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wigni warmoadgens prof. p. leiaSvilis sxvadasxva wlebSi dawerili 

Sromebis krebuls, romlebic gaerTianebulia Tematurad sam TavSi. 

ganxiluli Temebi moicaven ekonomikuri Teoriis, reformebis da 

politikis aqtualur sakiTxebs. SemoTavazebulia saintereso 

ekonomikuri koncepcia, idea da gansxvavebuli xedva mTel rig 

Teoriul da prqtikul sakiTxebTan dakavSirebiT. SemoTavazebulia 

saerTo ekonomikuri wonasworobis originaluri modeli. mimdinare 

reformebis mimarT avtors aqvs kritikuli damokidebuleba, da amave 

dros, konstruqciuli pozocoa da gvTavazaobs konkretul 

winadadebebs ekonomikis realuri da safinanso seqtorebis 

funqcionirebis gasaumjobeseblad.  

naSromi gaTvaliswinebulia ekonomikuri profilis mecnier-

muSakebisTvis, leqtorebisTvis, ekonomikuri TeoriiT da 

ekonomokuri politikiT dainteresebuli pirebisTvis. 

 

საკვანძო სიტყვები: საბაზრო ეკონომიკა,  ეკონომიკური წონასწორობა, 
ekonomikuri reformebi, bankebi, krediti, sabanko fuli, finansuri 
arastabiluroba.  
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წინასიტყვაობა 
 

2008-2010 წწ მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა სერიოზული გამოწვევების 

წინაშე დააყენა ეკონომიკური მეცნიერება. ამ კრიზისის შედეგად ეკონომიკური 

მეინსტრიმის მომხრეებმა მოულოდნელად  აღმოაჩინეს, რომ ნეოკლასიკური 

თეორიის პარადიგმა სრულიად დაშორებულია ეკონომიკური სინამდვილისაგან. 

გლობალიზაციამ, ტექნოლოგიურმა პროგრესმა და ცოდნაზე დამყარებული 

ეკონომიკის თავისებურებებმა დაგვაყენეს ახალი რეალიების წინაშე და დაბადეს 

კითხვები, რომელზეც მეინსტრიმის წარმომადგენლებს არ გააჩნიათ პასუხი. 

ეკონომიკურ თეორიაში არსებული სირთულეები აისახა ეკონომიკურ 

პოლიტიკაზე და მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე როგორც განვითარებულ, ისე 

განვითარებად ქვეყნებში. ცხადია, ეფექტური ეკონომიკური პოლიტიკა ვერ იქნება 

შემუშავებული ადეკვატური ეკონომიკური თეორიის გარეშე. ასეთ პირობებში 

ეკონომიკურ მეცნიერებაში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა ახალ კონცეფციებზე, 

იდეებზე, მეთოდოლოგიურ ნოვაციებზე. წინამდებარე ნაშრომიც არის ერთ-ერთი  

მოგრძალებული მცდელობა პასუხი გასცეს მთელ რიგ პასუხგაუცემელ კითხვებძე, 

რომლებიც ასე უხვად დაგროვდა როგორც ეკონომიკურ თეორიაშიაში, ისე 

პრაქტიკაში.  

ნაშრომის თეორიულ ნაწილში შემოთავაზებულია ახალი მიდგომები 

დეცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემის თვითრეგულირების მექანიზმის 

გასაანალიზებლად. ფუნდამენტური ეკონომიკური კატეგორიების 

დიალექტიკური ანალიზის შედეგად საბაზრო ეკონომკა წარმოგვიდგება როგორც 

ეკონომიკურ მოქმედებათა რთული, არაწრფიული, ფუნქციონალურად 

ჩაკეტილი და კაუზალურად გახსნილი სისტემა. ასეთ სისტემებს აქვთ 

უნიკალური თვისებები, რომლებიც კარგად არის შესწავლილი მეორე რიგის 

კიბერნეტიკის მიერ. ეს გარემოება იძლევა საშუალებას ეკონომიკური პროცესების 

გამოსაკვლევად მოვიხმოთ ამ დისციპლინების უახლესი მეცნიერული მიღწევები 

ინტერდისციპლინარული ანალიზის ფორმატში. 

