პროფესიული გადამზადება), გამოვიყენოთ ახალი ტექნიკური საშუალე-
ბები, ვიდეოაუდიოლექციები, ვირტუალური შრომები, წარვადგინოთ პაროლით და-
ცული სასწავლო მასალები ელექტრონული ფორმით, მოვაწყოთ ცოდნის გაზიარება 
ფორუმებზე ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ჩავერთოთ სხვა სასწავლებლე-
ბის სასწავლო პროცესში და ა.შ[2]. 

ხშირ შემთხვევაში, დისტანციური სწავლებისას, პედაგოგსა და მომხმარებელს 
შორის კონტაქტი შეზღუდულია, რადგან მეცადინეობა ტარდება სინქრონული და 
ასინქრონული რეჟიმით, მოქნილი გრაფიკების საფუძველზე. მომხმარებელი სწავლე-
ბის ასეთ პროცესში, დამოუკიდებლად, ინტერაქტიული რეჟიმით ითვისებს სასწავლო 
პრაქტიკულ მასალას, გადის ტესტირებას, პედაგოგის ხელმძღვანელობით ასრულე-
ბს პრაქტიკულ და საკონტროლო სამუშაოებს. კომპიუტერული ქსელის განვითარება 
საშუალებას იძლევა დისტანციური სწავლებისათვის ფართოდ იქნეს გამოყენებული 
IP-ტელეფონის კავშირი, ელექტრონული ფოსტა, ტელევიზია. აღნიშნული ტექნოლო-
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გიები საშუალებას იძლევა გამოყენებული იქნეს ინტერაქტიული სწავლების სხვადა-
სხვა ფორმა:

 მეცადინეობების ჩატარება და ლექციების გამეორება ტერიტორიულად და-
შორებულ მსმენელთათვის;

 ჰიპერტექსტურ წიგნებთან, ინტერაქტიულ საკითხავ მასალებთან, სასწავლო 
სავარჯიშოებთან ელექტრონული წვდომა;

 პედაგოგებთან ურთიერთობების, გასაუბრებების და სასწავლო საკონსულ-
ტაციო მეცადინეობების ელექტრონული დისტანციური ორგანიზაცია;

 პროფესიული საქმიანობის სპეციფიკაზე ორიენტირებული კომპიუტერული 
თამაშების ორგანიზაცია;

 სატელევიზიო და კომპიუტერული ვიდეოკონფერენციები.
საქართველოს განათლების სისტემის განვითარების პრიორიტეტია ხარისხის 

ამაღლება, მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა და გა-
ნათლების თითოეულ დონეზე ინკლუზიის უზრუნველყოფა[3]. მთავარი ყურადღება 
უნდა დაეთმოს დისტანციური სწავლების დანერგვას, რაც მოგვცემს უცხოელი პედა-
გოგების რესურსის გამოყენების შესაძლებლობასა და ამასთან, ქართველ პედაგო-
გებსაც საზღვარგარეთ ონლაინ ლექციების წაკითხვის საშუალება ექნებათ. ასევე, 
უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად მასზე წვდომა ექნება ყველა საჯარო და კერძო 
სკოლას. ინკლუზიური განათლება უზრუნველყოფს თითოეული მსურველისათვის 
სრული კომფორტისა და ყველა საშუალების შექმნას, რომ მას შეეძლოს განათლების 
პროცესში სრულფასოვანი ჩართვა[4]. 

დისტანციური განათლების მიღების ორგანიზაციისათვის ცნობილია შემდეგი 
სახის ტექნოლოგიები: ქეის-ტექნოლოგია, TV-ტექნოლოგია და ქსელური ტექნოლო-
გია.

ქეის-ტექნოლოგიის დროს სასწავლო-მეთოდური მასალების დაკომპლექტება 
წარმოებს სპეციალური ნაკრების სახით (ქეის), რომელიც მომხმარებელს ეგზავნება 
პროგრამის დამოუკიდებლად შესწავლისათვის. ურთიერთობა პედაგოგსა და მომხ-
მარებელს შორის ხორციელდება ამ მიზნით შექმნილი რეგიონული სასწავლო ცენ-
ტრების მეშვეობით. სწავლების ამ ფორმას შეიძლება მივაკუთვნოთ ტრადიციული 
სწავლების დაუსწრებელი ფორმა, ე.წ. დაუსწრებელი სწავლება-ფოსტით. XX საუკუ-
ნის 40-იანი წლებიდან იწყება სასწავლო მასალის მიწოდების ფორმის შეცვლა, რომ-
ლისთვისაც უკვე ფართოდ დაიწყეს რადიო-ტელევიზიის გამოყენება. საგამოცდო 
სესიების პერიოდში სწავლების პროცესი იცვლება უწყვეტი თვითგანათლების პრო-
ცესით, რომელიც დაფუძნებულია რადიო-ტელევიზიით ლექციების მოსმენაზე.

TV-ტექნოლოგია დაფუძნებულია ტელევიზიის მეშვეობით ლექციების გადაცე-
მაზე.

ქსელურ ტექნოლოგიას მიეკუთვება ინტერნეტტექნოლოგია, რომელიც ფა-
რთოთ იყენებს ლოკალური და გლობალური გამოთვლითი ქსელების შესაძლებლო-
ბებს. ამ ტექნოლოგიას, განხილულ ტექნოლოგიებთან შედარებით, გააჩნია შემდეგი 
უპირატესობები:
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 იძლევა სწავლების პროცესის ინდივიდუალური გრაფიკით ორგანიზების სა-
შუალებას;

 მუდმივი დისტანციური კავშირია მომხმარებელსა და პედაგოგს, ასევე სასწა-
ვლო ცენტრის ადმინისტრაციასთან;

 შესაძლებელია კავშირის „მრავალი-მრავალთან“ ორგანიზაცია.
დღეისათვის ბაკალავრებისთვის, მაგისტრებისთვის, დოქტორანტებისთვის და 

არამარტო მათთვის, აუცილებელია დისტანციური განათლების მიღება, რადგან 
მათი დიდი ნაწილი ეწევა შრომით საქმიანობას ან არ გააჩნია საკმარისი ფულადი 
სახსრები როგორც სწავლის საფასურის გადასახდელად, მგზავრობისათვის და სხვა.

ამჟამად საქართველოში არ არსებობს სრულფასოვანი დისტანციური განათლე-
ბის სისტემა, რომლის დანერგვა აუცილებელია იმის გამოც, რომ გაუქმებულია საღა-
მოსა და დაუსწრებელი სწავლების ფორმები. საჭიროა მათი ჩანაცვლება მსოფლიოში 
კარგად აპრობირებული განათლების ფორმით – დისტანციური განათლებით.

ტერმინი “დაუსწრებელი განათლება” და “დისტანციური განათლება” განათლე-
ბის ერთი და იგივე ფორმაა.

წლიდან-წლამდე საგანმანათლებლო ბაზარზე ხდება რადიკალური ცვლილებე-
ბი, რაც გამოიხატება ინტერნეტ სივრცეში მომხმარებელთა გაზრდილი ინტერესით 
დისტანციური სწავლების მიმართ[10]. მსოფლიოში უდიდესი და წამყვანი უნივერსი-
ტეტები გამოხატავენ მზაობას, ჩაწერონ და გაყიდონ ლექციები ვირტუალურ სივ-
რცეში.

დისტანციური სწავლება ცოდნის მიღების მიმზიდველი ალტერნატიული ფორ-
მაა, რომლის მსურველებიც ყველაზე აქტიური - 18-35 წლის ასაკის ინტერნეტმომხმა-
რებლებია. მსოფლიოს დიდ ქვეყნებში წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლების უმეტესი 
ნაწილი თავმოყრილია დედაქალაქებში, რის გამოც პერიფერიებში მცხოვრებ ახალგა-
ზრდობას ცოდნის მიღების არათანაბარი პირობები აქვთ დროისა და სწავლების სა-
ხსრებთან მიმართებით. რაც უფრო ახლოსაა საგანმანათლებლო ცენტრები, მით 
უფრო მაღალია სწავლების ხარისხიც, რაზეც კურსდამთავრებულთა რაოდენობაც 
მეტყველებს. განათლების სფეროში ტერიტორიული და მასზე ავტომატურად მიბ-
მული სოციალური პრობლემების - შრომითი საქმიანობის უწყვეტობისა და დროის 
დანაკარგების (საცხოვრებელი ადგილიდან უმაღლეს სასწავლებლამდე და პირიქით), 
აღმოფხვრის საშუალებას სწორედ დისტანციური სწავლება იძლევა. 

დისტანციური სწავლების ფორმა იძლევა დანახარჯების 15-50 %-იან ეკონომიას 
სწავლების სხვა ფორმასთან შედარებით, რაც სტუდენტთა რაოდენობაზეა დამოკი-
დებული. ცხადია, სასწავლებელს არ აქვს აუცილებლობა, რომ მოწვეულ პედაგოგს 
ყოველწლიურად გადაუხადოს ფული მუშაობისათვის. საკმარისია ლექციების კურსის 
ჩაწერა და შემდეგ მისი ამორჩევითი განახლება საჭიროების მიხედვით. ამ შემთხვე-
ვაში საფასური თითქმის იგივეა, როგორც კომუნალური გადასახადების დროს. არაა 
საჭირო შენობა-ნაგებობების არენდისა და მათი მომსახურეობისათვის ხარჯების 
გაწევა, რაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს დისტანციური სწავლების ღირებულების 
ფორმირებაში. დისტანციური სწავლებით განათლების მიღების გადაწყვეტილების 
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მიღებისას მთავარია, სასწავლებელი რამდენად აკმაყოფილებს მომხმარებელთა სუ-
რვილებსა და მოთხოვნებს. ცხადია, მან უნდა უზრუნველყოს განათლების მაღალი 
ხარისხი და სახელმწიფო ნიმუშის დიპლომის გაცემა.

 მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ის, თუ რამდენად 
ხელმისაწვდომია დისტანციური სწავლების ტექნოლოგია მისთვის. იგი წვდომადი 
უნდა იყოს მიზნობრივი ჯგუფის თითოეული წევრისათვის. სწავლების ტექნოლოგი-
ას დროისა და სივრცის მიმართებაში ხშირად გარკვეული შეზღუდვები გააჩნია. მისი 
ამორჩევისას დიდი მნიშვნელობა აქვს დანახარჯების მოცულობას, რომლის სტრუქ-
ტურაშიც უნდა გამოიყოს:

 სასწავლო მასალების მომზადებაზე, წარმოებაზე, განაწილებასა და მიწოდე-
ბაზე გაწეული დანახარჯები;

 ადმინისტრაციული ხარჯები;
 კომუნიკაციის ხარჯები და სხვა.

დისტანციური სწავლებისას დანახარჯების ნაწილი დამოკიდებულია მომხმარე-
ბელთა რაოდენობაზე, ნაწილი კი სასწავლო მასალის მოცულობაზე. მათი დახასია-
თებისას საჭიროა ცალკე იქნეს გაანგარიშებული დანახარჯები ერთ მომხმარებელზე 
ერთი საათის განმავლობაში, რომელიც, თავის მხრივ, განისაზღვრება ფიქსირებული 
და ცვალებადი ხარჯების თანაფარდობით. ცხადია, დანახარჯების შემცირება ხდება 
მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდის შესაბამისად.

დისტანციური სწავლებისას გარკვეული პრობლემაა ცოდნის შეფასება, ვინაიდან 
გამოცდა შესაძლებელია სხვა პიროვნებამ ჩააბაროს, თუმცა ეს პრობლემა გადაწყვე-
ტადია, ვინაიდან ინტერაქტიული რეჟიმით გამოცდის ორგანიზაციისას შესაძლებე-
ლია მონიტორზე გამოსული მომხმარებლის ფოტოსურათის ვიზუალურად შედარება 
რეალურად გამოცდის ჩამბარებლის პიროვნებასთან, რომლის საშუალებასაც იძლევა 
სწავლების ცენტრში ორგანიზებული მომხმარებლების ფოტოსურათების მონაცემთა 
ბაზა. გარდა ამისა, გამოსაცდელის სამუშაო ადგილი აღჭურვილია ვიდეო თვალითა 
და სხვა ტექნიკური საშუალებებით.

დისტანციური განათლების აღმოცენების ისტორია

დისტანციური სწავლების სათავედ 1728 წელს მიიჩნევენ, რომლის პირველი სა-
ხეა საფოსტო გზავნილები, რომელიც XIX საუკუნეში სწორედ საფოსტო სისტემის 
დახვეწის შემდეგ ამოქმედდა. პირველი დისტანციური სწავლება 1858 წელს დაინერგა 
ლონდონის უნივერსიტეტში ისააკ პიტმანის (Isaac Pitman) მიერ, რომელიც შემდეგ 
განვითარდა და დაიხვეწა[5].

ბევრი მკვლევარი იან კომენსკის თვლის დისტანციური სწავლების ფუძემდებ-
ლად, რომელმაც 350 წლის წინათ გამოაქვეყნა ნაშრომი «დიადი დიდაქტიკა», რო-
მელშიც განათლების პრაქტიკაში პირველად იქნა შემოთავაზებული ილუსტრირებუ-
ლი სახელმძღვანელოების გამოყენების აუცილებლობა. მან შექმნა განათლებისადმი 
სისტემური მიდგომის ბაზა. 1856 წელს ბერლინის უნივერსიტეტის ფრანგული ენის 
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მასწავლებელმა ჩ. ტუსენმა და თანამედროვე ენების ბერლინის საზოგადოების წევ-
რმა გ. ლანჩენშტეიდმა ბერლინში დააარსეს დაუსწრებელი სწავლების ფორმაზე და-
ფუძნებული უნივერსიტეტი. სტუდენტი ნაშრომს ფოსტით უგზავნიდა მასწავლებელს 
და მასზე ღებულობდა კომენტარსა და ახალ სასწავლო მასალას. უფრო ადრე, 1850 
წელს, რუსეთში გაიხსნა დაუსწრებელი სწავლების ინსტიტუტი[6].

დაუსწრებელი სწავლების ფორმა 1891 წელს შეიქმნა ჩიკაგოს უნივერსიტეტში 
(აშშ), 1899 წელს - კანადის სამეფო უნივერსიტეტში და 1911 წელს კი - კვინსლენდს-
კის უნივერსიტეტში (ავსტრალია). ე.წ. კორესპოდენტული სწავლების განვითარებას 
ხელი შეუწყო რეგულარულმა საფოსტო კავშირის (სარკინიგზო, სავიაციო, სანაოს-
ნო) განვითარებამ.

მსოფლიოში პირველი დისტანციური უნივერსიტეტი გაიხსნა დიდ ბრიტანეთში, 
რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა პრემიერ -მინისტრი ჰაროლდ ვილსონი 
(Harold Wilson) და რომლის ხელმძღვანელობითაც შემუშავდა სასწავლო გეგმები, 
პროგრამები და სხვა სასწავლო-მეთოდური საშუალებები[7].

ბრიტანულ ჟურნალ «Where»-ში მიხაელ იანგმა 1962 წელს ჩამოაყალიბა ღია 
უნივერსიტეტის შექმნის იდეა, რომელიც მოემსახურებოდა სრულწლოვან დასაქმე-
ბულ სტუდენტებს.

ქალაქ გლაზგოში 1963 წელს გამოსვლისას ჰაროლდ ვილსონმა, არსებული სა-
სწავლო დაწესებულებების გაერთიანებით, ჩამოაყალიბა «უნივერსიტეტი ეთერში» 
შექმნის იდეა, რომელიც ტელე და რადიომაუწყებლობის საშუალებების გამოყენებით 
წარმართავდა დაუსწრებელი სტუდენტების სწავლების პროცესს. 

დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ბრძანებით, 1969 წელს შეიქმნა დამოუკიდებელი 
ღია უნივესიტეტი სხვა უნივერსიტეტებთან არსებული თანაბარი პირობებით. კომუ-
ნიკაცია პედაგოგებსა და სტუდენტებს შორის ხორციელდებოდა მიწერ-მოწერითა და 
ორმხრივი რადიოკავშირების საშუალებით, ხოლო XX საუკუნის 90-იანი წლების ბო-
ლოსათვის - ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

1927 წელს რუსეთში ოფიციალურად შეიქმნა დაუსწრებელი სწავლების სისტე-
მა, როგორც განათლების მიღების ერთ-ერთი ფორმა. 1932 წელს 47 მოქმედი და-
უსწრებელი სწავლების ინსტიტუტი გაერთიანდა 10 მსხვილ ტექნიკური განათლების 
საკავშირო დაუსწრებელ ინსტიტუტად, რომლის საფუძველზეც 1947 წელს შეიქმნა 
საკავშირო დაუსწრებელი პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ამჟამად МГОУ-ორპროფი-
ლიანი მოსკოვის ღია სახელმწიფო უნივესიტეტი). 1940-1941 წლებში საბჭოთა კავ-
შირში ფუნქციონირებდა 18 დაუსწრებელი უმაღლესი სასწავლებელი. XX საუკუნის 
60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში გაიხსნა 11 დაუსწრებელი სწავლების უნივერსიტე-
ტი. ასევე სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში იხსნება დაუსწრებელი სწავლების 
ფაკულტეტები[8]. 2000 წლისათვის მოსკოვის ღია სახელმწიფო უნივესიტეტში დაუს-
წრებელ განყოფილებაზე სწავლობდა 50 ათასი სტუდენტი. სწავლა მიმდინარეობდა 
ქეის-ტექნოლოგიითა და დასწრებული სესიებთ.

არსებობს დისტანციური სწავლების სამი მეთოდი[9]:
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ა) ონლაინ მეთოდი – პედაგოგი დისტანციური სწავლების სისტემის მომხმარე-
ბელს მხოლოდ წერილობით ან/და ვიდეო ლექციების ჩანაწერების საშუალებით ეკო-
ნტაქტება. იგი აუდიტორიაში ვიდეოფირზე იწერს ლექციას და ახდენს მის ატვირთ-
ვას საიტზე, რომლის ნახვაც შეუძლია მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებელს. 
კითხვა-პასუხი სხვადასხვა საკითხზე მომხმარებელსა და პედაგოგს შორის მიმდინა-
რეობს ონლაინ რეჟიმით მიწერ-მოწერის სახით.

ბ) ლაივ კონფერენციის მეთოდი – სილაბუსით წინასწარ განსაზღვრულია ლექცი-
ის დრო, როდესაც პირდაპირი გადაცემის სიხშირით, ე. წ. ლაივ სტრიმით მიმდინა-
რეობს ლექცია. მომხმარებელსა და პედაგოგს შორის კითხვა-პასუხი მიმდინარეობს 
დაუყოვნებლივ. აღნიშნული მეთოდი არახელსაყრელია იმ მომხმარებლებისათვის, 
რომლებიც ამ პერიოდში სხვა საქმიანობით არიან დაკავებულნი. 

გ) ჰიბრიდული კურსი ზემოთაღნიშნული ორივე მეთოდის შერწყმაა. მომხმარე-
ბელთა ნაწილს შეუძლია ლექციების მოსმენა ჩანაწერების, ნაწილს კი - ლაივ კონფე-
რენციების სახით. 

საწყის ეტაპზე ე.წ. დისტანციური სწავლება შემდეგი სქემით მიმდინარეობდა: 
კურსის დასაწყისში ტარდებოდა გეგმური ლექციები, რომლებზე დასწრებაც სავა-
ლდებულო იყო ყველა სტუდენტისათვის. აქ წარმოდგენილი იყო კურსის აღწერა და 
გაიცემოდა აუცილებლად საჭირო მასალები. განსაზღვრული დროის განმავლობაში 
სტუდენტი დამოუკიდებლად სწავლობდა ამ კურსის ინფორმაციას. შესაძლებელი იყო 
პედაგოგთან ტელეფონით დაკავშირება ან/და მიმოწერა საჭირო საგნის შინაარსთან 
დაკავშირებით. წლის ან სემესტრის განმავლობაში სტუდენტები ცხადდებოდნენ უმა-
ღლეს სასწავლებლებში სესიებში (გამოცდებში) მონაწილეობისათვის[2].

ისტორიულად დისტანციურმა სწავლებამ განვლო რამდენიმე ეტაპი:
1. სწავლებაში ერთი ტექნოლოგიის გამოყენება და პედაგოგსა და მომხმარე-

ბელს შორის უშუალო კონტაქტის არ არსებობა;
2. სწავლებაში სხვადასხვა ტექნოლოგიის გამოყენება: აქცენტი კეთდებოდა ცა-

ლმხრივ კავშირსა და თვითგანათლებაზე;
3. ტიუტორის გამოყენება სტუდენტებთან კავშირის დასამყარებლად. მაგა-

ლითად, ღია უნივერსიტეტები;
4. მომხმარებლის პედაგოგთან და მომხმარებლებს შორის ორმხრივი კავშირი-

სათვის კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენება.
2015 წელს რუსეთის რამდენიმე წამყვანმა უმაღლესმა სასწავლებელმა (МГУ, 

ВШЭ და სხვა) «ღია განათლების» პროექტის ფარგლებში დაუშვა უფასო ონლაინ - 
კურსები სხვადასხვა დისციპლინაში, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს 
გაიღრმავოს ცოდნა სასურველ დისციპლინებში. შესაძლებელია პრესტიჟული უნივე-
რსიტეტის დიპლომის მიღება დისტანციური სწავლების საშუალებით[10].

1988 წელს დაარსებულ დისტანციური სწავლების უნივერსიტეტში «Синергия» 
სასწავლო პროგრამები და პროფილური დისციპლინებისათვის საჭირო მასალები 
მუშავდება ცნობილი პედაგოგიური კოლექტივის მიერ. მათ მიერ შესრულებული 
ლექციების ჩანაწერები გამოირჩევა მაღალი დონით, ამასთან, მათთვის გამოყოფილია 



116

 თეიმურაზ გოგნაძე

განსაზღვრული რაოდენობის საათები მომხმარებლებთან სკაიპ-კონფერენციებისათ-
ვის, რომლებისთვისაც ხელმისაწვდომია ვიდეოლექციები, სკაიპ-კონსულტაციები, 
პრეზენტაციები სლაიდების გამოყენებით. საკურსოების, საკონტროლო, სადიპლომო 
შრომების შესრულებისათვის მათ აქვთ საშუალება თავიდან წაიკითხონ ან მოისმინონ 
შესაბამისი ლექციები. სასწავლებლებში მუშაობს ცოდნის კონტროლის სპეციალური 
სისტემა, სადაც ყოველ მომხმარებელზე შეყვანილია დოსიე ტესტირების, საკურსო-
ებისა და გამოცდების მიმდინარეობის შესახებ. მომხმარებელი საკუთარი სახელითა 
და პაროლით შედის ვირტუალურ აუდიტორიაში სახლიდან გაუსვლელად, სადაც თა-
ნმიმდევრობით დალაგებულია ლექციები, რაც მოიცავს ვიდეო და ბეჭდურ მასალებს. 
ცხადია, აღრიცხვა წარმოებს ინტელექტუალური ელექტრონული სისტემით. 

დისტანციური განათლების მდგომარეობა მსოფლიოსა და 
საქართველოში

ინტერნეტ-სწავლება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან საკმაოდ პოპულარუ-
ლი გახდა ესტონეთში. ტარტუს უნივერსიტეტში წარმატებით მუშაობს სტუდენტების, 
პროფესურისა და უნივერსიტეტის სხვა თანამშრომლების სასწავლო ელექტრონული 
სისტემა Moodle. იგი მსოფლიოს 120-ზე მეტ ქვეყანაში გამოიყენება და 60 ენაზეა ნა-
თარგმნი. პროფესორს საშუალება აქვს სერვერზე განათავსოს სასწავლო მასალები. 
მეთოდური მასალები, ვიდეოაუდიო გაკვეთილები და სხვა. სწავლება წარმოებს კავ-
შირების თანამედროვე საშუალებებით [2]. ინტერნეტით სასწავლო მასალები ელექტ-
რონული ფორმით მიეწოდება სტუდენტს. ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 
სტუდენტებისათვის ყველა სასწავლო პროგრამამ გაიარა აკრედიტაცია და მიიღო 
ექსპერტთა მაღალი შეფასებები. სტუდენტი თვითონ ირჩევს მისაღებ დისტანციური 
სწავლების პროგრამას, სწავლობს და მხოლოდ სადიპლომო ნაშრომსა და გამოსაშვებ 
გამოცდაზე უწევს მისვლა უნივერსიტეტში. სტუდენტს მოეთხოვება მოტივაცია, დრო-
ის დაგეგმვა, ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი და მასზე მუშაობის თანამედროვე 
საშუალებების ცოდნა. ცხადია, სწავლება მიმდინარეობს ელექტრონული ტექნოლო-
გიების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. სასწავლო მასალები ხელმისაწვდომია 
ელექტრონული ფორმით, უმაღლესი სკოლის ელექტრონული სისტემის საშუალებით, 
რომელთან კავშირისათვის საჭიროა უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული მომხმარებ-
ლის სახელი და პაროლი. დისტანციური სწავლება დაუსწრებელი სწავლების თავისე-
ბური ფორმაა და არა თვითსწავლა, ამიტომ, მათი სასწავლო მასალები განსხვავდება 
ერთმანეთისაგან. ესაა დისტანციური სწავლების საჭიროებიდან გამომდინარე განსა-
კუთრებული მასალები: დოკუმენტები, პრეზენტაციები და ვიდეოფილმები ლექციე-
ბისა და სავარჯიშოებისათვის, თვითშეფასების ტესტები და დავალებები სასწავლო 
მასალის ასათვისებლად. განსხვავებული ადგილსამყოფლის მიუხედავად, თითოეული 
სტუდენტი სწავლობს ინდივიდუალური ტემპითა და დროით.

საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს დისტანციური სწავლება RISEBA უმაღლეს 
სკოლაში, რომელიც ძირითადად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით წა-
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რმოებს[2]. ესენია: ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი, სკაიპი, აუდიო და ვიდეო-
მასალები. ყველა სტუდენტს ეძლევა ვიდეოკონფერენციებზე წვდომის საშუალებები, 
ასევე ლიტვაში მცხოვრებ სტუდენტებს დამატებითი შეუძლიათ დაესწრონ დასწრე-
ბული სწავლების ლექციებს. დისტანციური სწავლების კურსის არჩევის შემდეგ სტუ-
დენტი ღებულობს სპეციალურად დამუშავებულ სასწავლო მასალებს ელექტრონუ-
ლი ფორმით, რომელშიც ყველა აუცილებელი ინფორმაციაა მოცემული როგორც 
ტექსტური, ასევე ვიდეოლექციების სახით. აქვეა პრაქტიკული დავალებები, საკონ-
ტროლო კითხვები, საჭირო ლიტერატურის ჩამონათვალი და სხვა. მასალებში შედის, 
ასევე, თვითშემოწმების ტესტები და საკონტროლო დავალებები სტუდენტთა ცოდ-
ნის თვითშეფასებისა და ცოდნის განსამტკიცებლად. პედაგოგებთან მიმდინარეობს 
ონლაინ კონსულტაციები იდეებისა და გამოცდილების გასაზიარებლად, რაც ხელს 
უწყობს მასალის ღრმა ანალიზსა და რთული საკითხების გააზრებას. დისტანციური 
სწავლებისას ჩათვლები და გამოცდები ტარდება ელექტრონული ფორმით. ნებისმი-
ერი საკითხის გადაწყვეტაში სტუდენტებს ეხმარებიან პროფესიონალი კონსულტა-
ნტები პედაგოგთა შემადგენლობიდან და RISEBA დისტანციური სწავლების ცენტრის 
თანამშრომლები.

დღეს მსოფლიოში აშშ და კანადა მყარად ლიდერობენ დისტანციური განათ-
ლების სფეროში. 400  000 სტუდენტი სწავლობს დისტანციურად აშშ-ში, ფუნქციო-
ნირებს სხვადასხვა კურსებისა და პროგრამების დიდი რაოდენობა. ქვეყნის სასწა-
ვლო დაწესებულებების 81% გვთავაზობს მინიმუმ ერთ კურსს მაინც დისტანციური 
სწავლებისათვის, ხოლო 67% თვლის ამ მიმართულებას უაღრესად მნიშვნელოვნად. 
ანალოგიური სიტუაციაა ევროპაშიც, სადაც ღია უნივერსიტეტების 17 სასაწავლო 
დაწესებულების ქსელში სწავლობს 650 000 სტუდენტი[13].

პირველი, ვინც ამერიკაში დანერგა დისტანციური სწავლება, იყო ნაციონალუ-
რი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (National Technolocial Uviversitety . NTV). შემდეგ 
მას მიბაძა ბევრმა სხვა ორგანიზაციამ. 1987 წელს შეიქმნა ამერიკის დისტანციური 
სწავლების ასოციაცია USDLA (United States Distance Learning Association), რომელიც 
მოიცავდა სწავლების ყველა დონეს. 

აშშ-ში დისტანციურ სწავლებაზე ჩასარიცხად აუცილებელი პირობაა ინგლისური 
ენის ცოდნა, რომლის დასამტკიცებლადაც შეიძლება საჭირო იყოს რაიმე სახით გა-
მოცდის ჩაბარება, ასევე სასწავლებელში შესვლისათვის აუცილებელია ტესტირება. 
ყოველივე ამის შემდეგ მიიღება გადაწვეტილება დისტანციურ სწავლებაზე ჩარიცხვის 
შესახებ. ტესტირება უნდა გაიაროთ ბაზისური ზოგადსაგანმანათლებლო ცოდნის 
დონის შესამოწმმებლად, რომელიც მიმდინარეობს სასწავლო კამპუსების დისტანცი-
ურ ცენტრში ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ჩარიცხვის შემთხვევაში 
სტუდენტს ეგზავნება წერილი დოკუმენტთა პაკეტის სახით, რომელიც აუცილებელია 
შეივსოს და დროულად გადაიგზავნოს უნივერსიტეტის მისამართზე. უნივერსიტეტში 
ჩარიცხულ პიროვნებას ეძლევა საშუალება ისარგებლოს სასწავლებლის ელექტრო-
ნული რესურსებით საიტის საშუალებით, რომელიც შექმნილია აუცილებელი ინფო-
რმაცის მისაწოდებლად. არსებობს ინფორმაციის მიწოდების სხვა საშუალებებიც: 



118

 თეიმურაზ გოგნაძე

ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ელექტრონული ფოსტა, ფაქსი, ონლაინ სწავლება და 
კონსულტირება ტუტორებთან, უფასო სატელეფონო საუბრები ან საუბარი ძალიან 
დაბალი ტარიფებით.

აღნიშნულთან ერთად, აშშ-ის უმაღლეს სასწავლებლებში დისტანციური სწავლე-
ბისათვის საჭიროა ატესტატი საშუალო განათლების შესახებ; ინტერნეტი, კომპიუ-
ტერი, აუდიოვიდეო მოწყობილობა, ვებკამერა და სხვა ტელესაკომუნიკაციო საშუ-
ალებები.

დღეისათვის კანადაში არსებობს ათასობით დისტანციური სწავლების პროგრამა, 
რასაც საზოგადოებას სთავაზობს ცალკეული წამყვანი უნივერსიტეტები, კოლეჯები 
და პროვინციების განათლების სამინისტროები[14]. The Independent Learning Center 
(ILC) ონტარიოს პროვინციაში ყოველწლიურად 50 000 სხვადასხვა კურსს უწევს ორ-
განიზებას. ბოლო ხუთწლიანი სტატისტიკით კანადის უნივერსიტეტების 54%-ს, კო-
ლეჯების 68%-ს და სხვადასხვა კომპანიის 36%-ს ჰქონდა დისტანციური სწავლების 
პროგრამები. ქვეყანაში არსებობს ვირტუალური უმაღლესი სასწავლებლებიც, რო-
გორიცაა, მაგალითად, კვებეკში Tele-Universitet. კანადელები უფრო და უფრო რწმუ-
ნდებიან დისტანციური სწავლების უპირატესობაზე დღის სწავლებასთან შედარებით.

თუ საძიებო სისტემაში Google ჩავწერთ online courses ან/და distance learning-ს, 
ვიპოვით ასეულობით ფასიან და უფასო კურსებს. ასეთი პროგრამებით მიღებული 
დიპლომი აკრედიტებული და იდენტურია იმ დიპლომისა, რასაც სტუდენტები და-
სწრებული სწავლების დასრულების შემდეგ იღებენ. მსოფლიოს წამყვან უნივერსი-
ტეტებში შესაძლებელია მსურველმა აირჩიოს თავისთვის მოსახერხებელი ონლაინ 
კურსები ვებგვერდიდან «coursera», რომელზეც კურსები უფასოა, მაგრამ სწავლების 
დონე და ხარისხი არაფრით ჩამოუვარდება სხვა ფასიან კურსებს. 

მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში დისტანციური სწავლება ძალზე პოპულა-
რული ხდება. საქართველოში ამ მეთოდით სწავლების მსურველებს კი საკმაოდ მწირი 
არჩევანი აქვთ[15].

2011 წელს ცვლილება შევიდა «უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს 
კანონში», რომელიც განათლების პირველ და მეორე საფეხურზე საშუალებას იძლევა, 
ტრადიციული მეცადინეობების პარალელურად ცოდნა ელექტრონული ფორმითაც 
მიიღონ, მაგრამ საქართველო ონლაინ კურსების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ამ მე-
თოდით ძირითადად ენების შესწავლა ხდება.

დღეისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტში ფუნქციონირებს დისტა-
ნციური სწავლების ცენტრი (2006 წელს ჰელმუთ შრამკეს ხელმძღვანელობით შექმ-
ნილი «დისტანციური განათლების» პროექტის ბაზაზე), დანერგილია ელექტრონული 
სწავლების პორტალი Moodle, რომელიც წარმატებით ჩაერთო სასწავლო პროცესში.

ასევე მუშაობს დისტანციური სწავლების e – courses.tsu.ge კურსი–»ქცევის მა-
რთვა», რომელიც დისტანციური სწავლების ცენტრში თსუ-სა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან «მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის» მემორანდუმის ფარგ-
ლებში შეიქმნა. 
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საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილია ვირტუალური ლაბორატო-
რია, სადაც ცდებს სტუდენტები ვირტუალურად ატარებენ.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლიდან ელექტრონული სწავლების 
პორტალზე online.iliauni.edu.ge ხელმისაწვდომია სხვადასხვა მიმართულების უფასო 
სასწავლო კურსები. 

მსოფლიოს საუკეთესო დისტანციური უნივერსიტეტების ათეულის ძირითადი 
მახასიათებლები მოყვანილია ცხრილში(1,2).

მსოფლიოს საუკეთესო დისტანციური უნივრესიტეტები[12]
ცხრილი 1

საუკეთესო უნივერსიტეტების დისტანციური სწავლების პროგრამები[12]
ცხრილი 2
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საქართველოში დისტანციური განათლების დანერგვის ღონისძიებები

ვინაიდან ბოლონიის შეთანხმება არ ცნობს დაუსწრებელ სწავლებას და კანონ-
ში გაწერილია დისტანციური სწავლების ფორმა, საქართველოში დისტანციური გა-
ნათლების ბაზრის განვითარებამდე აუცილებელია შეიქმნას სკოლის პერიოდის, სა-
ბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დისტანციური სწავლების 
საბაზისო სისტემები, განმტკიცებული სათანადო იურიდიული კანონმდებლობით 
(საკანონმდებლო ბაზა) და რომ კურსდამთავრებულზე შესაბამისმა სასწავლებელმა 
გასცეს ჩვეულებრივი სწავლების ძალის მქონე სერტიფიკატი. წინააღმდეგ შემთხვე-
ვაში, გარკვეული ზომით შეფერხდება ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის ინტეგრა-
ცია ევროპული და წამყვანი ქვეყნების საგანმანათლებლო სისტემასთან, რის გამოც 
საქართველოს დისტანციური განათლების სისტემა განვითარებით ძალზე ჩამორჩება 
ევროპასა და აშშ-ს.