საბაზრო ეკონომიკის თვითორგანიზება ხორციელდება რეკურსიული 

პროცესების შედეგად. რეკერსიული პროცესები ეკონომიკურ სისტემაში, ისევე 

როგორც სხვა რთულ არაწრფიულ დინამიკურ სისტემებში, ბადებენ „საკუთრივ 

მნიშვნელობებს“ („უძრავ წერტილებს“). ასეთ „საკუთრივ მნიშვნელობებს“ 

წარმოადგენენ საქონლის წონასწო-რული ფასები და რაოდენობები, 

რომლისკენაც, რეკურსიული პროცესების შედეგად ისწრაფვიან საქონლის 

ფაქტიური საბაზრო ფასები და რაოდენობები, და ამით უზრუნ-ველყოფენ 

სისტემის სწრაფვას საერთო წონასწორობისაკენ. 

შემოთავაზებული მოდელის საფუძველზე გამოვლენილია ფარული 

ურთიერთ-კავშირები, რომლებიც არსებობენ მთლიან მოგებას, მთლიან 

დაზოგვას, მთლიან ინვესტიციებსა და მთლიან ვალად მოხმარებას შორის, ასევე,   

ურთიერთკავშირები სხვა ეკონომიკურ პარამეტრებს შორის. ეს ძალზე 

მნიშვნელოვანია ეკონომიკური აღწარმო-ების, საერთო წონასწორობისაკენ 

სწრაფვის, ეკონომიკური ციკლების გენერირების და სხვ. პროცესების გასაგებად. 

დეცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემის თვითრეგულირების მექანიზმის 
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შემოთავაზებული გაგება დაგვეხმარება გამოყენებითი ეკონომიკური მოდელების 

სრულყოფაში და ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებაში. 

წარმოდგენილია საბაზრო ეკონომიკის თვითრეგულირების მექანიზმის ორიგინა-

ლური ინტერპრეტაცია. შემოთავაზებულია საერთო ეკონომიკური წონასწორობის 

„სიმეტრიული მოდელი“, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ იბადება და როგორ 

ურთი-ეთქმედებენ ერთმანეთში ეკონომიკური ძალები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ დეცენ-ტრალიზებული ეკონომიკური სისტემის ჰომეოსტაზსს. 

მოდელი გვიჩვენებს რეალური გაუწონასწორებელი ეკონომიკის ეთრექტორს.  

ნაშრომში განხილულია აგრეთვე ფულის, კრედიტისა და საბანკო სისტემის 

პრობლემები თანამედროვე ეკონომიკაში. როგორც წესი, ეკონომიკურ 

საელმძღვანელოებში ეს პრობლემები არ არის სწორად ასახული, რის გამოც 

ეკონომიკური პროფილის სტუდენტთა მთელი თაობები ამთავრებენ 

უნივერსიტეტებს არასწორი წარმოდგენებით თანამედროვე საბანკო სისტემის 

შესაებ. ეს პრობლემები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 2008 წლის მსოფლიო 

კრიზისის შემდეგ, რომლის პროვოცირებაშიც დიდი როლი ითამაშა კომერციული 

ბანკების საკრედიტო ექსპანსიამ. 

ნაშრომში შემოთავაზებულია ეკონომიკური ფასეულობის ახალი 

ინტერპრეტაცია. ადამიანის მოღვაწეობის ტელეოლოგიური ანალიზის 

საფუძველზე ეკონომიკური ფასეულობა წარმოდგენილია როგორც ეკონომიკური 

სარგებლიანობის და ეკონომიკური დანახარჯების დიალექტიკური ერთობლიობა. 

ფასეულობა, სარგებლიანობა და ხარჯები განხილულია როგორც ადამიანის 

სპეციფიური დამოკიდებულება შეზღუდულ დოვლათთან. ნაჩვენებია 

ეკონომიკური თვითრეგულირების მექანიზმი, რომელიც მოქმედებს 

ეკონომიკური ფასეულობების, ანუ ღირებულების, ფორმირების პროცესი 

ინდივიდუალური ფასეულობის საფუძველზე. შემოთავაზებულია 

ოპტიმალურობის გლობალური და ლოკალური კრიტერიუმების ორიგინალური 

ინტერპრეტაცია, და ხარჯებისა და სარგებლიანობის შეთანაზომების 

ეკონომიკური მექანიზმის ახსნა. 