დისტანციური განათლების სისტემის შემუშავება რთული და შრომატევადი 
პროცესია, რომელიც დიდ ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. ამიტომაც 
უკანასკნელ წლებში სასწავლო ლიტერატურისა და სახელმძღვანელოების გამოცე-
მები, ავტორთა დაუფინანსებლობის გამო, მნიშვნელოვნად შემცირდა. იგივე ითქმის 
ვიდეო ლექციებზეც. საქართველოში დისტანციური სწავლების კურსის ფართოდ და 
სრულყოფილად განსახორციელებლად საჭიროა რიგი გადამწყვეტი ღონისძიების ჩა-
ტარება: 

1.  შეიქმნას საკანონმდებლო ბაზა დისტანციური სწავლების ლეგიტიმაციი-
სათვის და დისტანციური სწავლების დიპლომი გაუთანაბრდეს სახელმწიფო 
დიპლომს;

2.  სპეციალობათა მიხედვით შეიქმნას რესპუბლიკის სასწავლო-საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებებიდან მაღალკვალიფიციური პედაგოგების ჯგუფი 
სილაბუსების, პროგრამების, ელექტრონული ლექციების, ვიდეოლექციების, 
აუდიო და ვირტუალური სამყაროს შესაქმნელად, რომლებიც განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მიღებული დადგენილებით იქნებიან ანა-
ზღაურებადი;

3.  აუცილებელია შეიქმნას ქვეყნის მასშტაბით დისტანციური განათლების 
სისტემის შემმუშავებელი სტრუქტურა, რომელიც საერთო ხელმძღვანელო-
ბას გაუწევს იმ სუბიექტებს, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ სკოლებში, 
უმაღლეს სასწავლებლებსა და კორპორაციულ სტრუქტურებში დანერგონ 
დისტანციური განათლების სისტემა, მოხდეს ამ სფეროსათვის კადრების 
მომზადება და მათი სერტიფიკაცია;

4. შეირჩეს შესაბამისი სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
5.  შერჩეულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოეწყოს ინფრა-

სტრუქტურა დისტანციური სწავლების განსახორციელებლად;
6. დადგინდეს საგანმანათლებლო პროგრამები;
7.  დადგინდეს, რა ენებზე იქნება სწავლება დისტანციურად;



121

დისტანციური სწავლება განათლების სისტემაში: არსი, მნიშვნელობა, პერსპექტივები

8.  ფასიანი დისტანციური სწავლების შემთხვევაში განისაზღვროს სწავლების 
შესაბამისი სემესტრული გადასახადი;

9. მკაცრად გაიწეროს დისტანციური სწავლების გრაფიკი სპეციალობების მი-
ხედვით;

10. ცოდნის შეფასების გამჭვირვალობისა და ფალსიფიცირებული დიპლომების 
დამზადების თავიდან ასაცილებლად გამოყენებულ იქნეს ბლოკჩეინის ტექ-
ნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს საინფორმაციო სერვისების დანერგ-
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 The article discusses: the distance learning technology in the field of education; there 
is analyzed the prerequisites of its origin, the necessity of introduction, the situation in the 
world and in Georgia. The distance learning fee and best programs are presented in leading 
universities in the world. It is proposed the improvement measures for the development of 
distance learning in Georgia.
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მსოფლიოს გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისების 

ფაქტორთა ანალიზი 

გიგა კიკორია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თსუ-ის დოქტორანტი
giga47kikoria@gmail.com

ადამიანი გვევლინება ეკონომიკის ამოსავალ წერტილად. პირდაპირ თუ 
ირიბად, სწორედ მას უკავშირდება ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენები. შესაბა-
მისად, იგი გარკვეულ გავლენას ახდენს ამა თუ იმ ეკონომიკურ პროცესზე. მა-
გალითად, გლობალურ ფინანსურ და ეკონომიკურ კრიზისებზე, ადამიანისეული 
ფაქტორი ფიგურირებს გადაწყვეტილების მიმღები პირის სახით, მიუხედავად 
იმისა, რომ კრიზისის გამომწვევი მიზეზები, ზოგადად, უამრავ ეგზოგენურსა 
და ენდოგენურ ფაქტორზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, არსებობს სხვადა-
სხვა სახის კრიზისები, რომელთა წარმოშობისა და განვითარების შესახებაც 
ეკონომისტებს უამრავი მოსაზრება აქვთ. თუმცა ფაქტია, რომ დღემდე არ არ-
სებობს კრიზისის დაძლევის ერთიანი ფორმულა. ამრიგად, პრობლემას უფრო 
ღრმა ფესვები გააჩნია და საკითხი კვლავ აქტუალურია. სწორედ ამიტომ, საჭი-
როა გავაცნობიეროთ კრიზისის გამომწვევი მიზეზები, განვიხილოთ ადამიანის 
როლი მის ფორმირებაში და შევიმუშაოთ რეკომენდაციები.

წინამდებარე სტატიაში, სამეცნიერო ლიტერატურასა და ანალიტიკურ 
სტატიებზე დაყრდნობით, განხილულია ბოლოდროინდელი გლობალური 
ფინანსური კრიზისების ბუნება, მათი გამომწვევი მიზეზები, შედეგები და 
წარმოდგენილია ავტორისეული მოსაზრებები. 

საკვანძო სიტყვები: ადამიანი; საბანკო კრიზისი; ეკონომიკური კრიზისი; 
ფინანსური კრიზისი; დიდი დეპრესია; რეცესია.

ფინანსური-ეკონომიკური კრიზისების ბუნება და გამომწვევი მიზეზები

ფინანსური კრიზისი, როგორც წესი, ასოცირდება სხვადასხვა ფენომენთან, 
როგორიცაა, მაგალითად, კრედიტის მოცულობისა და აქტივების ფასების ვარდნა, 
ფინანსური შუამავლების ჩამოშლა, საბალანსო ანგარიშების პრობლემები და სხვა. 
შესაბამისად, ის შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მრავალგანზომილებიანი მოვლენა, 
რომლის ერთ ინდიკატორში მოქცევა რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 
ლიტერატურა, რომელიც განიხილავს კრიზისის გამომწვევ ფაქტორებს, მისი ღრმა 

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 122-133

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 122-133
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მსოფლიოს გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისების ფაქტორთა ანალიზი 

ანალიზი ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება, იმისათვის, რომ უფრო კონკრეტულად 
დავახასიათოთ მისი ბუნება [3].

ბევრი თეორია განვითარდა წლების განმავლობაში, რომელიც ხაზს უსვამდა 
კრიზისების გამომწვევ მიზეზებს. მაშინ როცა ფუნდამენტური ფაქტორები – მა-
კროეკონომიკური დისბალანსი, შიგა და გარე შოკები, როგორც წესი, არის ხშირი 
დაკვირვების ობიექტი, ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა რჩება იმის შესახებ, თუ რა 
იყო კრიზისის გამომწვევი რეალური მიზეზები და როგორია ადამიანის როლი მის 
ჩამოყალიბებაში. 

ფინანსური კრიზისი ზოგჯერ ჩნდება ირაციონალური ფაქტორებიდან გამომდი-
ნარე, რაც ფინანსურ ბაზრებზე წარმოიშობა [3]. ადამიანები, როგორც ამას ტრა-
დიციული ეკონომიკსი გვეუბნება, რაცინალურად მოქმედებენ [14], თუმცა არ უნდა 
დაგვავიწყდეს, რომ, ფსიქოლოგიის თანახმად, ადამიანი ასევე არის ირაციონალური 
არსებაც. ადამიანებს სურთ მოკლევადიან პერიოდში მიიღონ მაქსიმალური სარგებე-
ლი. საგულისხმოა, რომ ბრიტანელი ეკონომისტის, ჯონ მეინარდ კეინზის ტერმინი 
“ცხოველური სული” გამოხატავს სწორედ იმ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს, რომლებიც 
უბიძგებს ინვესტორებს მოქმედებისკენ, როდესაც კაპიტალის ბაზარზე რყევებს აქვს 
ადგილი [3]. ვინაიდან ჰომო ეკონომიკუსის მიზანიც სწორედ ფირმაში მაქსიმალური 
სარგებლის მიღებაა [2], ის მზადაა ამის გამო წავიდეს რისკზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისებისა და მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ 
არაერთი გამოკვლევა არსებობს, ნაკლები ყურადღებაა გამახვილებული კრიზისების 
წარმოშობაში ადამიანის როლზე. სამეცნიერო ლიტერატურა უფრო ფინანსურ და 
ემპირიულ ფაქტორებზე კონცენტრირდება, ვიდრე ადამიანის ბუნების წარმოჩენაზე. 
ამრიგად, ქვემოთ მიმოვიხილავთ მსოფლიოში არსებულ მასშტაბურ კრიზისებს და 
გამოვკვეთავთ მათში ადამიანისეულ ფაქტორს.

 ეკონომიკურ კრიზისებს, როგორც წესი, მოჰყვება საფონდო ბირჟის ჩამოშლა, 
ინფლაციისა და უმუშევრობის მაღალი დონე, ბანკების გაკოტრება და ა.შ. მათ გრძე-
ლვადიანი ეფექტები გააჩნიათ, რაც სხვადასხვანაირად აისახება ეკონომიკაზე და 
ყოველთვის ერთნაირი შედეგი არ მოაქვს [5]. თანამედროვე ეკონომისტები კრიზი-
სის აღწერისთვის ხშირად გამოიყენებენ ასო W-ს, რომლის ფორმაც აღნიშნავს ჯერ 
ვარდნას, შემდეგ აღმავლობას და ა.შ. [2]. ამის ნათელი მაგალითია აშშ, სადაც კრი-
ზისი პერიოდულად მეორდება ხოლმე. მოსალოდნელი კრიზისების თავიდან ასაცი-
ლებლად, საჭიროა მიმოვიხილოთ და გავაანალიზოთ უკვე არსებული ისტორიული 
მაგალითები ქრონოლოგიურად, გამოვკვეთოთ მასში ადამიანისა და სახელმწიფოს 
როლი, ხოლო შემდგომ შევიმუშაოთ რეკომენდაციები [1].

1929 წლის დიდი დეპრესია.1 დიდი დეპრესია იყო მსოფლიო მასშტაბის მქო-
ნე ეკონომიკური დეპრესია, რომელიც გაგრძელდა 10 წლის მანძილზე. მისი დაწყე-

1 სახელწოდება _ „დიდი დეპრესია“ მიუთითებს ინდუსტრიული ქვეყნების ის-
ტო  რიაში ყველაზე მასშტაბურ ვარდნაზე წარმოებასა და პროდუქტიულობაში, 
რომლის ეფექტიც საგრძნობლად მტკივნეული აღმოჩნდა მთელი ინდუსტრიული 
მსოფლიოსთვის, განვითარებადი ქვეყნების ჩათვლით.
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ბის მიზეზად ითვლება ე.წ. „შავი ხუთშაბათი“, 1929 წლის 24 ოქტომბერი, როდესაც 
აშშ-ის საფონდო ბირჟაზე მოვაჭრეებმა გაყიდეს 12,9 მლნ აქცია ერთ დღეში, ანუ 
ჩვეულებრივზე 3-ჯერ მეტი. მომდევნო 4 დღის განმავლობაში აქციების ფასი დაეცა 
23%-ით, რამაც გამოიწვია საფონდო ბირჟის კრახი, რაც აგვისტოში ეკონომიკის ჩა-
მოშლით დაგვირგვინდა. დიდმა დეპრესიამ დააზარალა საზოგაოდების ყველა ფენა. 
1933 წლისთვის უმუშევრობა გაიზარდა 25%-მდე, დასაქმებულების ხელფასები დაე-
ცა 42%-ით. აშშ-ის მშპ განახევრდა (103 მლრდ დოლარიდან 55 მლრდ დოლარამდე). 
ეს ნაწილობრივ დეფლაციის გამო მოხდა. ფასები ყოველწლიურად 10%-ით იკლებ-
და. პანიკაში ჩავარდნილმა სახწელმწიფო ლიდერებმა გაატარეს სმუტ-ჰოლის1 [5] 
სატარიფო აქტი, რომელმაც 900 საიმპორტო ტარიფი საშუალოდ 40-დან 48%-მდე 
გაზარდა. ზოგიერთი ეკონომისტის აზრით, ამან გააუარესა დიდი დეპრესიის მდგო-
მარეობა, ვინაიდან, ამერიკელებისათვის საკვები პროდუქტების ფასები გაიზარდა. 
დანარჩენი ქვეყნები იძულებულნი გახდნენ ემოქმედათ საკუთარი ტარიფებით. შედე-
გად კი გლობალური ვაჭრობა 65%-ით დაეცა. არსებულმა სიტუაციამ თავისი როლი 
ითამაშა II მსოფლიო ომის დაწყებაშიც. სმუტ-ჰოლის მაგალითმა აჩვენა, თუ რამდე-
ნად საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს პროტექციონიზმი მსოფლიო ეკონომიკისათვის. მას 
შემდეგ მსოფლიო ლიდერები მხარს უჭერენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს 
[7]. ამერიკელი მაკროეკონომისტი და აშშ-ის ფედერალური სარეზერვო სისტემის მმა-
რთველთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე, ბენ ბერნანკე, მიიჩნევს, რომ დეპრესიის 
შექმნას ცენტრალურმა ბანკმა შეუწყო ხელი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გატა-
რებით2.

ისმის კითხვა, შესაძლოა თუ არა, რომ კვლავ განმეორდეს დიდი დეპრესია. მა-
რთალია, ის იმავე მასშტაბით ვერ განმეორდება, ვინაიდან ცენტრალურმა ბანკებმა, 
ფედის ჩათვლით, წარსულის შეცდომებზე უკვე ისწავლეს, როგორ გამოიყენონ მო-
ნეტარული პოლიტიკა ეკონომიკის სამართავად. თუმცა, ამან შესაძლოა ვერ დააბა-
ლანსოს ფისკალური პოლიტიკა. აშშ-ს სახელმწიფო ვალისა და მიმდინარე ანგარიშის 
დეფიციტის მოცულობა მონეტარული პოლიტიკისათვის რთულად გადასაჭრელ ამო-
ცანას წარმოადგენს, რაც კრიზისის ხელშემწყობ ფაქტორად შეიძლება მივიჩნიოთ. 
შესაბამისად, ვერ ვიტყვით წინასწარ, თუ რა შეიძლება მოხდეს, რადგან აშშ-ს სახელ-
მწიფო ვალის მოცულობა უპრეცედენტოა. ყველაფერი დამოკიდებულია ადამიანების 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

1 1930 წლის 17 ივნისს აშშ-ს პრეზიდენტმა ჰერბერტ ჰუვერმა ხელი მოაწერა სმუტ-
ჰოლის აქტს ტარიფის შესახებ, რომლის მიხედვითაც იმპორტზე გადასახადები 
ასტრონომიულად გაიზარდა.აქტის ძირითადი მიზანი იყო აშშ-ში წარმოებული 
საქონლისთვის შიდა ბაზრისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნება, თუმცა ამან 
კიდევ უფრო გააუარესა აშშ-ის ფისკალური პრობლემები.

2 იხილეთ ლინკი: h  ps://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040 
3022/default.htm
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1970 წლის სტაგფლაცია.1 1971 წელს, აშშ-ისპრეზიდენტმა ნიქსონმა ხელი შეუ-
წყო ნავთობის ემბარგოს2, როდესაც გადაწყვიტა, რომ შეერთებული შტატები ოქროს 
სტანდარტიდან3 გამოსულიყო, რითაც დაარღვია ბრეტონ-ვუდსის4 შეთანხმება. მისი 
გადაწყვეტილება იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ ამან დოლარის ღირებულე-
ბა დაბლა დასწია, რამაც OPEC5-ის წევრი ქვეყნები დააზარალა. მათი კონტრაქტე-
ბის ღირებულება შეფასებული იყო დოლარში, რაც იმას ნიშნავდა, რომ შემოსავალი 
დაეცა დოლარის ღირებულებასთან ერთად. ნავთობზე დადებულ ემბარგოს დიდი 
წვლილი მიუძღვის 1973-1975 წლების რეცესიის განვითარებაში. ფაქტობრივად, 
1973 წლის ოპეკის ემბარგო ითვლება კრიზისის დასაწყისად. სახელმწიფოს რეაქციამ 
ეს გადააქცია შეუქცევად კრიზისად, რასაც მოჰყვა ინფლაცია, რეცესია და სტაგფ-
ლაცია. ეს ყოველივე მოიცავდა ნიქსონის მიერ ხელფასი-ფასების კონტროლისა და 
ფედის მონეტარული პოლიტიკის მერყევ გადაწყვეტილებებს. ფასებმა მაღლა აიწია 
მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ნიქსონმა დოლარი ოქროს სტანდარტისაგან გაათა-
ვისუფლა. ამან გამოიწვია ხელფასებისა და ფასების გაყინვა. ბიზნესი იძულებული 
გახდა დაეთხოვა ისეთი თანამშრომლები, რომლებიც ვერ ამცირებდნენ ხელფასებს, 
ან ვერ ზრდიდნენ ფასებს. ფედერალური სარეზერვო სისტემის იმდროინდელმა თავ-
მჯდომარემ, პოლ ვოლკერმა, კრიზისის დასაძლევად კონტრაქციული6 მონეტარული 
პოლიტიკა გაატარა, რაც გულისხმობდა საპროცენტო განაკვეთების ზრდას, ინფლა-
ციის დასაძლევად. ეს იყო ერთგვარი საპასუხო რეაქცია ოპეკისა და ნიქსონის განცხა-
დებებზე [11].

1  სტაგფლაცია წარმოადგენს სტაგნაციური ეკონომიკური ზრდის, მაღალი უმუ-
შევრობისა და ინფლაციის კომბინაციას. სტაგფლაციას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც 
სახელმწიფო, ან ცენტრალური ბანკი ზრდის ფულის მასას და პარალელურად 
ზღუდავს საქონლისა და მომსახურების მიწოდებას.

2 ქვეყანაში განსაზღვრული სახის საქონლის შეტანა-გატანაზე სახელმწიფოს, ან 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული აკრძალვა.

3 ოქროს სტანდარტის დროს ქვეყანა ახდენს ფულის ღირებულების უზრუნველყოფას 
იმ რაოდენობის ოქროთი, რა რაოდენობასაც ფლობს.

4 ბრეტონ-ვუდსის სისტემა – ფულადი ურთიერთობებისა და სავაჭრო ანგარიშგებების 
საერთაშორისო სისტემა, რომელიც ბრეტონ-ვუდსის კონფერენციაზე მიიღეს 1944 
წელს. სახელწოდება მომდინარეობს კურორტ ბრეტონ-ვუდსიდან. ამ სისტემამ 
საფუძველი ჩაუყარა ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების საერთაშორისო ბანკი (EBRD) და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 
(IMF). დოლარი გახდა საერთაშორისო ფულის ერთ-ერთი სახეობა, ოქროსთან 
ერთად.

5 ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაცია.
6 კონტრაქციული მონეტარული პოლიტიკა გულისხმობს ცენტრალური ბანკის მიერ 

მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებას ინფლაციასთან საბრ-
ძოლველად. ამ დროს საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა ხდება, რათა სესხი უფრო 
გაძვირდეს.
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ამ შემთხვევაშიც ჩნდება კითხვა, განმეორდება თუ არა ისევ სტაგფლაცია. 2011 
წელს ადამიანების წინაშე დადგა სწორედ ეს საკითხი. ისინი წუხდნენ, იმაზე, რომ 
ფედის ექსპანსიურ მონეტარულ პოლიტიკას, რომელსაც ეკონომიკა 2008 წლის ფი-
ნანსური კრიზისისგან უნდა გადაერჩინა, შესაძლოა გამოეწვია ინფლაცია. ამასთანა-
ვე, კონგრესმა დაამტკიცა ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკა, რომელიც მოიცავდა 
ეკონომიკის სტიმულირების პაკეტებსა და დეფიციტური ხარჯების რეკორდულ დო-
ნეებს. ეკონომიკის ზრდა მხოლოდ 1-2%-ის ფარგლებში იყო.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის მოვლენები, რომლებმაც წარმოშვა სტაგფლა-
ცია 1970-იან წლებში ისევ განმეორდეს. ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს. მაგალითად, 
ფედერალური სარეზერვო სისტემა უკვე აღარ ახორციელებს ე.წ. stop-go1 [8] მონე-
ტარულ პოლიტიკას, ნაცვლად ამისა, იგი თანმიმდევრული მმართველობის ფორმას 
იყენებს. ასევე, დოლარის გათავისუფლება ოქროს სტანდარტისაგან იყო ერთჯერა-
დი მოვლენა, რომელსაც მომავალში ადგილი არ ექნება. შესაბამისად, ეს ფაქტორიც 
გამოირიცხება სტაგფლაციის ხელშემწყობი მიზეზებიდან. და ბოლოს, ხელფასი-ფა-
სის კონტროლები, რომელიც წარმოადგენდა მიწოდების შემაკავებელ ინსტრუმენტს, 
დღესდღეობით არც კი განიხილება დღის წესრიგში. თუმცა, ადამიანების მიერ მიღე-
ბული მოულოდნელი გადაწყვეტილებები გარკვეულ გავლენას ახდენს მოვლენების 
შემდგომ განვითარებაზე.

1981-82 წლების რეცესია. 1981 წლის რეცესია უკავშირდება აშშ-ის მე-40 პრე-
ზიდენტის, კონსერვატორ2 რონალდ რეიგანის სახელს, რომლის ერთ-ერთ პირველ 
ამოცანას სწორედ რეცესიის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენდა. მისი დაპირება 
“რეიგანის რევოლუციის” სახელით იყო ცნობილი, რაც ითვალისწინებდა სახელმწიფო 
ხარჯების, გადასახადებისა და ბიზნესზე რეგულაციების შემცირებას. მისი ფილოსო-
ფია იყო შემდეგნაირი, რომ სახელწიფო კი არ წარმოადგენდა პრობლემის მოგვარების 
წყაროს, არამედ იგი იყო თავად პრობლემა. მას სჯეროდა, რომ თავისუფალ ბაზარსა 
და კაპიტალიზმს შეეძლო მოეგვარებინა არსებული სიტუაცია [8]. რეიგანის ეკონომი-
კური პოლიტიკა, რომელიც რეიგანომიკის სახელითაა ცნობილი, დაფუძნებული იყო 
მიწოდების ეკონომიკის თეორიაზე, რომლის მიხედვითაც გადასახადების შემცირება 
და პროდუქციის წარმოება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, ძლიერი ეკონომიკის 
პირობებში კი ხდება იმ დანაკარგის კომპენსაცია, რაც შემცირებულ გადასახადებს 

1 ფედის მიერ გატარებულ პოლიტიკას ეკონომისტებმა ეს სახელი იმიტომ შეარქვეს, 
რომ იგი გულისხმობდა ალტერნატივას მაღალ უმუშევრობის დონესა და ინფლაციას 
შორის. Go პერიოდში, ფედი ამცირებდა საპროცენტო განაკვეთებს, რათა 
გაეფართოვებინა ფულის მიწოდება და მიზნად ისახავდა დაბალი უმუშევრობის 
დონეს. Stop პერიოდში, სახელმწიფო ზრდიდა საპროცენტო განაკვეთებს, რომ 
შეემცირებინა ინფლაციური ზეწოლა.

2 კონსერვატივიზმი – მოძრაობა, რომელიც იცავს სახელმწიფოსა და საზოგადოების 
წესრიგს, ქადაგებს რადიკალური რეფორმების მიუღებლობას და ექსტრემიზმს. 
საგარეო პოლიტიკაში ქადაგებს ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებას.
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მსოფლიოს გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისების ფაქტორთა ანალიზი 

მოსდევს. თუმცა, ლაფერის მრუდის1 თანახმად, ეს თეორია მუშაობს მაშინ, როდესაც 
თავდაპირველი საგადასახადო განაკვეთები არის საკმაოდ მაღალი. ეს უკანასკნელი 
ხვდება მრუდის ე.წ. “ამკრძალავ დიაპაზონში”. რეიგანის მიერ გადასახადების შემცი-
რებამ თავდაპირველად გაამართლა, რადგან საგადასახადო განაკვეთები იყო ძალიან 
მაღალი. ხოლო 1986 და 1987 წლებში, ეს გადაწყვეტილება არ აღმოჩნდა ეფექტი-
ანი, რადგან განაკვეთები უკვე ზომიერ ფარგლებში იყო. სახელმწიფო ხარჯები არ 
შემცირებულა, პირიქით, გადაინაცვლა შიგასახელმწიფოებრივ ხარჯებში სხვადასხვა 
პროგრამების ხელშეწყობის მიზნით. რეიგანის 8 წლიანი მმართველობის შედეგად კი 
სახელმწიფო ვალი თითქმის გასამმაგდა 997 მლრდ აშშ დოლარიდან 2,857 ტრლნ აშშ 
დოლარამდე. გარდა ამისა, პრეზიდენტის მიერ საბანკო სისტემის დერეგულირებამ2 
და ბიუჯეტის შემცირებამ ხელი შეუწყო 1989 წლის დანაზოგებისა და სესხის კრიზისს.

თანამედროვე კონსერვატორები რეიგანომიკას განსაზღვრავენ შემდეგი ლოზუ-
ნგით: “კვლავ გავხადოთ ამერიკა დიადი!”3. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ჩაის პა-
რტიის მიმდევრები4 და დანარჩენი რესპუბლიკელები მხარს უჭერენ ამ იდეას და მის 
მისაღწევ საშუალებად ეკონომიკაში არსებული მოთხოვნების გადაჭრას მიიჩნევენ. 
თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რეიგანომიკის თეორიის მიხედვით, ის რაც 80-
იან წლებში ამართლებდა, დღეს ეკონომიკურ ზრდას ვერ გამოიწვევს. გადასახადის 
შემცირების ეფექტი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფია ეკონომიკური 
ზრდა კონკრეტულ პერიოდში, ასევე გადასახადის ტიპზე და სიდიდეზე. ლაფერის 
მრუდი გვიჩვენებს, რომ გადასახადების შემცირება სახელმწიფო შემოსავლებს მხო-
ლოდ კონკრეტულ წერტილამდე ზრდის. თუ გადასახადები ისედაც დაბალია, მათი 
შემცირება უკვე შემოსავალსაც ამცირებს. შესაბამისად, შემცირებამ შედეგი გამო-
იღო მხოლოდ პრეზიდენტ რეიგანის მმართველობის პერიოდში, ვინაიდან ყველაზე 

1 ამერიკელი ეკონომისტის, არტურ ლაფერის (1979) თეორია, რომელიც ამტკიცებს, 
რომ დაბალი საგადასახადო განაკვეთები იწვევს ეკონომიკურ ზრდას. იგი გავლენას 
ახდენს სახელმწიფოს შემოსავალზე ორი გზით: 1. მოკლევადიან პერიოდში, 
თითოეული დოლარი, რომელიც აკლდება გადასახადს, აკლდება სახელმწიფოსაც. 
2. გრძელვადიან პერიოდში, ფული გადასახადის გადამხდელთა ხელში გადადის, 
რადგან ეს იწვევს ბიზნეს აქტივობის ზრდას, რათა მომხმარებლების მოთხოვნა 
დაკმაყოფილდეს. შესაბამისად, კომპანიები ქირაობენ უფრო მეტ თანამშრომლებს, 
რომლებიც შემდეგ იხდიან გადასახადებს ბიუჯეტში საკუთარი დამატებითი 
შემოსავალიდან.

2 ეკონომიკაში სახელწმიფოს ჩარევის მოცულობის შემცირება, შეზღუდვების 
გაუქმება.

3 Make America great again – დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც 
არის რონალდ რეიგანის სლოგანის მსგავსი: Let’s Make America great again!

4 ჩაის პარტიის მოძრაობა არის კონსერვატორი რესპუბლიკელების პოპულისტური 
განშტოება. ის ეწინააღმდეგება სახელმწიფო ხარჯებს, გადასახადებსა და 
რეგულაციებს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ამით სახელმწიფო არღვევს ამერიკელების 
პირად თავისუფლებას, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული.
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გიგა კიკორია

მაღალი საგადასახადო განაკვეთი იმ დროს იყო 70%. შემცირება უფრო ნაკლებე-
ფექტურია, როდესაც განაკვეთი 50%-ზე დაბალია. ამრიგად, რეიგანეკონომიკა დღეს 
ვერ იმუშავებს და ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 1981-82 წლების რეცესია იმ ფორმით, 
რა ფორმითაც გამოვლინდა, კვლავ განმეორდეს. ამ ისტორიულმა მაგალითმაც გვაჩ-
ვენა, თუ რამხელა როლი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანის მიერ მიღებულ გადაწყვეტი-
ლებებს კრიზისის ფორმირებაში. 

1989 წლის კრიზისი. დიდი დეპრესიის შემდეგ, დანაზოგებისა და სესხის კრი-
ზისი იყო ყველაზე მძიმე საბანკო კოლაფსი, რომელიც უკავშირდება ლინკოლნის და-
ნაზოგებისა და სესხის ასოციაციის1 თავმჯდომარეს, ჩარლზ კიტინგს და “კიტინგის 
ხუთეულის” სახელით არის ცნობილი. სენატის ეთიკის კომიტეტმა თაღლითობაში გა-
მოავლინა სენატორები, რომელთაც კიტინგმა ჯამურად 1,5 მლნ. აშშ დოლარი გამო-
უყო საარჩევნო კამპანიისთვის, სხვადასხვა შემოწირულობის სახით [9]. ამ შემთხვე-
ვაში, საქმე გვაქვს პოლიტიკური რენტის ძიების გზასთან, განსაკუთრებით კი ლო-
ბიზმთან [2]. კრიზისის ხელშემწყობ ძირითად ფაქტორად ითვლება დანაზოგებისა 
და საკრედიტო ასოციაციების დერეგულირება 80-იან წლებში, რომელმაც საშუალება 
მისცა მათ წარმომადგენლებს, რომ დეპოზიტორების ფულით ესარგებლათ და მა-
ღალრისკიანი ინვესტიციები განეხორციელებინათ. შესაბამისად, ჩარლზ კიტინგმაც 
გამოიყენა ეს უპირატესობა. [10] მან თავის ხუთეულთან ერთად, რომელთაც 1986-87 
წლებში 1,3 მლნ აშშ დოლარი გამოუყო სხვადასხვა დახმარების სახით, კაპიტალის 
მოცულობა გაზარდა, რისთვისაც გამოიყენა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული დეპო-
ზიტები, რომლებიც დააბანდა სარისკო ინვესტიციების სახით უძრავ ქონებაში. ხუთი-
ვე სენატორი, საარჩევნო კამპანიის კონტრიბუციების სანაცვლოდ, დათანხმდა იმაზე, 
რომ საბანკო რეგულაციები გაუქმებულიყო და არ გამოეძიებინათ კრიმინალური საქ-
მიანობები, რომლებიც ე.წ. უიმედო სესხებს უკავშირდებოდა. შესაბამისად, საზოგა-
დოებას არავინ აფრთხილებდა მოსალოდნელი დანაკარგის თაობაზე, რადგან ბანკის 
ბიზნეს გარიგებები გასაიდუმლოებული იყო [9]. 1934 წელს შექმნილმა სახელმწიფო 
დანაზოგებისა და სესხების სადაზღვეო კორპორაციის ფონდმა, სტაგფლაციისა და 
მაღალი ინფლაციის, ასევე რეცესიის შედეგად, 1987 წელს თავი გადახდისუუნაროდ 
გამოაცხადა. 

კრიზისმა ქვეყანას მიაყენა 160 მლრდ აშშ დოლარის ზარალი, საიდანაც 132 
მლრდ გადასახადის გადამხდელებმა, ხოლო დანარჩენი კი დანაზოგებისა და 
სესხების ინდუსტრიამ გაიღო. სახელმწიფო დანაზოგებისა და სესხების სადაზღვეო 
კორპორაციამ, გაკოტრებამდე 20 მლრდ აშშ დოლარი გადაუხადა დეპოზიტორებს [9]. 
აღნიშნული კრიზისის განმეორებადობა დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე. 
თუმცა, როგორც ზემოთ ვნახეთ, მსგავსი სიტუაციის შექმნაში დიდ როლს თამაშობს 

1 ფინანსური ინსტიტუტი კალიფორნიაში. დაფუძნდა 1925 წელს ლოს-ანჯელესში. 
1984 წელს ჩარლზ კიტინგმა შეიძინა 51 მილიონ დოლარად და დაითხოვა არსებული 
მენეჯმენტი. ლინკოლნის აქტივები, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაიზარდა 1.1 
მილიარდი დოლარიდან 5.5 მილიარდ დოლარამდე.
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ადამიანების მიერ მიღებული არაკეთილსინდისიერი გადაწყვეტილებები, რომელიც 
საბოლოო ანგარიშით, კრიზისით მთავრდება.

2001 წლის კრიზისი. 11 სექტემბრის ტერორისტულმა აქტმა ნიუ-იორკში, რომ-
ლის მიზანიც იყო აშშ-ის ეკონომიკის ჩამოშლა სამი უდიდესი სახელმწიფო ინსტი-
ტუტის - უოლ-სტრიტის, პენტაგონისა და თეთრი სახლის - განადგურებით, დიდი 
დარტყმა მიაყენა ეკონომიკას, რომლის გავლენაც დღემდე იგრძნობა. უოლ-სტრიტ-
ზე თავდასხმის გამო, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა რამოდენიმე დღით დაიხურა, დო-
უ-ჯონსის ინდექსი1 დაეცა 600-ზე მეტი პუნქტით და შედეგად, 2001 წლის რეცესია, 
რომელიც დასასრულს უახლოვდებოდა, გაძლიერდა და 2003 წლამდე გასტანა [12]. 
პრეზიდენტმა ბუშმა ომი გამოუცხადა ტერორიზმს, რომელიც ავღანეთისა და ერაყის 
ომებს მოიცავდა. რეცესიის გაღრმავების ერთ-ერთ მიზეზად ითვლება ასევე გაურ-
კვევლობა იმის შესახებ, ჩაერთვებოდა თუ არა აშშ ომში, რომელზე გაწეულმა მილი-
ტარულმა დანახარჯებმა სახელმწიფო ვალი გაზარდა 1,3 ტრლნ აშშ დოლარით [5]. 
თუმცა ფაქტია, რომ აშშ 2001 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად ხარჯავს მი-
ლიარდობით დოლარს თავდაცვაზე. აღნიშნული კრიზისის გამომწვევი მიზეზებიდან 
ჩანს, რომ ადამიანების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირად არაპროგნოზი-
რებადია, რაც ამწვავებს არსებულ სიტუაციას.

2008 წლის ფინანსური კრიზისი. 2008 წლის კრიზისი ითვლება ფინანსურ კა-
ტასტროფად, დიდი დეპრესიის შემდეგ. მისი პირველი გამაფრთხილებელი ნიშნები 
2003-2006 წლებში გამოჩნდა, როდესაც საცხოვრისის ფასებმა ვარდნა დაიწყო. ფე-
დერალურმა სარეზერვო სისტემამ და ბევრმა ანალიტიკოსმა ამ ფაქტის იგნორირება 
მოახდინა. უძრავი ქონების აგენტებმა აღნიშნული სიტუაცია გადახურებულ საბინაო 
ბაზარს მიაწერეს და ჩათვალეს, რომ იგი თავისით დასტაბილურდებოდა [5]. მათ ვერ 
გათვალეს ბაზარზე არსებული მესაკუთრეების დიდი რაოდენობა, რომელთა კრედი-
ტების საკითხიც კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. ბანკებმა საშუალება მისცა ხალხს, გამო-
ეტანა სესხი, რომელიც უზრუნველყოფილი იყო ბინის 100%, ან უფრო მეტი ღირებუ-
ლებით. ბევრ ადამიანს მიეცა შესაძლებლობა, რომ აეღო ე.წ. საბპრაიმ სესხები, შედე-
გად კი 2007 წლისთვის საბპრაიმ2 იპოთეკური სესხების კრიზისი წარმოიშვა. თავდა-
პირველად ის იყო 1987 წლის კრიზისის მსგავსი, ვინაიდან ორივე თაღლითობის და 
არაეთიკური ქმედებების შედეგად წარმოიშვა, და ორივე სიტუაცია დაკავშირებული 

1 დოუ-ჯონსის საშუალო ინდექსები წარმოადგენენ საფონდო ბირჟის ინდექსებს, 
რომელიც ზომავენ აშშ-ს ეკონომიკის 3 მსხვილ სექტორს: მრეწველობას, ტრანს-
პორტსა და საზოგადოებრივ სარგებლიანობას. 

2 იპოთეკური სესხი, რომელიც გაიცემა საკრედიტო ისტორიის არ მქონე, ან ცუდი 
საკრედიტო ისტორიის მქონე მსესხებლებზე. მათი სარედიტო ისტორია არ იძლევა 
სტანდატრული იპოთეკური სესხის აღების საშუალებას. სახელმწიფო დეპოზიტების 
სადაზღვევო კორპორაციის მონაცემების თანახმად, ეს მსესხებლები იყვნენ დაბალი 
შემოსავლისა და ცუდი საკრედიტო ისტორიის მქონე ადამიანები. კლიენტების 
მოსაზიდად ბანკები მათ სთავაზობდნენ სესხებს, რომლებიც დასაწყისში იყო იაფი, 
ხოლო სარგებელს იძლეოდა მოგვიანებით.
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იყო უიმედო სესხებთან. თუმცა, ეს კრიზისი გამწვავდა დაურეგულირებელი დერივა-
ტივების1 გამო. ბანკები იყენებდნენ იპოთეკურ სესხების ღირებულებას ახალი პრო-
დუქტის შესაქმნელად, რომელსაც გირავნობის საბუთით უზრუნველყოფილი ფასიანი 
ქაღალდები2 ერქვა. ისინი ყიდდნენ დერივატივებს ინვესტორებზე და ქმნიდნენ ახალ 
სასესხო მარაგებს. ბანკებმა გაყიდეს ძალიან ბევრი დერივატივი, რათა შენარჩუნე-
ბული ყოფილიყო იპოთეკის მუდმივი მიწოდება. გარდა ამისა, მათ შეამცირეს საკრე-
დიტო სტანდარტები. თუმცა, როდესაც ბინების ფასებმა ვარდნა დაიწყო, დერივატი-
ვების ფასებიც დაეცა და უეცრად ყველას მოუნდა დერივატივების განაღდება. ამან, 
ბუნებრივია, უარყოფითად იმოქმედა ჰეჯირების, საპენსიო და სხვა ფონდებზე, რომ-
ლებიც ფლობდნენ აღნიშნულ აქტივებს მსოფლიოს მასშტაბით, ვინაიდან მათ ვერ 
შეძლეს ვალდებულებების შესრულება. დერივატივების არსებობამ საბპრაიმ კრიზისი 
გადააქცია ფართო მასშტაბის მქონე ფინანსურ კრიზისად. საბანკო პანიკის შედეგად, 
დაეცა ბანკთაშორისი შეთავაზების ლიბორ ინდექსი. სახელმწიფოს საბანკო სისტემის 
გადასარჩენად გაწეულმა დანახარჯებმა ტრილიონობით დოლარის ზარალი მიაყენა 
[5]. ამ შემთხვევაშიც არაკეთილსინდისიერი ქმედების შედეგად დაზარალდნენ ადა-
მიანები.