ორიგინალური იდეები შემოთავაზებულია რეფორმებთან და ეკონომიკურ 

პოლიტიკასთნ დაკავშირებით, რომლებიც დიდწილად გამომდინარეობენ 

თეორიული დასკვნებიდან. მათი იმპლემენტაცია ჩვენს ეკონომიკურ 

სინამდვილეში ხელს შეუწყობს რეფორმებს, ადეკვატური ეკონომიკური 

პოლიტიკის შემუშავებას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას. 
 
პროფ. პაატა ლეიაშვილი 

თბილისი, 5 დეკემბერი 2017. 
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I. ეკონომიკური თეორია 
 
 

1.1. საერთო ეკონომიკური წონასწორობის 

 ფარდობითობის თეორია1  
 

 

„ეს არის სვადასხვა ნაწილების ჰარმონია, მათი სიმეტრია, 

მათი საოცარი წონასწორობა; ეს არის ყოველივე ის, რასაც 

სამყაროში შემოაქვს წესრიგი, რაც გვაძლევს ერთიანობას, 

რაც გვაძლევს საშუალებას ნათლად დავინახოთ და 

მთლიანობაში გავაცნობიეროთ ჯგუფი და ელემენტები.“ 

(Poincare, 2015:372) 

ანრი პუანკარე 

 

„ბუნებაში სიმეტრია საფუძველად უდევს სილამაზის 

ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ ცნებას. იგი ასოცირ-

დება წონასწორობასთან, წესრიგთან და, ამგვარად, ზოგი-

ერთის თანახმად, ერთ-ერთ ღვთაებრივ პრინციპთან.“ 

 ენციკლოპედია  Britannica   

 

„როდესაც ეინშტეინი მუშაობდა თავისი გრავიტაციის 

თეორიის შექმნაზე, ... [იგი] ხელმძღვანელობდა მხოლოდ 

იმ მოთხოვნით, რომ მისი თეორია ყოფილიყო ლამაზი და 

ელეგანტური, რაც შესაძლებელია მხოლოდ ბუნების   

ფუნდამენტური აღწერის შემთხვევაში.“ 

პოლ დირაკი 

  

 

1.1.1.  შესავალი 
 

თანამედროვე ეკონომიკა ვერ ფუნქციონირებს ნორმალურად სახელმწიფოს 

ჩარევისა და  ეფექტური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების გარეშე. ამისათვის 

კი აუცილებელია ნათელი წარმოდგენა ეკონომიკური პროცესების არსის შესახებ, 

ანუ აუცილებელია მეცნიერული ცოდნა. მაგრამ როგორც დაგვანახა უკანასკნელმა 

                                                      
1 სტატია გამოქვეყნებულია ჟურნალში American Journal of Economics 2017, 7(5): 216-229 DOI: 

10.5923/j.economics.20170705.03. გადმობეჭდილია Scientific & Academic Publishing -ის ნებართვით. 
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მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა, ეკონომიკური მეცნიერება არ ფლობს სათა-

ნადო ცოდნას იმისათვის, რომ შექმნას ადეკვატური მოდელები, შეიმუშაოს 

ეფექტური რეკომენდაციები ეკონომიკური პოლიტიკისათვის.   

თანამედროვე ეკონომიკური პარადიგმის ერთ-ერთ  ძირითად კომპონენტს 

წარმოადგენს საერთო ეკონომიკური წონასწორობის თეორია და, კერძოდ, ეროუ-

დებრეს მოდელი, როგორც ადამ სმიტის "უხილავი ხელის" თანამროვე ვერსია. მას 

ისეთივე საკვანძო მნიშვნბელობა ენიჭება ნეოკლასიკურ თეორიაში, როგორც შრო-

მითი ღირებულების თეორიას მარქსის ეკონომიკურ დოქტრინაში. 2008-2010 წლე-

ბის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შედეგად გამოყენებითი ეკონომიკური 

მოდელები, რომლებიც ეფუძნებიან ეროუ-დებრეს მოდელს, მათ შორის DSGE 

მოდელი, აღმოჩნდნენ დისკრედიტირებული. მეტიც, ამ კრიზისმა გამოავლინა არა 

მარტო ამ მოდელების არაეფექტურობა, არამედ საერთოდ ნეოკლასიკური თეორი-

ის მწვავე კრიზისი, რომლის იდეებზეც  აგებულია ეს მოდელები.   

მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის საუკუნენახევარია (ვალრასის ცნობილი 

მოდელის გამოქვეყნებიდან) ეკონომისტები ცდილობენ შექმნან ეკონომიკური 

წონასწორობის ადეკვატური მოდელები, დამაკმაყოფილებელი შედეგები ჯერაც 

ვერ იქნა მიღებული. მაგრამ საერთო ეკონომიკური წონასწორობის თვით იდეა  

იმდენად მიმზიდველია, რომ ეკონომისტები ასე იოლად ვერ შეელევიან მას. 

მოცემულ სტატიაში წარმოდგენილია მორიგი მცდელობა შევიტანოთ სიცხადე ამ 

უაღრესად მნიშვნელოვან მეცნიერულ პრობლემაში. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისგან განსხვავებით სოციალურ დისციპლი-

ნებში თეორიებს შეუძლიათ შეცვალონ სისტემის ფუნქციონირება. ეკონომიკური 

რეალობა იქმნება კოლექტიური ეკონომიკური მოქმედებებით. მაგრამ ეს მოქმედე-

ბები დამოკიდებულია ცოდნაზე, რომელიც მიიღება ეკონომიკური რეალობის 

შესწავლით. „სოციალური მეცნიერებები, როგორიც არის ეკონომიქსი, განსხვავდე-

ბიან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისაგან იმით, რომ ჩვენი წარმოდგენები 

ზემოქმედებენ რეალობაზე: წარმოდგენები ატომების ქცევის შესახებ არ ახდენენ 

გავლენას ატომების ფაქტობრივ ქცევაზე, მაგრამ წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ 

როგორ ფუნქციონირებს ეკონომიკა, გავლენას ახდენენ მის ფაქტობრივ ფუნქციო-

ნირებაზე.“ [1, p. 91] გამოდის რომ, ერთი მხრივ, კოლექტიური მოქმედებები 

დამოკიდებულია შემეცნებაზე და, მეორე მხრივ, შემეცნება დამოკიდებულია 

კოლექტიურ მოქმედებებზე. რადგან ნეოკლასიკოსები ვერ აცნობიერებენ ამ 

წრიულ კაუზალობას, მათ თეორიაში იგი ღებულობს ლოგიკურად „მანკიერი 

წრის“ ფორმას. ამიტომ მათ არ შეუძლიათ არც ადეკვატური ეკონომიკური თეო-

რიის შექმნა და არც ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავება. ზემოაღნიშნული „მანკი-

ერი წრე“ განპირობებულია ნეოკლასიკური თეორიის მცდარი მეთოდოლოგიით, 

რომლის თანახმადაც ისინი სწავლობენ მხოლოდ ეკონომიკურ ფაქტებს, მოვლე-

ნებს, მაგრამ არ შეუძლიათ არსის შეცნობა, რადგან არ აღიარებენ მის არსებობას და 
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არ ფლობენ მისი შემეცნების მეთოდებს. ასე რომ ის, რაც ხდება ეკონომიკურ 

რეალობაში ემპირიული ფაქტების დონეზე, დიდ წილად განპირობებულია  თვით 

ამ თეორიით. ამის ნათელი დადასტურებაა 2008-2010 წლების კრიზისი.  

ამასთან, მხოლოდ ემპირიულ დონეზე გამოვლენილი პროცესები (ანუ ის, 

რასაც სწავლობს ნეოკლასიკური თეორია) არის დამოკიდებული ეკონომიკური 

აგენტების მოქმედებებზე. მაგრამ საბაზრო ეკონომიკის არსი არ არის დამოკიდე-

ბული ამ მოქმედებებზე. პირიქით, ისინი თვითონ არიან განპირობებული ამ 

არსით. ამიტომ აუცილებელია ეკონომიკური პროცესების არსის კვლევა. მაგრამ 

ასეთი კვლევა შესაძლებელია მხოლოდ კვლევის დიალექტიკური მეთოდებით, 

რომლებიც რადიკალურად განსხვავდებიან ნეოკლასიკური ეკონომისტების 

მეთოდებისაგან. 

არსის დიალექტიკური შესწავლის შედეგად, საბაზრო ეკონომიკა წარმოდვიდ-

გება როგორც რთული, ფუნქციონალურად ჩაკეტილი, არაწრფიული სისტემა. 

ისევე როგორც სხვა მსგავს სისტემებს, მას ახასიათებს მთელი რიგი უნიკალური 

თვისებები, რომლებიც შესწავლილია მეორე რიგის კიბერნეტიკის, კონსტრუტი-

ვიზმის და ქაოსის თეორიის მიერ. საბაზრო ეკონომიკის ამ თვისებების შესწავლა 

საშუალებას მოგვცემს პასუხი გავცეთ ეკონომიკური თეორიის მრავალ პასუხგაუ-

ცემელ კითხვას და შევქმნათ ეფექტური ეკონომიკური მოდელები.  

 

  

1.1.2. ეკონომიკური კატეგორიების დიალექტიკა 
 

ეკომონომიკური ფუნქციები, მოვლენები და კატეგორიები, რომლებიც ასახავენ 

მათ, არიან მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებული ერთმანეთთან და ერთდრო-

ულად ფარდობითი და ერთმანეთისგან განუყოფელი, როგორც დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. წარმოება და მოხმარება, ყიდვა და გაყიდვა, მიწოდება და 

მოთხოვნა, შემოსავალი და ხარჯი, მოგება და დაზოგვა, სარგებლიანობა და 

ხარჯები,  ინვესტირება და ვალად მოხმარება, სესხი და ვალი და ა.შ. საპირისპირო 

მხარეები უპირისპირდებიან ერთმანეთს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი 

იმყოფებიან ურთიერთკავშირში და ქმნიან მთლიანობას, რომელშიც ერთი 

მომენტი ისევე აუცილებელია, როგორც მეორე. ეს ფუნქციები ვერ იარსებებენ 

ერთმანეთის გარეშე. ისინი ქმნიან ერთ მთლიანობას, ჩაკეტილ სტრუქტურას, 

სადაც ყველაფერი ფარდობითია, სადაც ერთი ვერცერთი მათგანი  ვერ იარსებებს 

სხვების გარეშე, ისევე როგორც დადებითი და უარყოფითი პოლუსები ვერ 

არსებობენ ერთმანეთის გარეშე. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ საბაზრო ეკონომიკის  გასაანალიზებ-

ლად იგი წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ოპერაციონალურად ჩაკეთილი 

რთული სისტემა. მაგრამ იმისათვის, რომ გავაცნობიეროთ ეს ოპერაციონალური 
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ჩაკეტილობა, წინასწარ საჭიროა გავაცნობიეროთ დიალექტიკური კავშირები 

ფუნადამენტურ ეკონომიკურ კატეგორიებს შორის, რისი დანახვაც შეუძლებელია 

ნეოკლასიკური თეორიის ტრადიციული მეთოდებით. ქვემოთ წარმოდგენილია ამ 

კატეგორიების დიალექტიკური ანალიზი, როგორც ოპერაციონალურად ჩაკეტილი 

დეცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემის „სიმეტრიული მოდელის“ შექმნის 

აუცილებელი წინაპირობა. 

 

1.1.2.1. წარმოება და მოხმარება 

 

1. იმისათვის, რომ გამოვავლინოთ საბაზრო ეკონომიკის არსი, საჭიროა გავაცნო-

ბიეროთ შინაგანი კავშირი, რომელიც არსებობს ზოგადად  წარმოებასა და 

მოხმარებას შორის და კერძოდ - ეკონომიკის წარმოებისა და მოხმარების სექტო-

რებს შორის. პროდუქტების წარმოების პროცესი თვითონვე არის რესურსების 

მოხმარების პროცესი, ხოლო რესურსების მოხმარება არის პროდუქტების 

წარმოება. 

 
„... მაშ ასე, წარმოება არის უშუალოდ მოხმარება, მოხმარება არის უშუალოდ 
წარმოება. თვითეული მათგანი არის თავის საპირისპირო.“  [2, p.717]. „თვითეული 
მათგანი არა მხოლოდ არის უშუალოდ საპირისპირო და არა მხოლოდ აშუალებს 
მეორეს, არამედ თვითეული მათგანი, ქმნის მეორეს, ქმნის თავის თავს, როგორც 
მეორეს. ... ამიტომ ჰეგელიანელისთვის არაფერია უფრო ადვილი, ვიდრე 
წარმოების და მოხმარების გაიგივება.“  [2, p. 719 -720].   