კრიზისის გავლენა საქართველოზე

გლობალური ეკონომიკური კრიზისი საქართველომ ვერ იგრძნო იმდენად, 
რამდენადაც იგი მცირე ქვეყანაა მცირე ეკონომიკით. როგორც წესი, გლობალური 
კრიზისის მგრძნობიარობა, ყოველ ცალკეულ ეკონომიკაზე, განისაზღვრება ამ უკა-
ნასკნელის ინტეგრაციის ხარისხით გლობალურ გარემოში. საქართველოს ეკონომიკა 
კი მსოფლიო სისტემაში მხოლოდ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსითაა ჩართული. გა-
რდა ამისა, ჩვენთან არც ფასიანი ქაღალდების ბაზარია განვითარებული. ზემოთ რო-
გორც ვნახეთ, მიმდინარე გლობალურმა კრიზისმა სწორედ ფინანსური სფეროებიდან 
იფეთქა [4]. საქართველოში ინვესტიციები ძირითადად უძრავ ქონებაში ხორციელდე-
ბოდა და ეს ბაზარი მეტნაკლებად სწრაფად ვითარდებოდა 2000-იანი წლებიდან მო-
ყოლებული. ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ ერთ-ერთ ასეთ მაგალითს, რომელიც 
მცირეა გლობალურ კრიზისთან შედარებით, მაგრამ საჭიროებს ყურადღების მიქცე-
ვას, ვინაიდან უკავშირდება ადამიანების მიერ მიღებულ არაკეთილსინდისიერ გადა-
წყვეტილებებს.

ცენტრ პოინტის კრიზისი. ზემოთ ხსენებული “კიტინგის ხუთეულის” ერთგვარ 
პარალელს საქართველოში წარმოადგენს სამშენებლო კომპანია “ცენტრ პოინტის” 
საქმე, რომელთა დამფუძნებლებს შეიძლება, პირობითად, “რჩეულიშვილის სამეული” 

1 ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელთა ღირებულებაც დამოკიდებულია მათი სა-
ბაზისო აქტივების ფასისა და მომგებიანობის დინამიკაზე. მყიდველი თანახმაა 
შეიძინოს აქტივი კონრეტულ თარიღში და კონრეტულ ფასად. დერივატივი შეიძლება 
იყოს ნავთობი, გაზი, ოქრო, ან აშშ დოლარი.

2 ინვესტიციები, რომლებიც უზრუნველყოფილია იპოთეკური გირაოთი.
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ვუწოდოთ. 2000 წლის დასაწყისში, საქართველოში, სხვადასხვა სამშენებლო კომპა-
ნიები, რომელთა რიცხვი სწრაფად იზრდებოდა, დაზიანებულ, ან პატარა სახლებში 
მცხოვრებ მოქალაქეებს სთავაზობდნენ ფული ჩაედოთ ახალი, ან თანამედროვე ბინე-
ბის აშენებაში. ზოგიერთი სამშენებლო პროექტი მოიცავდა მასიური საცხოვრებელი 
კომპლექსის მშენებლობას, რომელიც ითვალისწინებდა რამოდენიმე ათასი ადამიანის 
დასახლებას, ასევე მრავალი სავაჭრო ცენტრისა და გასართობი ობიექტის არსებობას 
[13].

იმ დროს მოქმედ სამშენებლო კომპანიებს შორის “ცენტრ პოინტი ჯგუფი” ლი-
დერობდა. ეფექტური სარეკლამო კამპანიის მეშვეობით, იგი მრავალ კლიენტს იზი-
დავდა და სთავაზობდა შეეძინათ ბინები ჯერ კიდევ აუშენებელ მრავალსართულიან 
საცხოვრებელ კომპლექსში. იმისთვის, რომ აღნიშნული ბინების ჩაბარებასთან დაკა-
ვშირებული პირადი პასუხისმგებლობა აერიდებინათ, ვახტანგ და მაია რჩეულიშვი-
ლმა, რუსუდან კერვალიშვილთან ერთად, ერთობლიობაში 70 შეზღუდული პასუხის-
მგებლობის საზოგადოება და ამხანაგობა დააფუძნეს, რომლებიც ხელშეკრულებას 
დებდნენ კლიენტებთან და ვალდებულებას იღებდნენ მათთვის ბინების ჩაბარებაზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა კომპანიებმა მართლაც დაიწყეს მშენებლობები, 
საბოლოოდ მათ ვერ შეძლეს სამშენებლო მასალების მზარდი ხარჯების დაფარვა. 
სიტუაციის გამოსასწორებლად, “ცენტრ პოინტ ჯგუფმა” უფრო ფართომასშტაბიანი 
სარეკლამო კამპანია დაიწყო, თუმცა სამშენებლო კომპანიები დროის მცირე პერიოდ-
ში ვეღარ ახერხებდნენ რამდენიმე პროექტის ერთდროულად განხორციელებას და 
მზარდი დეფიციტის შევსებას. შედეგად, 30 სამშენებლო პროექტი შეჩერდა და 6158 
ოჯახი (დაახლოებით 30 000 ადამიანი) დაპირებული ბინების გარეშე დარჩა კომპა-
ნიამ კი 310 მლნ აშშ დოლარი არამიზნობრივად გამოიყენა [13].

დასკვნა

წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილეთ კრიზისის ბუნება, შევეხეთ 
მსოფლიოში არსებულ სხვადასხვა ეკონომიკურ და ფინანსურ კრიზისებს. ჩამოვაყა-
ლიბეთ მოსაზრებები, თუ რატომ ვერ აისახა კრიზისის გავლენა საქართველოზე. ხაზი 
გაესვა გლობალურ ეკონომიკაში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის ხარისხს, როგორც კრი-
ზისის მგრძნობელობის განმსაზღვრელ მნიშვნელოვან ფაქტორს. 

მეტ-ნაკლებად წარმოვაჩინეთ ადამიანის როლი კრიზისის ფორმირებაში, გამო-
მდინარე იქიდან, რომ კრიზისი დამოკიდებულია, როგორც მიკრო და მაკროეკონომი-
კურ, ასევე ადამიანისეულ ფაქტორებზე. 

ყურადღება გავამახვილეთ იმ გარემოებაზე, რომ გადაწყვეტილების მიღება, რო-
მელიც ჰომო ეკონომიკუსს ახასიათებს მოგების მიღების მიზნით, ხშირ შემთხვევაში, 
საზოგადოებისათვის შესაძლოა საზიანო აღმოჩნდეს. 

სახელმწიფოს სათავეში მყოფი ადამიანები, ხშირად უხეშად ერევიან ეკონომიკაში 
მიმდინარე პროცესებში. მათი ძალაუფლება არაკეთილსინდისიერი გადაწყვეტილებე-
ბის რისკის მატარებელია. ისინი სხვადასხვა სტიმულის შეთავაზებით ახდენენ საზო-
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გადოების ნდობის მოპოვებას და საკუთარი სტატუსის გამოყენებით ცდილობენ სხვის 
ხარჯზე მიიღონ მაქსიმალური სარგებელი, შედეგად კი ზარალდება საზოგადოება.

კრიზისისგან თავის დასაცავად, ადამიანებმა უფრო რაციონალურად უნდა 
იმოქმედონ: გადაიხადონ დავალიანებები, გაზარდონ დანაზოგები, მოიძიონ 
ფინანსური ანალიტიკოსები და მრჩევლები, დაგეგმონ ხარჯები და შეამცირონ 
რისკები. ეს ყოველივე უფრო დაიცავს მათ, რომ საკუთარ თავზე არ იგრძნონ 
კრიზისის უარყოფითი გავლენა. თუმცა, მოულოდნელი და არაკეთილსინდისიერი 
გადაწყვეტილებებისგან არავინაა დაზღვეული. შესამამისად, კრიზისები და მათი 
პროგნოზირება კვლავ გამოწვევად რჩება.
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 The human is the starting point for the economy. Directly or indirectly, he/she is 

related to the current events in the economy. Consequently, he/she has some influence on 
the economic process. For example, in the global financial and economic crisis, the human 
factor is reflected as the decision-making person, even though the causes of the crisis depend 
on a lot of exogenous and endogenous factors. Consequently, there are various types of 
crises that economists have a lot of ideas about. However, there is no single formula for the 
overcoming of the crisis. Thus, the problem has deep roots and the issue is still relevant. That 
is why it is necessary to re-discover the causes of the crisis, consider the role of a human in 
its shaping and to develop recommendations.

 The paper deals with the nature of recent global financial crises, their causes, the 
outcomes and the author’s opinions, based on scientific literature and various analytical 
articles.

Keywords: Human; banking crisis; economic crisis; financial crisis; global financial crisis; 
Great Depression.
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 ისევ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების გენერალური 
სტრატეგიის შესახებ (ანუ ვინ ბლოკავს საქართველოს 

წყლის ინდუსტრიის გრანდიოზული პროექტის
 განხორციელებას?)

მსოფლიო გლობალიზაციის ეპოქალური პროცესები ობიექტურად განაპირობე-
ბს ყვე ლა ქვეყნის ეკონომიკის ღრმა სტრუქტურულ ცლილებებს. ეს განსაკუთრებით 
შეეხება საქა რთველოს და ზოგიერთ სხვა ქვეყანას, რომლებიც ეპოქალურად ჩამორ-
ჩნენ მსოფლიო ეკონომიკის სტრუქტურის სრულყოფისა და სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების ტემ პებს. დღეისათვის საქართველო ასეულს მიღმაა მსოფლიოს ქვეყ-
ნებს შორის მოსახლე ობის ერთ სულზე მშპ-ის მაჩვენებლის მიხედვით და გვისწრე-
ბს როგორც ყველა ევრო პული, ასევე აზია-აფრიკისა და ლათინური ამერიკის ბევრი 
ქვეყანა, რომელთაც თითქმის არავითარი რესურსულ-ეკონომიკური უპირატესობა 
არ გააჩნიათ. ამასთან, სავალალოა ისიც, რომ როცა მსჯელობაა საქართველოს ეკო-
ნომიკის მომავალ განვითარებაზე, მკვლე ვართა თუ ექსპერტთა დიდი უმრავლესობა, 
პირველ რიგში, ანუ წინა პლანზე აყენებს ტურ იზ მისა და საკურორტო მეურნეობის 
განვითარებას. რაც შეეხება თანამედროვე ინდუს ტრიული ტექნოლოგიის მრავალსა-
ხეობიდან, თუნდაც ერთის გამოკვეთილად განვითა რებას, მასზე მსჯელობა არ არის, 
ან თითქმის არ არის. 

ამასთან დაკავშირებით, უაღრესად აქტუალურია საქართველოს ეკონომი-
კის განვი თარების მეცნიერულ დონეზე დამუშავებული გენერალური სტრატეგიის 
კონცეფ ციის ხორცშესხმის პრობლემა, რაც არაერთხელ ყოფილა მსჯელობის თუ 
დისკუსიის საგანი, თუმცა, ის განსაკუთრებულ აქტუალურობას დღეისათვის იძენს, 
რამდენადაც მკვლევართა თუ პოლიტიკოსთა არც თუ მცირე ნაწილი, თავისი ე.წ. 
კონცეფციით, ნებსით თუ უნებ ლიეთ, საქართველოს სამუდამო ჩამორჩენილობისაკენ 
უბიძგებს. ამათგან, მხოლოდ ერთ სტატიას გამოვარჩევ, რომელიც საქართველოს 
მართლაცდა გამორჩეულ, ქართული პრესის ფლაგმან ასწლოვან „საქართველოს რეს-
პუბლიკაში“ (2017 წლის 25 მაისი) დაიბეჭდა სათაურით – „საქარ თვე ლოს ეკონომიკუ-
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რი განვითარების გენერალური სტრატეგია“ (ავტორი ცნობილი ქართ ველი მეცნიერ–
ეკონომისტია, რომლის გვარს შეგნებულად აქ არ ვასახელებ). მასში ვკითხულობთ: 
„მისასალმებელია, რომ ამჟამად საქართველოში ტურიზმი ეროვნული ეკო ნო მიკის გა-
ნვითარების გენერალურ სტარტეგიად არის აღიარებული... რის შესახებ ჯერ კიდევ 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველ წლებში, კერძოდ 1999 წელს 
ვწერდი“.

ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, და არამხოლოდ ჩემი, ცალსახად უარ-
ყოფითია, რამდენადაც ასეთი შეხედულებების უმეტესობა (მჯერა, რომ ეს ჩვენ 
ავტორს არ შეეხება) იმ „დიდი პოლიტიკის“ შემადგენელი ნაწილია, რომელიც სამა-
მულო ინდუს ტრიისა და მყარი ეკონომიკის არსებითად ჩაკვლას ისახავს მიზნად, და 
საქართველოს, ისიც უკეთეს შემთხვევაში, ნავთობსადენის, გაზსადენის, ევრაზიული 
დერეფნისა, და საბოლოოდ, ტურისტთა საჯირითო ტერიტორიის, ხოლო ქართველე-
ბს – სხვების მომსა ხურე ერის მიზერულ პერსპექტივას უტოვებს. საქმე ისაა, რომ მო-
მავალი არა აქვს იმ ქვეყა ნასა და ერს, რომელიც ერთ სეზონში, თუნდაც 2-3–ჯერ მეტ 
ტურისტს თუ დამსვენებელს მოემსახურება, ვინემ ქვეყნის მუდმივი მოსახლეობაა.

 ამასთან, სავსებით მისაღებია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სტრა-
ტეგიაში გამოკ ვეთილი ადგილი დაიკავოს ტურიზმის თუ საერთოდ მომსახურების 
სფეროს დაჩქა რებულმა განვითრებამ, რასაც არავინ უარყოფს, მაგრამ, ამასთან 
ერთად, დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს მრეწველობას, და საერთოდ, ეკონომი-
კის დარგთა ინდუსტრიულ განვითარებას, ინფორ მაციულ ტენოლოგიებს, და რაც 
მთავარია, განათლების ფენომენს. ამ ასპექტით, მოსაფიქ რებელია ქვეყნის, როგორც 
როგორც აბსოლუტური, ასევე შეფარდებითი უპირატესობის ამოქმედების ახალი შე-
საძლებლობები, რისი დიდი პოტენციალიც გააჩნია საქართველოს.

თუმცა, უფრო ზუსტი იქნებოდა გვეთქვა, დაუყოვნებლივ ასამოქმედებელია რო-
გორც აბსოლუტური, ასევე შეფარდებითი უპირატესობის შემცველი, უკვე პროექტის 
სახით დამუშავებული „ქართული სასმელი წყლის ინდუსტრიალიზაციის“ კონცეფცია, 
რასაც მისი ავტორ მეცნიერ-პატრიოტთა ძლიერი ჯგუფი, პროფესორ პაატა გიორ-
გაძის ხელმ ძღვა ნელობით, „საქართველოს ეკონომიკური აღორძინების დოქტრინას 
უწოდებს.“

ავტორთა დამაჯერებელი მტკიცებით, ბუნებრივი სასმელი წყლის ინდუქტრიის 
შექმნით, მოკლე პერიოდში საფუძველი ჩაეყრება საქართველოს ფულადი 
შემოსავლების – 12 მლრდ დოლარით, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის – 3 მლრდ 
დოლარით ზრდას, სამრეწველო და სატრანსპორტო გადაზიდვებში ათეულობით 
ათასი ადამიანი დასაქმდება და თითოეული დასაქმებულის თვიური ხელფასი 1500 
დოლარი იქნება. დაიწყება დარგობრივი ეკონო მიკური პროექტების განხორციელება 
შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფით. წყლის ინდუსტრიის ამუშავებიდან მეშვიდე 
წელს დარგობრივ ეკონომიკაში რეინვესტირებული თანხებიდან შემოსავლები 
სწრაფად გაიზრდება; მეცხრე წელს კი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 51 მლრდ 
დოლარს მიაღწევს. მეათე წლიდან ეკონომიკურ პროექტებში დასაქ მებულ პირთა 
რაოდენობა 300 ათასს მიაღწევს, საშუალო ხელფასი კი 4500 დოლარი იქნება; ამის 
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საფუძველზე დაიწყება დემოგრაფიული მდგომარეობის სწრაფი გაუმჯობესება და 
მიგრაციული პროცესები შეჩერდება. 

ბუნებრივი სასმელი წყლის უზარმაზარი რესურსული პოტენციალის გამოყე-
ნება საქარ თველოს მსოფლიოს ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყანად გადააქცევს, მისი 
გამოუყენებ ლობა კი ერის წინაშე ჩადენილი გამოუსწორებელი, საშინელი დანაშაუ-
ლი იქნება. როგორც პროფ. პაატა გიორგაძე წერს („ასავალ-დასავალი“, 2018 წლის 
9-15 ივლისი) ამერიკელი პარტნიორები მზად არიან საქართველოს სასმელი წყლის 
ინდუსტრიისა და შესაბამისი სატრანსპორტო ინდუსტრიის შესაქმნელად ეტაპობრი-
ვად დახარჯონ 5 მლრდ დოლარი. ამ პროექტის განხორციელებას, აღნიშნავს პროფ. 
პ. გიორგაძე, მხოლოდ ხელისუფლების პოლიტიკური ნება სჭირდება, რაც აქამდე არ 
გამოვლენილა. და შემდეგ, სტატიაში არის ავტორის მოკრძალებული თხოვნა: „მეც-
ნიერთა დიდი ჯგუფის სახელით ვთხოვ და მივმართავ ბატონ მამუკა ბახ ტაძეს – და-
ინტერესდით ქართული სასმელი წყლის ინდუსტრიის პროექტით, ხელი შეუწ ყვეთ მის 
განხორციელებას და საქართველოს ისტო რიაში შეხვალთ სახელმწიფო მოღვაწედ, 
რომელმაც ქვეყნის სიღარიბიდან ამოყვანასა და მოსახლეობის გამდიდრებას დაუდო 
დასაბამი“. 

დიახ! ეს მართლაც გრანდიოზული პროექტია, რომლის განხორციელებაც 
საქარ თველოს უამრავ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემას მოუხსნის, მსოფლიოს 
„წყალმო წყურებულ“ ყველა ქვეყანას შვებას მოუტანს, ჩვენ კი – დიდძალ სასურველ 
ინვესტიციებსა და მოგებას. რა არის საჭირო ამისთვის! – მძლავრი სახელმწიფო 
კორპორაციის შექმნა, რომელ საც სათავეში ჩაუდება პროექტის ავტორი და მის მიერ, 
ასევე სახელმწიფოს მიერ შეთავა ზებული ქვეყნის პატრიოტი და დიდი გამოცდილების 
მქონე სპეციალისტები. თუმცა, არსებობს სრულიად მიუღებელი ვერსია იმის შესახებ, 
რომ პროექტის განხორცეილებას ხელს უშლიან უცხოეთთან საეჭვოდ დაკავშირებული 
საქართველოს „ყოვლისშემძლე“ ბიზნესმენთა თუ საქმოსანთა ცალკეული ჯგუფები, 
რომლებიც კერძოანგარებით ინტერესებს ყოველგვარ სხვა ინტერესზე მაღლა 
აყენებენ და ცდილობენ „მზა პროექტის“ საკუთარ ნებაზე ამოქმდებით, მილიარდები 
ჩაიჯიბონ(!). ამასთან დაკავშრებით, მოარული ხმების თანახმად, საინტერესოა 
აღინიშნოს, რომ ეროვნულად მოაზროვნე პრემიერ-მინისტრის - ი. ღარიბაშვილის 
თანამდებობა, დიდწილად სწორედ ამ საქმის სახელმწიფოებრივად, ანუ ერის 
ინტერესების შესაბამისად წარმართვის მცდელობას შეეწირა.

სამწუხაროა, რომ აღნიშნული პროექტი უმოქმედოდ დევს რომელიღაც ბიუროკ-
რატი მოხელის უჯრაში და მიუხედავად პროექტის ავტორის არაერთხელ მიმართვისა 
პრესის მეშვეობით, დღვანდელი მთავრობაც მისდამი ინტერესს არ იჩენს(ყოველ შემ-
თხვევაში გარეგნულად ასე ჩანს). 

სწორედ ეს ამოვიკითხე პირადად მე, პროფ. პაატა გიორგაძის ბოლო განცხადე-
ბიდან, რომელშიც იგი უკვე არამხოლოდ საყვედურს გამოთქვამს, არამედ უიმედო-
ბაც ჟღერს: „ქართველები მტკნარი სასმელი წყლის უნიკალური რესურსის წყალო-
ბით, მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდირესი ქვეყნის შვილები ვართ, მაგრამ უბედურება 
სწორედ ის არის, რომ ამ რესურსის გამოყენებისა და ცხოვრებაში რეალიზების სა-

რევაზ გოგოხია
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რეპლიკის მაგიერ!

შუალება არა გვაქვს“ (გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2018 წლის 30 ივლისი – 5 აგვისტო).
რატომ არ გვაქვს ამის რეალიზაციის საშუალება, ვინ და რა გვიშლის ხელს ამ 

დიდ საქმეში, ვინ ბლოკავს ამ მართლაცდა ჩვენთვის სასიცოცხლო და უფრო ზო-
გადად – საკაცობრიო მნიშვნელობის პროექტის განხორციელებას? ვინ და როდის 
გასცემს ჭეშმარიტ პასუხს ამ მრავალმნიშნელოვან კითხვებზე?...

პასუხს მოუთმენლად ელის ქართველი საზოგადოება, სრულიად საქართველო!

რევაზ გოგოხია
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

P.S. პროფესორ პაატა გიორგაძესთან, ჩემდა სამწუხაროდ, პიროვნულად არა-
ფერი მაკავშირებს, მას ფიზიკურადაც არ ვიცნობ. მე მხოლოდ მომხიბლა (ვინ ჭკუ-
ათმყოფელს არ მოხიბლავს) მისმა გრანდიოზულმა პროექტმა. არ მასვენებს კითხვა 
– რატომ არ ეხმაურება ამ საქმეს ეკონომიკის ან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, 
მთლიანად მთავრობა, პარლამენტი, მეცნიერთა დიდი ნაწილი? რა ხდება? – იქნებ 
პროექტი (მავანთა აზრით) ფანტაზიის ნაყოფია – გვითხარით, დაგვისაბუთეთ, გა-
გვარკვიეთ, დაგვაჯერეთ... დროა გადაჭრით ბრძანოს მთავრობამ – კი თუ არა? ქა-
რთველი საზოგადეობა, მთელი ხალხი ამის მოლოდინშია!

რ.გ.

P.P.S. წინამდებარე სტატიის პუბლიკაცია გარკვეულწილად შეყოვნდა, რისი მი-
ზეზიც საქართველოში სრულიად მოულოდნელად, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე 
ატეხილი აღვირახსნილი „გირჩულ-გიჟური“ აჟიოტაჟია ე.წ. „მარიხუანის კულტივაცი-
ის ეკონომიკური სარგებლის“ გამო. გარდა იმისა , რომ მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში 
სატანისეული კანაფი არალეგალურია, მისი საქართველოში წარმოება - ექპორტით 
მიღებული შემოსავალი და რაც მთავარია, სარგებელი მრავალჯერ ჩამოუვარდება 
ქართული ღვთივკურთხეული სასმელი წყლის ინდუსტრიალიზაციით მიღებულს, ან 
კიდევ „რად გვინდა ისეთი ეკონომიკა, თუ დავკარგავთ ჩვენს ბავშვებს“ (ილიაII-ის ა/წ 
16 აგვისტოს საკვირაო ქადაგებიდან). კიდევ უფრო რომ არ დავშორდეთ უფალს, 
მოდით, ცალსახად შევთანხმდეთ: ნუ გამოვიყენებთ კანაფს ჩვენი ახალგაზრდობის 
(არამხოლოდ მათი) „სახრჩობელას ყულფად!“ ერთსულოვნად და მყარად დავუჭი-
როთ მხარი დევიზს - „მსოფლიო ნარკოტიკების გარეშე!“

 ასე, რომ ჩვენი კითხვები „ქართული სასმელი წყლის ინდუსტრიალიზაციის კონ-
ცეფციის“ ამოქმედების თაობაზე, არათუ ძალაში რჩება, არამედ კიდევ უფრო დამა-
ჯერებელი, ურყევი და მტკიცე ხდება.

რ.გ.
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საქართველოს აკადემიურმა გამომცემლობამ დასტამბა პროფესორების ვ. ბასა-
რიას და რ. ბასარიას წიგნი „ეკონომიკის პრინციპები“ (რედაქტორები: პროფ. იაკობ 
მესხია, პროფ. რევაზ ხარებავა, პროფ. დავით კბილაძე; თბ., 2017), რომელიც შედ-
გება ორი ნაწილისაგან - „მიკროეკონომიკა“ და „მაკროეკონომიკა“. ამავდროულად, 
ნაშრომი, ფაქტობრივად, ერთი სახელმძღვანელოა ეკონომიკურ თეორიაში: მისი მე-
ორე ნაწილის („მაკროეკონომიკა“) შესწავლა შინაარსობრივად გამომდინარეობს და 
დაკავშირებულია პირველი ნაწილის („მიკროეკონომიკა“) ათვისებასთან. ვფიქრობთ, 
ეს წიგნის დადებითი მხარეა. სახელმძღვანელოს შინაარსის ჩამოყალიბებისას გამო-
ყენებულია საქართველოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში მიღებული ტიპური 
პროგრამები (სილაბუსი). წიგნის თითოეულ ნაწილში შვიდ-შვიდი თემაა მოცემული, 
რაც შესაძლებელს ხდის საგნის სწავლება ორგანიზებულ იქნეს ორ სემესტრში.

ეკონომიკის პრინციპები ნაშრომში ნეოკლასიკური თეორიის პოზიციიდანაა გა-
შუქებული. საკითხების გადმოცემისას ავტორები, როგორც ანოტაციაშია მითითებუ-
ლი, მიმართავენ „ეკონომიკური მეცნიერების გამოჩენილი წარმომადგენლების (კლა-
სიკოსების) გზამკვლევ იდეურ მემკვიდრეობას, ასევე ნობელის პრემიით დაფასებულ 
პ. სამუელსონის სახელმძღვანელოს „ეკონომიკა“, გრეგორი მენქიუს და სხვა ცნობილი 
ავტორების ნაშრომებს“. მაკროეკონომიკის ნაწილში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი 
კეინზის კონცეფციას, განსაკუთრებით სამთავრობო მაკროეკონომიკური პოლიტიკის 
საკითხებში.

ამასთან, დაბეჯითებით გვინდა ხაზი გავუსვათ იმას, რომ საქმე გვაქვს ქართვე-
ლი ავტორების მიერ შექმნილ ორიგინალურ ნაშრომთან: ეს ეხება მის როგორც შინა-
არსს, წყობას, გადმოცემის სტილს, ასევე საქართველოს ეკონომიკური რეალიებიდან 
გამოყენებულ მაგალითებს.

წიგნის ავტორები წინათქმაშივე ისახავენ თავიანთ ამოცანად დაეხმარონ 
სტუდენტებს (ასევე სხვა მკითხველს) ეკონომიკური აზროვნების დაუფლებაში. 
მართლაცდა, პრაქტიკულად ყველა თემასა და თემებისადმი დართულ კითხვარებში 
ისინი ცდილობენ მაქსიმალურად მიაპყრონ სტუდენტების აზროვნება გაშუქებული 
პრობლემების და საკითხების წინააღმდეგობრიობას და გამოიწვიონ მათში ამის 
განხილვაში მონაწილეობის სურვილი.

kritika da bibliografia
CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

ekonomika da biznesi, 2018, 3,  gv. 138-140

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 3,  pp. 138-140



139

საყურადღებო სახელმძღვანელო ეკონომიკურ თეორიაში

სახელმძღვანელოს გასდევს ავტორთა სურვილი და მცდელობა, რომ არჩეუ-
ლი მეცნიერების დარგის მეტ-ნაკლებად დაუფლებასთან ერთად, მკითხველს განუ-
მტკიცდეს ეკონომისტისათვის აუცილებელი ობიექტურად, მიუკერძოებლად მსჯე-
ლობის განწყობა.

აღნიშნულის საილუსტრაციოდ წიგნიდან გამოდგება, თუნდაც ის, რომ ნაშრომის 
მე-2 ნაწილის მე-2 თემის მე-5-6 თავებში განხილულია საკითხი - „ცოდნა, საზოგა-
დოებრივი მენტალიტეტი და ეკონომიკური ზრდა“, სადაც საქართველოს განათლე-
ბის სისტემაში დღეს არსებული მდგომარეობა შეფასებულია როგორც ძალიან მძიმე, 
პრობლემური. ეს მოსაზრება, რომ იტყვიან, არახალია, მაგრამ ის, რომ ავტორები 
ამას ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებულ „დიპლომომანიის“ მენტალურ განწყობას 
უკავშირებენ და მდგომარეობის გაუმჯობესების თავისებურ რადიკალურ, მათი აზ-
რით, სრულიად აუცილებელ, გარდაუვალ ღონისძიებას გვთავაზობენ, ეს უეჭველად 
საინტერესო და საყურადღებოა.

მოსაზრებები საქართველოს განათლების სისტემის მდგომარეობაზე (რომელიც, 
საბოლოო ანგარიშით, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზეც უდიდეს გავლენას ახ-
დენს), ამ წიგნის გამოცემამდეც არაერთგზის გამოუთქვამს მის ერთ-ერთ ავტორს 
- ბატონ ვლადიმერ ბასარიას თავის სამეცნიერო პუბლიკაციებში, რაც შესაბამისი 
სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან სათანადო რეაგირებასა და გათვალისწინებას 
საჭიროებს.

ეკონომიკური თეორიის სახელმძღვანელოების ავტორებს, აგრეთვე საგნის 
ლექტორებს ზოგჯერ საყვედურობენ, რომ ხანდახან საკითხებს იმეორებენო. ეს ნაშ-
რომშიც გვხვდება, მაგრამ არ მიგვაჩნია დიდ ცოდვად; უფრო მეტიც, ვთვლით, რომ 
დისციპლინის შინაარსიდან გამომდინარე, ეს საჭირო და გარდაუვალიც კია ზოგჯერ. 
ამიტომ, ამ თვალსაზრისით პრეტენზიას ვერ გამოვთქვამთ.

ამასთან, ერთ შემთხვევაში, ნამდვილად შევეკამათებით ავტორებს. ეს ეხება სა-
ბაზრო ეკონომიკაში ეროვნული შემოსავლის განაწილების პრობლემას. პირდაპირ 
ადეკვატური დასათაურების ქვეშ ეს საკითხი გადმოცემულია წიგნის როგორც პირ-
ველ, ასევე მეორე ნაწილებში (თემაში, რომელიც ეხება ფირმის საქმიანობას, და თე-
მაში, რომელშიც განხილულია მშპ-ის წარმოება). მართალია, პირველ შემთხვევაში 
საკითხისადმი მიმართვას ავტორები წარმოაჩენენ, როგორც მასში გარკვევის მცდე-
ლობას (თავისებურ „სინჯს“), ხოლო მეორეში, როგორც ცოდნის „გაღრმავება - გა-
ფართოებას“. ჩვენი აზრით, მაინც უფრო მართებული იყო მისი თავიდან ბოლომდე 
მაკროეკონომიკის ნაწილში გადმოცემა.

წიგნი გამართული, ლიტერატურული ქართულითაა დაწერილი და ინტერესით 
იკითხება. ვფიქრობთ, ის ეკონომიკური სპეციალობის დამუფლებელ-გამღრმავებელ-
თა ცხოველ ინტერესს გამოიწვევს. ამასთან, თუ ავტორები შესაბამის კომერციულ 
ნიჭს და შემართებას გამოიჩენენ, იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარი ნაკლებად 
არის გაჯერებული ეკონომიკური თეორიის ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით, 
შესაძლებელია, წიგნის გამოცემის ხარჯები მათ ერთგვარი ნამეტითაც დაფარონ.
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იოსებ არჩვაძე , დავით კბილაძე

დაბოლოს, საერთო დასკვნა. ეკონომიკური თეორიის სახელმძღვანელოს შექმნა 
ურთულესი და უდიდესი პასუხისმგებლობის მატარებელი მძიმე სამუშაოა. ამ საქმე-
ში უმაღლესი შედეგის მიღწევა თავისებური „ევერესტის დაპყრობაა“ და ეს მხოლოდ 
პოლ სამუელსონის და ალფრედ მარშალისთანა გამორჩეული შესაძლებლობების 
მკვლევართა ხვედრია. ევერესტის რა მოგახსენოთ, მაგრამ წიგნის ავტორებმა ჩვენი 
რეალობის მყინვარწვერი რომ დალაშქრეს, ამის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია.

იოსებ არჩვაძე 
ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის 

აფილირებული პროფესორი

დავით კბილაძე
ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებელის 

სახელობის უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი
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ზოგიერთი შტრიხი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ნოდარ დუმბაძის 

საუნივერსიტეტო ცხოვრებიდან

(დაბადებიდან 90 წლისთავის გამო)

 ცნობილ და გამოჩენილ, მაგრამ გარდაცვლილ პიროვნებაზე წერა ერთობ რთუ-
ლია, მით უფრო ისეთ ადამიანზე, რომელიც მარად გულღია, ენამოსწრებული, ნათე-
ლი, ადამიანებისადმი უსაზღვრო სიყვარულით აღსავსე, მათი დარდით სევდამორეუ-
ლი და მათი სიხარულით აღტაცებული, სიტყვით და კალმით შემოქმედი, პატარები-
სათვის თანატოლი და დიდებისათვის მეგობარი, ხანდაზმულთა პატივისმცემელი და 
მარადის პოეტური სულის მატარებელი იყო.

 ასეთი პიროვნება იყო მწერალი, შემოქმედი, საზოგადო მოღვაწე ნოდარ დუმ-
ბაძე.

მქონდა პატივი წლების მანძილზე ახლო ურთიერთობაში ვყოფილიყავი მასთან 
როგორც სტუდენტი, მეგობარი და კოლეგა და სრულად აღმექვა მისი პიროვნება. 
ნოდარი იმ იშვიათ ადამიანთაგანი იყო, რომელსაც ზენაარსმა თუ ბუნებამ უხვად 
მიამადლა ისეთი თვისებები, უნარი და ნიჭი, რასაც, სამწუხაროდ, მოკლებულია 
ადამიანთა არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი.. მის მიერ რთულ გზაზე განვლილი მძიმე 
ცხოვრების მიუხედავად, ყველგან სპეტაკად, შეუბღალავად იმოღვაწა და იცხოვრა. 
მწერლური ნიჭით, იგი ადამიანის სულიერ სამყაროში ღრმად იხედებოდა, საოცრად 
ემარჯვებოდა შეუცთომლად განესაზღვრა ადამიანის ხასიათი, შესაძლებლობები და 
მისწრაფებები. არასოდეს არაფერს არ ართულებდა, საკმაოდ კარგად ესმოდა ცხო-
ვრება, ცხოვრების მაჯისცემა თითქოს ხელის გულზე ედო, ისე არაჩვეულებრივად 
გრძნობდა მის რიტმს. მისი ნაწარმოებების ყოველი სტრიქონი გაჯერებულია სამშო-
ბლოსა და ადამიანის სიყვარულით, კეთილმოსუ რნეო ბით, ცრემლიანი და ტკივილი-
ანი, მაგრამ უფრორე – იმედიანი, ჯანსაღი იუმორით, საოცარი გულწრფელობით და 
უშუალობით. როდესაც კითხულობ მის შემოქმედებას, გრძნობ, რომ ის შენს გულსა 
და სულშია, მუდამ თან გახლავს, ალბათ იშვიათია ისეთი ქართველი, რომელსაც წა-
კითხული არ ჰქონდეს მისი რომანები და მოთხრო ბები, ანდა არ ენახოს ისინი – გადა-
სული კინომატოგრაფსა და თეატრში. მის ნაწარმოებებზე თაობები აღიზარდა. ნო-
დარ დუმბაძე – გამოკვეთილი გვარ-სახელია ქართულ ლიტერატურულ სამყაროში,. 
რისთვისაც მას არასოდეს უბრძოლია – ეს თავისთავად მოხდა.
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გედევან ხელაია

 რას ვისურვებდი? – იქნებ, იმქვეყნიური ცხოვრების ასპარეზზე ამ წუთი სოფლით 
ვალმოხდილისთვის ლოცვას, მისი ხსოვნის მარადისობით სტრიქონ-სტრიქონ რომ 
შემოვიდა ქართველი მკითხველის გულში.

* * *
 ნოდარ დუმბაძე გავიცანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენ ეკონო-

მიკური ფაკულტეტის სტუდენტები ვიყავით, ოღონდ იგი იყო სოფლის მეურნეობის 
ეკონომიკის ჯგუფში, მე – ფინანსებისა და კრედიტის. უნივერსი ტეტის დამთავრე-
ბისთანავე, მაშინდელი რექტორის, აკადემიკოს ნიკო კე ცხოველის უშუალო ხელშე-
წყობით, შეიძლება ითქვას, ორივეს ბედმა გაგვიღიმა – სამუშაოდ დაგვტოვეს უნივე-
რსიტეტში. ნოდარი გაანაწილეს დარგობრივი ეკონომიკის კათედრაზე ლაბორანტად, 
ხოლო მე – ფინანსებისა და კრედიტის კათე დრაზე. ნოდარისთვის ეკონომისტობა 
უკვე ამ დროისათვის, მეორეხარისხოვან სპეციალობას წარმოადგენდა, მისი ინტერე-
სის უმთავრესი საგანი ლიტერატურა იყო. სხვათაშორის, იღლიაში მუდამ ამოჩრილი 
ჰქონდა ამა თუ იმ ცნობილი მწერლის წიგნი და ისე დადიოდა ლექციებზე – სტუდე-
ნტობისა და ლაბორანტად მუშაობის დროსაც.

 თავდაპირველად, სტუდენტობის პერიოდში, ნოდარი ლექსებს წერდა. იგი უნი-
ვერსიტეტის ლიტერატურული წრის აქტიური წევრი იყო. ნოდარი თავისი ლექსებით 
ხშირად გამოდიოდა უნივერსიტეტის კლუბში გამართულ, სხვადასხვა შეხვედრასა 
თუ პოეზიის საღამოზე. ამასთან ლექსებს ხშირად აქვეყნებდა უნივერსიტეტის გა-
ზეთშიც. ნოდარი თავისი ლექსებით, სკეტჩებითა და იუმორისტული მოთხრობებით 
ძალიან მალე პოპულარული გახდა მთელს უნივერსიტეტში.