 

ანუ ეს არის არა ორი სხვადასხვა პროცესი, არამედ სხვადასხვა მხრიდან 

დანახული ერთი და იგივე პროცესი, ანუ ორი განსხვავებული, მაგრამ დიალექ-

ტიკურად დაკავშირებული ფუნქცია, რომლებიც სრულდება რესურსების 

პროდუქტებად გარდაქმნის ერთი და იგივე პროცესში. 

საბაზრო ეკონომიკაში, სადაც პროდუქტებს და რესურსებს მიღებული აქვთ 

საქონლის ფორმა, ეს პროცესი იღებს „საქონლის საქონელში გარდაქმნის“ ფორმას 

ანუ, პ. სრაფას სიტყვებით, ადგილი აქვს „საქონლის წარმოებას საქონლის [მოხმა-

რების] მეშვეობით“. ამ გარემოების გამო საბაზრო ეკონომიკაში განუყრელად 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან აგრეთვე წარმოების და მოხმარების სექტორები. 

მართალია, ისინი „გარეგან კავშირში არიან ერთმანეთთან“ (მარქსი), მაგრამ 

ყოველი მათგანი თვითონაც წარმოადგენს წარმოების და მოხმარების ერთობლი-

ობას. ამ თვალსაზრისით ისინი არიან იდენტური. მაგრამ ვინაიდან ყოველი 

მათგანი მოიხმარს იმას, რასაც აწარმოებს მეორე, ამიტომ, ამ თვალსაზრისით, 

ისინი არიან ურთიერთდაპირისპირებული. ისინი ერთდრიულად არიან იდენტუ-

რიც და დაპირისპირებულიც და ქმნიან დიალექტიკურ წინააღმდეგობას. სწორედ 

ამას  მოჰყავს ეკონომიკა მოძრაობაში. 
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2. პროდუქტების წარმოებისათვის მეწარმეები ყიდულობენ მესაკუთრე-

ებისაგან არა წარმოების ფაქტორებს (მიწას, შრომას, კაპიტალს), არამედ მხოლოდ 

ამ წარმოების ფაქტორების მომსახურებით დროებით სარგებლობის უფლებას. მის 

საფასურს წარმოადგენს ხელფასი, პროცენტი და რენტა. ხოლო მეწარმეები მათ 

(და ერთმანეთსაც) მიჰყიდიან თავის მომსახურებას და იღებენ მოგებას. მეწარმე-

თათვის პირველად რესურსებს წარმოადგენენ წარმოების ფაქტორების მომსახუ-

რებით დროებით სარგებლობის უფლებები, რომლებესაც ისინი ყიდულობენ 

მფლობელებისაგან.2 მაგრამ, თუ ეს ასეა, მაშინ, მიუხედავად იმისა, თვითონ 

წარმოების ფაქტორები არიან აღწარმოებადი, თუ არააღწარმოებადი, ფიზიკური 

თვალსაზრისით, ნებისმიერ შემთხვევაში პირველადი რესურსები, როგორც 

საქონელი, წარმოადგენენ აღწარმოებად საქონელს. მათი, როგორც საქონლის, 

აღწარმოება დაიყვანება წარმოების ფაქტორების მფლობელების სიცოცხლის 

აღწარმოებაზე, რომელთაც აქვთ უფლება გაყიდონ ზემოხსენებული „სარგებლო-

ბის უფლებები“. მფლობელები ყიდიან წარმოების ფაქტორებით სარგებლობის 

უფლებას და ინარჩუნებენ ამ ფაქტორებს როგორც შემოსავლის მუდმივ წყაროს 

მხოლოდ იმის მეშვეობით, რომ არ ყიდიან თვითონ ფაქტორებს. ანუ, კ. მარქსის 

მიდგომა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამუშაო ძალის მომსახურების 

გაყიდვის პრობლემასთან დაკავშირებით, საჭიროა გავრცელდეს დანარჩენ 

წარმოების ფაქტორებზეც. 