 მართალია, ახალგაზრდული ასაკი ბევრი სიხარულისა და გართობის შესაძლებ-
ლობებს ქმნიდა, მაგრამ ომისშემდგომი წლები, მაინც უმძიმესი პერიოდი იყო: შიმ-
შილი, შიში, ყველაფერი ტალონებზე იყიდებოდა, უფულობა, შუქიც ხან იყო და ხან 
არა, როცა იყო, ისიც, ძლიერ ბჟუტავდა. ყველას უკიდურესად გვიჭირდა, მაგრამ 
ნოდარს – განსაკუთრებით. ჯერ იყო და ის ავად სახსენებელი 1937 წლის რეპრესიები 
საბედისწერო აღმოჩნდა ნოდარისათვის: მამა დაუხვრიტეს, დედა რისთვის? ციმბირ-
ში გადაასახლეს 10 წლით და სამოთახიან ბინიდან ერთ ოთახში დატოვეს დასთან 
ერთად. შემდეგ, 2 წლის ვაჟიშვილი სრულიად მოულოდნელად, 3-4 დღის ავადმყო-
ფობის შედეგად, ტიფით დაეღუპა. ამას დაემატა ისიც, რომ ერთი უბედური შემთხვე-
ვის გამო, სრულიად უდანაშაულოდ 6 თვე პატიმრობაშიც იმყოფებოდა.

 მაგრამ 40-50-იან წლებში განვლილი მძიმე ცხოვრების მიუხედავად, ნოდა-
რი არ გაბოროტებულა. პირიქით, მისი პიროვნული ხასიათითა და ნიჭიერებით მა-
გალითადაც კი იქცა ბევრისათვის. მართლაც, მისი კეთილი გულით და ბავშვივით 
გულწრფელობით უზარმაზარ სიყვარულს დაატარებდა და ღიმილიანი მზერით მას 
დებდა ყველასთან და ყველაფერში, სხვანაირად არც შეეძლო და სხვანაირი იგი არც 
შეიძლებოდა ყოფილიყო.

 ლექციებს გამოცდილი პედაგოგები გვიკითხავდნენ, სახელოვანი მეცნიერ-ეკო-
ნომისტები, პროფესორები:: გ. გეხტმანი, ნ. ქოიავა, პ. გუგუშვილი, ვ. ჩანტლაძე, ირ. 
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მიქელაძე, გ. გამყრელიძე, ნ. იაშვილი, არ. გოკიელი. მათ ბუნებრივია, ეამაყებოდათ 
ის, რომ ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტი, ასე გამორჩეულად, პოეტური ნიჭით 
იყო დაჯილდოებული. თუმცა, იმასაც აღვნიშნავ, რომ მას არასოდეს უსარგებლია 
თავისი პოპულარობით, თუნდაც, გამოცდების ჩაბარებისას.

 სტუდენტობისას, გარკვეულ პერიოდში ნოდარი მარტო ცხოვრობდა თავის 
ერთოთახიან ბინაში. მისი და - ლეილა, ექიმი იყო და, თუ არ ვცდები, ტყვარჩელ-
ში მუშაობდა. ბებია ოლღა და ახლო ნათესავები, რომლებიც ჩოხატაურის რაიონის 
სოფელ ხიდისთავში ცხოვრობდნენ, ეკონომიკურად ვერ ეხმარებოდნენ ნოდარს, რა-
დგან საკუთარი თავის რჩენაც უჭირდათ, თანაც შორი მანძილიდან პროდუქტების 
გაგზავნაც გაძნელებული იყო. ამიტომ, თბილისში იმ შიმშილობის დროს დედობას, 
ფაქტობრივად, მამიდა, ქალბატონი შუშანა, უწევდა, რომელიც ნინოშვილის ქუჩაზე 
ცხოვრობდა. ნოდარი თითქმის ყოველდღე, საღამოს საათებში, მამიდასთან ვახშმობ-
და. ცხადია, მას არ შეეძლო ყოველდღე უნივერსიტეტის სასადილოში დანაყრებუ-
ლიყო. დასაწყისში, როდესაც მან სცადა ნისიად ესადილა სასადილოში, ერთი თვის 
მანძილზე ვალად იმდენი თანხა დაუგროვდა, რომ მისი ერთბაშად გადახდა უკიდუ-
რესად გაუჭირდა. ამიტომ, ბუნებრივია, ერჩივნა ყოველდღიურად შორი გზა გაევლო 
და მამიდასთან იმედიანად ყოფილიყო.

* * *
 სტუდენტობის დროს გატაცებული ვიყავი სპორტით. ვიყავი უნივერსიტეტის კა-

ლათბურთის ნაკრები გუნდის წევრი. შეჯიბრებები უმეტესწილად გვქონდა ყოფილი 
ლენინის სახელობის სპორტდარბაზში, რომელიც ტერიტორიულად ახლოს მდებარე-
ობდა ჩვენთვის უკვე ცნობილ ნინოშვილის ქუჩასთან. ნოდარი ხშირად ესწრებოდა 
ჩვენს თამაშებს ამ დარბაზში. სხვათაშორის, ისეთი კარგი ფეხი ჰქონდა, თუ დაესწრე-
ბოდა თამაშს, იმ დღეს აუცილებლად ვიგებდით. ერთხელ, როდესაც ლენინგრადის 
უნივერსიტეტის ძლიერ გუნდთან გვქონდა შეხვედრა, სწორედ მაშინ განმიცხადა: ამ 
თამაშს ვერ დავესწრები, მწერალთა წრის წევრებთან ერთად ექსკურსიაზე მივდივა-
რო. არადა, ამ შეხვედრას უნდა გამოევლინა მოსკოვში საკავშირო უნივერსიტეტების 
პირველობაზე წამსვლელი გუნდის ვინაობა. ძალიან მეწყინა, მაგრამ რას გავაწყობ-
დი. თამაშის პირველი ნახევარი შვიდი ქულის სხვაობით წავაგეთ. შესვენების დროს, 
სრულიად მოულო დნელად, გასახდელში ნოდარი გაღიმებული სახით რომ შემოვიდა, 
სიხარულისაგან დავიბენი, მაგრამ რაღაც ძალა მომემატა და სტიმული მომცა, თანაც 
ნოდარმა ყურში ჩამჩურჩულა: გედევანა ძამა (ასე მიწოდებდა) წუხელ ისეთი კარგი 
სიზმარი ვნახე, დღეს აუცილებლად თქვენ გაიმარჯვებთო. ისე აგიხდეთ ყველაფერი, 
როგორც ჩვენ აგვიხდა. თამაშის მერე ვუთხარი: ბიჭო, რა ნახე ისეთი სიზმარში-მე-
თქი, მან ჩვეული ღიმილით თქვა: არაფერიც არ მინახავს, უბრალოდ მინდოდა შენი 
ნერვული დაძაბულობა მომეხსნაო. ამაზე კარგის მეტს ვერაფერს იტყვი, ვუთხარი, 
სწორედ მოქცეულხარ-მეთქი.

 ნოდარი, მართლაც ჩემი ნამდვილი მეგობარი იყო, ერთ-ერთი საუკეთესო მეგო-
ბარი, რომელიც სტუდენტობის წლებში შევიძინე.
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* * *
 ნოდარს დიდი სამეგობრო ჰყავდა, თუმცა ერთ დღეს რატომღაც, როცა მეტად 

სერიოზული საქმე გაუჩნდა, პირველად ჩემთან მოინდომა შეხვედრა და დალაპარაკე-
ბა. მოვიდა თუ არა, მაშინვე პირდაპირ, ყოველგვარი მიკიბვ-მოკიბვის გარეშე მომახა-
რა: “გედევანა, ძამა, ძალიან შეყვარებული ვარ ერთ გოგოზე – ნანული გუგუნავაზე, 
სპეციალობით ფილოლოგია, დარწმუნებული ვარ, მასაც ვუყვარვარ, ჩვენი ურთიე-
რთობა უკვე არის არა ელამენტარულად გრძნობა, მოწონება ან სიმპათია, არამედ 
უზომო სიყვარული ახლა ორივე იმ დასკვნამდე მივედით, რომ უკვე აზრი არ აქვს 
ჩვენს ერთად აქეთ-იქით ხეტიალსა თუ სეირნობას, გადაუდებლად უნდა დავქორ-
წინდეთ. აქამდე ამის საჯაროდ აღიარებაზე თავს ვიკავებდით, ხომ იცი, რაც უფრო 
გვიან ხდება ასეთი რამის აფიშირება, მით უფრო უკეთესია, ნათქვამია – სიყვარულს 
მალვა უნდაო. ძამა, იცოდე შენ ხარ პირველი ჩვენს მეგობართა წრეში, ვისაც ეს გა-
ვანდეო.” ნოდარის სიტყვები ისეთი გულწრფელობითა და გრძნობით იყო ნათქვამი, 
ფაქტობრივად, რაიმე რჩევისათვის, მილოცვის გარდა სათქმელი აღარაფერი მრჩე-
ბოდა. ამიტომ, მოკლედ მოვჭერი: თუ თქვენ ბედნიერი იქნებით, ამას რა სჯობს, მეც, 
როგორც მეგობარი, ბედნიერი ვიქნები-მეთქი.

 მართლაც, ნოდარი, ჭეშმარიტად ასეთი კაცური ქმედებით, კიდევ უფრო ამა-
ღლდა ჩემს თვალში. იმ მომენტში, ჩემ წინ იჯდა სულ სხვა ნოდარი, სიყვარულისა-
გან დამონებული და დაბრმავებული კი არა, არამედ მეტად სერიოზული, საღად რომ 
აზროვნებს და ყველაფერზე ჭკუა რომ მოეკითხება, ისეთი. 

ნოდარისა და ნანულის გრძნობამ დიდებული ოჯახი შექმნა, მაგრამ წლებით გა-
მოცდილი სიყვარული, ეულად დარჩა ნოდარის ამქვეყნიურ ცხოვრებიდან უდროოდ 
წასვლის გამო.

* * *
 ლაბორანტად მუშაობის პერიოდში, მე ვიყავი ნოდარის ლექსების პირველი მსმე-

ნელი. დილით, სამსახურში გამოცხადდებოდა თუ არა, ტელეფონით შემეხმიანებოდა: 
“გედევანა, ძამა, ამოი ჩემთან ერთ წამს”. ჩვენ ერთი სართული გვაშორებდა ერთმა-
ნეთს. თავის ლექსს ჯერ თავად წაიკითხავდა, მერე მე წამაკითხებდა და მეტყოდა: 
“არ იჩქარო, ნელა წაიკითხეო”, დიდი ყურადღებით ისმენდა ჩემს წაკითხულს. ხში-
რად ლექსი იქვე შეუსწორებია. ჩვენ შორის ისეთი ახლო ურთიერთობა იყო ჩამოყა-
ლიბებული, რომ მისი ხელისმომკიდეც კი გავხდი. ქორწილი მისი მეუღლის ბინაში 
გაიმართა (ყოფილი ვერის ბაზართან ახლოს). სუფრას ხელმძღვანელობდა ცნობილი 
თამადა ბოჩია კარტოზია, რომელმაც თავისი მხატვრული სადღეგრძელოებითა და 
მახვილსიტყვაობით ისე ლამაზად წარმართა ქორწილი, როგორც ეს გუგუნავებისა და 
დუმბაძეების ოჯახებს ეკადრებოდა.

 ქორწილის დღეს, ვერის ბაზართან შევიკრიბეთ ნოდარის ახლო მეგობრები, 
ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტები: ვახტანგ ელბაქიძე, მიხეილ ქუთათელა-
ძე, არჩილ ერგემლიძე, სანდრო მცხვეთარიძე, გივი გოშაძე, მამია ღაღანიძე, ალიოშა 
ენდელაძე და მე. მესამე სართულზე ასვლისას, ჩვენი უყურადღებობით თუ ახალგა-
ზრდული აჩქარებით, არ ვიცი რას დავაბრალო, საჩუქარი, რომელიც მუყაოს ყუთში 
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იყო, უცაბედად ხელიდან გაგვივარდა და პირველ სართულამდე ისე ხმაურით იგორა-
ვა, მთლად დაიმსხვრა. საოცრად ცუდ დღეში ჩავვარდით ყველანი, ისე დავიბენით, 
არც ვიცოდით რა და როგორ გვემოქმედა. საჩუქარი ხელახლა რომ გვეყიდა საამისოდ 
არც საკმარისი დრო იყო და არც ფული გვქონდა, მხოლოდ ერთი გზა იყო, საჩუქრის 
გარეშე მივსულიყავით რვა მამაკაცი. ასეც მოხდა. გუგუნავების ოჯახში ისეთი მხია-
რული განწყობა სუფევდა, ჩვენი გასაჭირი არ გავამხილეთ. ქეიფს რომ შევუდექით, 
მერე ეს ყველაფერი ნოდარს გავაგებინეთ, რომელმაც თავისი დამახასიათებელი იუ-
მორით ისე გააფორმა, რომ ღვინის სმასა და სიცილ-ხარხარში, დაგვათენდა.

* * *
 როგორც აღვნიშნე, ნოდარს ბევრი მეგობარი ჰყავდა. იგი მართლაც ყველას 

გულით უყვარდა და პატივს სცემდა, თუმცა, ზოგიერთი ისეთი მაგარი ანტისტალი-
ნისტი იყო, შინაურ წრეში, ნოდარის მიმართ გაღიზიანებას ვერ მალავდა და არცთუ 
იშვიათად, უხერხულ მდგომარეობაშიც აყენებდა კიდეც. ეუბნებოდნენ: სტალინის 
ეპოქაში დაიბადე და გაიზარდე, კარგად იცნობ სტალინს როგორც დიქტატორს, შენს 
ოჯახში ტრაგედია დაატრიალა, მამა დაგიხვრიტა, დედა გაგიციმბირა, ოჯახი დაგი-
ნგრია, ცხოვრება გაგიმწარა და შენს ნაწარმოებებში მისი სახელი არცერთხელ მოხ-
სენიებული არ გაქვს, როგორც მას შენგან ეკადრებაო. საყვედურები მრავალგზის მე-
ორდებოდა, მაგრამ ნოდარი ყოველივე ამას ოლიმპიური სიმშვიდით პასუხობდა, ანდა 
თავისთვის ჩაიცინებდა ხოლმე, მერე საუბარს იუმორში სხვა რამეზე გადაიტანდა და 
ამით თავს არიდებდა პასუხის გაცემას. ერთხელ ყელში რომ ამოუყვანეს ამაზე ლაპა-
რაკით, გაბრაზების გარეშე, დინჯად თქვა: “თქვე კაი ხალხო, სტალინი რატომ უნდა 
ვლანძღო და ვაგინო, როცა იგი სიცოცხლეში არასოდეს და არსად დამარცხებულა; 
რუსეთის ყველა იმპერატორს აღემატებოდა; იქ, სადაც სახელმწიფოებრიობის ნიშან-
წყალი აღარ იყო და მილიონობით ხალხი შიმშილობით იხოცებოდა, ზესახელმწიფო 
შექმნა; მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ომი მოიგო და კაცობრიობა ფაშიზ-
მისაგან იხსნა. ბოლოს და ბოლოს უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს ფენომენი ჩემს პატარა 
ქვეყანაში დაიბადა და გაიზარდა. მე კი უპირველესად, ჩემი ქვეყნის მოქალაქე ვარ, 
შესაბამისად, მეც ჩვეულებრივად მაქვს უფლება, როგორ ვწერო და რა ვილაპარაკო 
ამ ფენომენზეო”.

 ვფიქრობ, ნოდარის ამგვარი დამოკიდებულება სტალინისადმი, ძირითადად, 
ეფუძნებოდა არა იმ მძიმე შედეგებს, რაც 1937 წლის რეპრესიებმა, საკუთრივ, მის 
ოჯახს მოუტანა, არამედ იმ დროისათვის, ქვეყნის განვითარებისათვის, სტალინის 
მიერ განხორცილებული საყოველთაოდ აღიარებულ საქმიანობას და მის საერთა-
შორისო ავტორიტეტს. ნოდარის თავისი პოზიცია მაშინაც არ შეუცვლია, როდესაც 
სტალინის პიროვნების კულტის შესახებ ფართო პროპაგანდა იყო გაჩაღებული მთელ 
მსოფლიოში.

 სტალინის განმაქიქებელნი უმთავრესად ის ადამიანები იყვნენ, რომლებსაც კა-
რგად არ ჰქონდათ გაცნობიერებული ჩვენი უახლოესი ისტორია ან, სუბიექტური მო-
საზრებებიდან გამომდინარე, პროტესტის მეტისმეტი განცდა აწუხებდათ.
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დღესაც, როდესაც სტალინის გარდაცვალებიდან 60 წელზე მეტი გავიდა, სულ 
უფრო და უფრო ვრწმუნდები, რომ ნოდარის მოსაზრებები სტალინთან მიმართებით 
ძალიან ახლოს იყო ჭეშმარიტებასთან.

* * *
 მოგეხსენებათ, დისერტაციის დაცვა ყოველთვის ზარ-ზეიმით – “დესერტაციით” 

მთავრდებოდა. ჰოდა, მე რომ საკანდიდატო დისერტაცია დავიცავი, ბანკეტი გავმა-
რთე მთაწმინდაზე, ჩემი მშობლების სახლში, რომელიც ფუნიკულიორის ახლოს, მთის 
ფერდობზე იყო გაშენებული. ზაფხულში იქ ეზოში ყოფნას არაფერი სჯობდა, ამიტომ 
ჩემი ძმის, მამისა და ჩემი ინიციატივით, ხშირად კარგი სუფრა იმართებოდა ეზოში 
ვაზის ტალავერში.