განსხვავება სამუშაო ძალის მფლობელების და დანარჩენი წარმოების ფაქტო-

რების მფლობელების აღწარმოებას შორის მდგომარეობს იმაში, რომ პირველ 

შემთხვევაში ხდება აგრეთვე თვით სამუშაო ძალის, როგორც შრომის უნარის, 

აღწარმოება. რადგან ეს არის თვითონ მფლობელის უნარი. მაგრამ, მეორე 

შემთხვევაში, მფლობელის აღწარმოება არ ნიშნავს თვით წარმოების ფაქტორის 

(კაპიტალის, მიწის) აღწარმოებას. ამ შემთხვევაში ფლობის ობიექტი არსებობს 

ცალკე მფლობელისაგან. ამიტომ, მფლობელის აღწარმოება ნიშნავს უფლების 

                                                      
2 წარმოების ფაქტორების და მათი მომსახურების ერთმანეთისგან გამიჯვნას დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებდა ლ. ვალრასი. იგი მიიჩნევდა, რომ ამის გარეშე ვერ გავიგებთ ვერც 

ფასწარმოქმნას, ვერც კაპიტალის ბაზრებს და ვერც პროცენტის პრობლემას. [3]. ანალოგიურია 

კ. მარქსის პოზიცია სამუშაო ძალის, როგორც წარმოების ფაქტორის, და შრომის, როგორც 

მისი მომსახურების, გამიჯვნასთან დაკავშირებით. იგი წერს: „როგორც პიროვნება, იგი 

[სამუშაო ძალის მფლობელი - პ.ლ.]  მუდმივად უნდა ინარჩუნებდეს დამოკიდებულებას 

თავის სამუშაო ძალასთან როგორც თავის საკუთრებასთან, და ამიტომ, როგორც თავის 

საკუთარ საქონელთან; ხოლო ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი ყოველთვის 

მყიდველს აძლევს საშუალებას ისარგებლოს თავისი სამუშაო ძალით ანუ მხოლოდ დროებით 

მოიხმაროს იგი, მხოლოდ განსაზღვრული ვადით, მაშასადამე, გაასხვისებს რა სამუშაო ძალას, 

იგი არ ამბობს უარს მასზე საკუთრების უფლებაზე.“ [4, p. 178]. „ამრიგად, სამუშაო დრო, 

რომელიც აუცილებელია სამუშაო ძალის საწარმოებლად, დაიყვანება სამუშაო დროზე, 

რომელიც აუცილებელია ამ საარსებო საშუალებების წარმოებისათვის, ანუ სამუშაო ძალის 

ღირებულება არის საარსებო საშუალებების ღირებულება, რომელიც აუცილებელია მისი 

მფლობელის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად.“ [4, p.181]. 
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აღწარმოებას, მაგრამ არ ნიშნავს წარმოების ფაქტორების სასარგებლო თვისებების 

აღწარმოებას, რომელთა გამოც ყიდულობენ ამ ფაქტორებით სარგებლობის 

უფლებებს. (აღსანიშნავია, რომ, მართალია მეწარმეს არაფერი უშლის ხელს 

იყიდოს აგრეთვე საკუთრების ტიტულიც. მაგრამ, ამ შემთხვევაში იგი წარმოგ-

ვიდგება უკვე არა მხოლოდ როგორც მეწარმე, არამედ აგრეთვე როგორც 

მესაკუთრე. ეს უბრალოდ სხვა ფუნქციაა, რომელიც შეიძლება იყოს შეთავსებული 

მეწარმის ფუნქციასთან.) ეს ნიშნავს, რომ პირველადი რესურსების აღწარმოება 

დაიყვანება მფლობელების არსებობისათვის აუცელებელი სამომხმარებლო 

საქონლის, ანუ საბოლოო პროდუქტების, მოხმარებაზე. [5-8]. ცხადია, ეს არის 

რესურსების  აღწარმოება არა ფიზიკური, არამედ  ეკონომიკური თვალსაზრისით. 

ცხადია, ფიზიკური თვალსაზრისით რესურსების (წარმოების ფაქტორების 

მომსახურების) აღწარმოების მოცულობა დამოკიდებულია საკუთრებაში არსე-

ბული წარმოების ფაქტორების რაოდენობაზე, და არა მფლობელების მიერ 

მოხმარებულიო პროდუქტების რაოდენობაზე. მაგრამ ეკონომიკურ მეცნიერებასაც 

ხომ აინტერესებს სწორედ ეკონომიკური პროცესების საზრისი. ასევე, საბოლოო 

პროდუქტების წარმოებაც ხომ ინტერესს წარმოადგენს ეკონომიკური მეცნიერე-

ბისთვის არა როგორც ფიზიკური ან ტექნოლოგიური პროცესი, არამედ როგორც 

ეკონომიკური პროცესი. სახელდობრ, აინტერესებს საბოლოო პროდუქტების, 

როგორც საქონლის, აღწარმოების პროცესი, რომელიც ეკუთვნის თავის მფლო-

ბელს, გააჩნია საზოგადოებისთვის სასარგებლო თვისებები, განკუთვნილია 

გასაყიდად და ა.შ. 