თამადად გათვალისწინებული მყავდა ნოდარი, თუმცა ისიც ვიცოდი, რომ ნო-
დარს არ უყვარდა თამადობა და არც არასოდეს მინახავს ამ როლში. მას სუფრაზე 
სილაღე და თავისუფლება სურდა. ამის მიუხედავად მე მაინც ნოდარზე შევჩერდი იმი-
ტომ, რომ ჯერ ერთი, იგი პოპულარული პიროვნება იყო, მეორე, თითქმის იქ მყოფთ 
ყველას იცნობდა, მესამე, ზედმიწევნით იცოდა თამადობის წესები და ღვინის სმის 
ზომიერებაშიც კარგად ერკვეოდა. როდესაც შევბედე, შორიდან დამეწყო საუბარი, 
ეგებ „შევაბა-მეთქი”, მან თავად შემაჩერა და მითხრა, ვიცი რაც უნდა მითხრა, თამა-
დობა გამიჭირდება, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამაზე უარს ვერ გეტყვიო. “გენაცვალე 
ნოდარ-მეთქი”, - ვთქვი და ამით დამთავრდა ჩვენი საუბარი. მთხოვა შენი ძმა თავისი 
გიტარით გვერდზე მომისვიო. ქეიფიც დაიწყო. ნოდარის ლამაზ სადღეგრძელოებს 
ღვინის სმაც თან ახლდა. როდესაც ეშხში შევიდა ქეიფი, სუფრის ერთი წევრი, ჩემი 
შორეული ნათესავი, ნოდარის პირადად არ იცნობდა და მან თამადას გამომწვევად 
უთხრა, რატომ პატარა ჭიქით გვასმევ ასეთ კარგ ღვინოს და კარგი ადამიანების სა-
დღეგრძელოებსო. ნოდარმა ყურადღება არ მიაქცია, კიდვ რომ გაიმეორა და მერე 
დიდი ჭიქით დემონსტრაციულად დალია ღვინო. ნოდარის შინაგანად გაბრაზების 
მიხუხედავად, ადეკვატური ტონით მორიგი სადღეგრძელო მაინც არ უთქვამს. მან 
უბრალოდ შეავსო ერთი მოდიდო ზომის ყანწი, რომელიც ორი ჩაის ჭიქაზე მეტ ღვი-
ნოს იტევდა და ორიგინალური სადღეგრძელო (ღვინოსთან დაკავშირებით) წარმოს-
თქვა:

„უპირველესად, ეს დალოცვილი (ასე უწოდებდა ღვინოს) ქართული სუფრის 
მშვენებაა. ღვინო უხსოვარ დროიდან მხარში უდგას ქართველ კაცს, გუთანივით, 
ხმალივით, სიმღერასავით, ლექსივით და მისი საფიქრალ-საზრუნავის ერთგული გა-
მზიარებელია. ღვინო უკეთილშობილესია იმიტომ, რომ მასში ბევრი მზეა. ამიტომ 
ვადიდოთ ეს დალოცვილი, რომელსაც შეუძლია ბევრი მზე ჩადოს ჩვენს სხეულსა და 
სულშიო”. ბოლოს მან თვალი-თვალში გაუყარა “ოპოზიციონერ” სუფრის წევრს და 
დაამატა: “ღვინით ავსებული თასით, არც გრძელი სიტყვით უნდა დაღალო თანა-
მესუფრეები და არც ლოთივით, უხმოდ მარტო დალიო, არამედ მათ პატივსაცემად 
უნდა იცოდე დალევის ზომიერება, შენი დრო და ადგილიო”. ამის შემდეგ ნოდარმა 
დალია და თასით ალავერდი გადაულოცა “კრტიკოსს”, რომელმაც ასევე ბოლომდე 
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დალია, მაგრამ რად გინდა, მაშინვე ადგილზევე ჩაიკეცა ისე, რომ ენას პირში ვერ 
ატრიალებდა და იქვე ძილისპირულს მიეცა. ნოდარმა ჩვეული რიტმით თამადობა 
გააგრძელა. ცხადია, ნოდარის შურისძიება არც უფიქრია, მის ხასიათში ეს არ იყო, 
მაგრამ ამ შემთხვევაში მან, ფაქტობრივად, ლაზათიანი სილა გააწნა იმ ახირებული 
სუფრის წევრს უსაქციელობისათვის.

* * *
ცნობილია, რომ ნოდარს იუმორის გრძნობა არასოდეს ღალატობდა, მაგრამ 

ამ თამადობის დროს მან მოლოდინს გადააჭარბა. მასთან ახლოს ყოფნას არაფერი 
სჯობდა, სულ ხუმრობდა, თუმცა ბოროტად არასოდეს. ქეიფის პროცესში, სახელდა-
ხელოდ, იმ წამსვე, გურული ინტონაციით, ის ისეთ ფრაზებს ისროდა, თანამესუფ-
რეებს სიცილისაგან სულ მუცელზე ეჭირათ ხელი. იმპროვიზირების საოცარ უნარს 
ფლობდა. 

სახლი, სადაც სუფრა იყო გაშლილი, გარშემო კარგად მოვლილი ხეხილის ბაღით 
იყო გალამაზებული. მამაჩემი ჩინებული მეურნე კაცი იყო. ეზოში ფუტკრის რამდე-
ნიმე ოჯახი ჰყავდა, ამასთან ლამაზად გაკეთებული ვენახის ტალავერიც ჰქონდა, 
რომელსაც ზაფხულობით საქეიფოდაც იყენებდა, იმ დღეს (ივნისი იდგა) ქალაქში 
ძალიან ცხელოდა, თანამესუფრეთა ნაწილი იძულებული გახდა ეზოში გამოსულიყო 
გაგრილების მიზნით. ნოდარის ინიციატივით, ტალავერის ქვეშ სუფრა გაიშალა და 
თამადობაც გააგრძელა. მისი ხმა კარგად ესმოდა სახლში მყოფ სტუმრებსაც, რადგან 
სახლის ყველა ფანჯარა და კარი ღია იყო. უკვე საღამოს 9 საათი რომ გახდა. ბოლოს, 
ნოდარის სადღეგრძელო წარმოსთქვა ჩემი სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელ-
მა პროფ. ნიკოლოზ ქოიავამ, რომელსაც ნოდარისადმი საქებარი სიტყვები არ დაუ-
შურებია და მადლობის ნიშნად ხელი ჩამოართვა და გადაეხვია. 

 ეს დღე, ალბათ, ყველა ადამიანის ცხოვრებაში მეტად ღირსახსოვარი, მით უფრო, 
დასამახსოვრებლი გახდა ჩემთვის და იქნებ, ამ სუფრის სხვა თანა მე ინახეებისათვისაც 
სწორედ ნოდარის, ამ გამორჩეული მამულიშვილის თამადობით.

* * *
1962 წლის ნოემბრის ერთ დღეს ტელეფონით ნოდარს ვაცნობე, რომ ეკონო-

მიკური ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის დიდი სურვილია, უახლოეს დღეებში ჩატა-
რდეს ჩვენი პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების შეხვედრა მწერალ ნო-
დარ დუმბაძესთან-მეთქი. მცირე პაუზის შემდეგ თქვა: “ეს დიდი პატივია ჩემთვის, 
ამ ღონისძიებას მთელი გულით მივესალმებიო”. ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე, 
მაშინვე შევთანხმდით მისი ჩატარების თარიღზე, ადგილსა და დროზე. მერე მკითხა, 
ვინ გააკეთებს მოხსენებასო, მე გავაკეთებ-მეთქი, - ვუთხარი. მეორე დღეს, შეხვე-
დრისას, ნოდარმა გადმომცა ერთ-ერთი პოეტის მიერ ნ. დუმბაძის შემოქმედებაზე 
დაწერილი მოხსენება, რომელიც ერთი თვის წინათ წაკითხულ იქნა უნივერსიტეტის 
ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და მთხოვა ის გამომეყენებინა ჩემი მოხსენებისათვის. 
ამაზე უარი ვთქვი, რამდენდაც ნოდარი, ჯერ ერთი, თავისი სპეციალობით ეკონო-
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მისტი იყო, მეორე, იგი გარკვეული პერიოდი ეკონომიკური ფაკულტეტის დარგობ-
რივი ეკონომიკის კათედრაზე მუშაობდა და, მესამე, ამ შეხვედრაზე მომხსენებელიც, 
სიტყვაში გამომსვლელებიცა და მსმენელებიც ეკონომისტები იქნებოდნენ. ამიტომ, 
ყოველივე ეს ბევრს ნიშნავდა იმისათვის, რომ ჩემ მოხსენებაში განსაკუთრებული ყუ-
რადღება დათმობოდა ეკონომიკური დარგის გადასახე დიდან ნ. დუმბაძის ლიტერა-
ტურულ შემოქმედებას. მის ნაწარ მოებებში, სადაც ასახულია სიყვარული, სიკეთე, 
მეგობრობა, სამშობლო და ა.შ. ყველგან, რამ დე ნიმე ფრაზით მაინც, მოხსენებაში 
მინიშნებული მქონოდა სოციალურ-ეკო ნომიკური მდგომარეობის შესახებ და ამის 
მიხედვით მესაუბრა ნოდარის მიერ სტუდენტობის წლებში დაწერილ ლექსებზე, იუ-
მორისტულ მოთხრო ბებ სა და, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის კულტურულ ცხოვრე-
ბაში მის საერთო აქტიურ საქმიანობაზე. მოკლედ, მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ 
ეკონომისტის თვალით დანახული ნ. დუმბაძე წარმედგინა ეკონო მიკური ფაკულტე-
ტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტე ბისათვის. 

როდესაც ნოდარის წინასწარ გავაცანი მოხსენების შინაარსი, ისე მოეწონა, სიხა-
რულისაგან სახე გაბადრული, გადამეხვია და გულიანად თქვა: შენ ახლა მართლაც, 
ჩემი ნამდვილი გედევანა ძამა ხარო.

 აღნიშნულ ღონისძიებაზე დასწრების მსურველთა რიცხვი იმდენად დიდი იყო, 
რომ დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე კლუბი ხალხით იყო გადავსებული.

 მოხსენებამ საერთო მოწონება დაიმსახურა, რაც იგრძნობოდა ჩემ შემდეგ გა-
მომსვლელთა სიტყვაშიც. სიტყვით გამოვიდნენ პროფესორები: ნიკოლოზ ქოიავა, 
ვალერიან ბახტაძე, არჩილ ფანცხავა და გივი ჭანუყვაძე. ნოდარის რამდენიმე ლექსი, 
წაიკითხეს სტუდენტებმა.

ბოლოს გამოვიდა ნოდარი, რომელმაც გულთბილი მადლობა გადაუხადა შეხ-
ვედრის ორგანიზატორებსა და დამსწრე საზოგადოებას მისი ასეთი დაფასებისა და 
პატივისცემისათვის. ისაუბრა რომანის - “მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი” - სიუჟეტსა 
და პერსონაჟებზე, შემდეგ დამაჯერებელი პასუხები გასცა იქ დასმულ კითხვებს, და 
ბოლოს, თქვა: ბეჭდვის პროცესშია ჩემი ახალი რომანი – “მე ვხედავ მზეს”, რაც სულ 
მალე მიიღებს მკითხველიო.

 ასე დამთავრდა ეს მეტად საჭირო და საინტერსო შეხვედრა ყველასათვის საყვა-
რელ მწერალ ნოდარ დუმბაძესთან.

 როდესაც კლუბში ხალხი აიშალა და ერთი ნაწილი ნოდართან გამოსამშვიდო-
ბებლად მიდიოდა, სწორედ მაშინ ამ ყველაფრის აპოთეოზი იყო უნივერსიტეტის 
ყოფილი რექტორის, აკად. ნიკო კეცხოველის მოულოდნელი გამოჩენა დარბაზში, 
იგი უკან მჯდარა ისე, რომ არავის შეუმჩნევია. ამ დროს უნდა გენახათ ნოდარის სა-
ოცრად გაბრწყინებული სახე, ალბათ, იმ წუთებში მასზე ბედნიერი მთელ დუნიაზე 
არავინ ეგულებოდა. ნ. კეცხოველი, ეს მართლაც ერისკაცი, მივიდა ნოდარისთან, 
მოესიყვარულა, აკოცა და მოფერებით თავზე ხელი გადაუსვა. მათ შორის ამ გულ-
თბილმა დამოკიდებულებამ, დარბაზში დიდი გამოცოცხლება გამოიწვია, რომელსაც 
თან გულამაჩუყებელი ემოციებიც კი ერთვოდა. საქმე ისაა, რომ დამსწრეთა ერთი 
ნაწილისათვის ცნობილი იყო ის, რომ ომისშემდგომი პერიოდის მეტად მძიმე წლებში, 
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ნ. კეცხოველს დიდი წვილილი მიუძღოდა ნოდარის დავაჟკაცებასა და მის მწერლად 
ჩამოყალიბებაში. მარტო ის რად ღირს, როდესაც ნოდარი, სრულიად უდანაშაულოდ, 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, პატიმრად რომ იმყოფებოდა და სასამა-
რთლოს წესით სასჯელს ელოდა, ამ დროს ნიკო კეცხოველის დიდი ძალისხმევისა და 
მეცადინეობის შედეგად რომ არ გაენთავისუფლებიათ, მას სასჯელი არ ასცდებოდა.

* * *
 ნოდარი, კათედრაზე მუშაობის დროს, ახლო ურთიერთობაში იყო სტუდენტებ-

თან, მათ ხშირად ეხმარებოდა კიდეც, ასევე მის მიმართაც დიდ პატივისცემას გამო-
ხატავდნენ სტუდენტებიც. ნოდარის სიცოცხლისუნარია ნობა, სიხალისე და საოცარი 
იუმორის გრძნობა, სულ უფრო აახლოებდა სტუდენტ-ახალგაზრდობასთან. ზოგჯერ 
საუბარში ისე დელიკატურად მოაქცე ვდა მათ გავლენის ქვეშ, ვერც კი ატყობდნენ. 
ერთხელ იმის მოწმე გავხდი, როდესაც კათედრაზე სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის 
სპეციალობის სტუდენტებმა ნოდარის დაუსვეს კითხვა: პატივცემულო ნოდარ, თქვენ 
სამომავლოდ რომელ გზას ირჩევთ, - ეკონომისტობის თუ მწერლობის? მან უპასუხა: 
“მიუხედავად იმისა, რომ სამომავლოდ ეკონომისტობაზე არ ვფიქრობდი, დარგობ-
რივი ეკონომიკის კათედრაზე მუშაობა ბევრ რამეში დამეხმარა. საქმე ისაა, რომ ჩემი 
და ჩემი ოჯახის ცხოვრება გაცილებით მიზანსწრაფული გახდა. მე ხომ არ ვიცოდი 
მომავალში რის გაკეთებას ვაპირებდი, ახლა კი ამაზე არ ვღელავ, მომეცა საშუალება 
გამეცნო რეალური ცხოვრება და მალე მივხვდი, რომ ძალიან მომწონს მწერლობა, 
მიყვარს წერა, იმის კეთება, რაც ჩემთვის ბევრ რამეს ნიშნავს. მომეცა შანსი, ჩემ გარ-
შემო სამყარო დამენახა, ასე კი ბევრს არ უმართლებს.”

ყველა სტუდენტს ისეთი ნათელი ადგა სახეზე, აშკარად იგრძნობოდა, რომ ნო-
დარის პასუხით ძალიან კმაყოფილები იყვნენ.

* * *
 ყოველი წლის დეკემბერში, დამდეგი ახალი წლისათვის, უნივერსიტეტში, დიდი 

მოსამზადებელი სამუშაო მიმდინარეობდა. 1-დან 10 იანვრამდე, უნივერსიტეტის 
კლუბში ტარდებოდა საახალწლო-საკარნავალო დღეები პროფესორ-მასწავლებლე-
ბისა და თანამშრომლების შვილებისათვის. ამ საქმის ორგანიზებულად ჩატარება 
ევალებოდა უნივერსიტეტის ადგილკომთან არსებულ პროფესორ-მასწავლებელთა 
ცოლების საბჭოს, რომელშიც გაერთიანებული იყო 20-მდე ქალბატონი. 

 ჰოდა, დეკემბრის ერთ მშვენიერ დღეს, ნოდარის იბარებენ ადგილკომში ცო-
ლების საბჭოს სხდომაზე. ერთ-ერთმა აქტივისტმა – ლუბა დოღონაძემ ნოდარის 
განუცხადა: “პატივცემულო ნოდარ, ჩვენი საბჭოს ქალბატონების დიდი თხოვნაა სა-
ახალწლოდ, ბავშვებს რომ შეეფერება, ისეთი ლექსი დაგვიწერო. ლექსი დაიბეჭდება 
და მოსაწვევ ბარათებთან ერთად დაურიგდება ყველა ბავშვს. ლექსი მზად უნდა იყოს 
4-5 დღეში, აბა, შენ იცი, არ დაგვაღალატო”. 

 ნოდარი, გამოვიდა თუ არა ადგილკომიდან, მაშინვე შევიდა იქვე გვერდით კა-
ბინეტში და შეუდგა ლექსის წერას. ერთი საათიც არ იქნებოდა გასული, ნოდარი 
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მორჩა თუ არა ლექსის წერას, გაეშურა ადგილკომის კაბინეტისაკენ, სადაც ქალთა 
საბჭოს სხდომა მიმდინარეობდა. იგი ფიქრობდა, რადგან ქალთა საბჭოს მთელი შე-
მადგენლობა ჯერ კიდევ აქ არის, სჯობს ლექსის გაცნობაც დღესვე მათთან ერთად 
მოხდესო. მაგრამ ნათქვამია – “კაცი ბჭობდა და ღმერთი იცინოდა”-ო, სწორედ ისე 
გამოვიდა. საქმე ისაა, რომ ადგილკომის კაბინეტს ნოდარი რომ მიადგა, სხდომაზე 
ქალბატონებს შორის ისეთი გაცხარებული კამათი იყო გაჩაღებული, მათი ხმა გარეთ 
დერეფანში ისმოდა. მათი მეტისმეტი ხმაურიანი კინკლაობა ისე დიდხანს გაგრძელდა, 
ჩანდა კაცი გამშველებელი არავინ იყო. ვინაიდან ნოდარი, თავისი ხასიათითა და პი-
როვნული თვისებებით მოკრძალებული და მიმტევებელი იყო, ითმენდა და ითმენდა. 
მაგრამ როდესაც მათი კამათი არა თუ ცხრებოდა, არამედ დრო და დრო სულ უფრო 
მძაფრ ხასიათს ღებულობდა, ნოდარმა წასვლა დააპირა, მაგრამ ამ დროს უცბად, 
ადგილკომის კაბინეტის კარები გაიღო და სახეაწითლებული ქალბატონები (გუგული 
ბერაძე და კოკონა ბაქრაძე) გამოვიდნენ, მაშინვე იქვე მდგომ ნ. დუმბაძეს მოჰკრეს 
თვალი და შესძახეს: აქ რას დგახარ, ახლავე სხდომაზე შედიო, ნოდარიც შევიდა, 
ერთბაშად ხმაური შეწყდა და მანაც ჯიბიდან დააძრო ოთხად დაკეცილი ფურცელი, 
გაშალა და ლექსის კითხვა დაიწყო. ლექსი რომ ჩაამთავრა, უნდოდა ეთქვა, შენიშვნა 
ხომ არ გექნებათო, მაგრამ ვინ აცალა, ეს სახეაწითლებული და გაოცებული ქალები 
ერთბაშად ნოდარის მისცვივდნენ და ეკითხებოდნენ: ასე სწრაფად და თანაც ასეთი 
კარგი ლექსის შეთხზვა როგორ მოახერხეთო. ამ ორომტრიალში ნოდარმა მხოლოდ 
მხრები აიჩეჩა და თქვა: უბრალოდ, ძალიან მიყვარს ბავშვები და ახალი წელიო. ამ 
ლექსით აღფრთოვანებული ქალბატონები ნოდარის ნიჭიერებაზე ალაპარაკდნენ და 
ერთმანეთში ისე ტკბილად საუბრობდნენ, კაცს ეგონებოდა 10 წუთის წინ, აქ, თით-
ქოსდა არაფერი მომხდარიყოს.

* * *
 ამ გამორჩეული მამულიშვილის სიცოცხლე, სამწუხაროდ, ძალიან მალე დასრუ-

ლდა, მას ბევრი დარჩა სათქმელი, რას იზამ, ასეთია ბედისწერა და განგების განჩი-
ნება. 

 14 ივლისი მისი დაბადების დღეა. ამ დღეს ავდივარ მთაწმინდაზე, მწერალთა 
და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ვეფერები მის საფლავს, ვიხსენებ მასთან 
გატარებულ წლებს, შევდივარ მამა დავითის ეკლესიაში და მის სახელზე ვლოცულობ.
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