3. აქედან ცხადია, რომ საბოლოო პროდუქტების მოხმარების სფერო არის 

პირველადი რესურსების აღწარმოების სფერო, ხოლო საბოლოო პროდუქტების 

წარმოების სფერო არის პირველადი რესურსების მოხმარების სფერო. თვითეული 

ამ სექტორებიდან აწარმოებს საქონელს, რომელსაც მოიხმარს საპირისპირო 

სექტორი. ხოლო ის, რაც ერთისთვის არის „პროდუქტი“, მეორესთვის არის 

„რესურსი“ და პირიქით.3 სწორედ ამ დიალექტიკური წინააღმდეგობის გამო ისინი 

ხდებიან ერთმანეთისთვის აუცილებელი, ხდებიან ერთი მთლიანობის აუცილე-

                                                      
3 როგორც ვხედავთ, „პროდუქტები“ და „რესურსები“ არის ფარდობითი ცნებები. 

ეკონომიკური დოვლათი ერთდროულად არის პროდუქტი თავისი მწარმოებლისთვის და 

რესურსი - თავისი მომხმარებლისთვის. ამიტომ აუცილებელია გვქონდეს კრიტერიუმი, რათა 

განვასხვავოთ ეს კატეგრიები. როგორც წარმოების, ისე მოხმარების სექტორისთვის 

„პირველადი რესურსი“ არის საქონელი, რომელიც მოიხმარება მოცემულ სექტორში, მაგრამ 

იწარმოება - მეორეში. „საბოლოო პროდუქტი“, პირიქით, იწარმოება მოცემულ სექტორში და 

მოიხმარება - მეორეში. „შუალედური პროდუქტი (რესურსი)“ იწარმოება და მოიხმარება ერთი 

და იგივე სექტორში. ეს აგრეთვე გულისხმობს, რომ ერთი სექტორის პირველადი შემოსავალი 

საპირისპირო სექტორისთვის არის ხარჯი პირველ სექტორში წარმოებული პროდუქტის 

საყიდლად. შესაბამისად, წარმოების სექტორისთვის პირველად შემოსავალს წარმოედგენს 

საბოლოო პროდუქტების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი, ხოლო მოხმარების 

სექტორისთვის - წარმოების ფაქტორების მომსახურე-ბის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 

(ანუ, ხელფასი, სარგებელი, რენტა და მოგება). 
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ბელი ნაწილები. სწორედ ეს მთლიანობა განსაზღვრავს საზოგადოებრივი 

წარმოების, მოხმარების, განაწილების და გაცვლის პროპორციებს. ეს მთლიანობა 

არის დარგებად დანაწევრებული საბაზრო ეკონომიკა, რომელშიც „საქონელი 

იწარმოება საქონლის მოხმარების მეშვეობით“. ხოლო ურთიერთკავშირი 

წარმოების და მოხმარების სექტორებს შორის, როგორც მთლიანის ნაწილებს 

შორის, იძენს საბაზრო გაცვლის ფორმას. 

 

 

1.1.2.2. ზედმეტი პროდუქტი და ზედმეტი რესურსი 
 

1. ბაზარზე საქონლის გაცვლილს პროპორციები (ფასები) დგინდება ისე, რომ 

წარმოებული საბოლოო პროდუქტების მხოლოდ ერთი ნაწილი იცვლება ამ 

პროდუქტების წარმოებისათვის აუცილებელ პირველად რესურსებზე. ანუ, 

წარმოების სექტორში დახარჯული პირველადი რესურსების ღირებულება უდრის 

ამ სექტორში წარმოებული პროდუქტების ღირებულების მხოლოდ ერთ ნაწილს. 

წარმოებული პროდუქტის ის ნაწილი, რომელიც იცვლება მთლიანად პროდუქტის 

წარმოებისათვის საჭირო რესურსებზე, არის აუცილებელი პროდუქტი. პროდუქ-

ტის დანარჩენი ნაწილი არის ზედმეტი პროდუქტი, რომლის გაყიდვითაც მიიღება 

მოგება, და რომელიც წარმოადგენს სამეწარმეო რისკის საფასურს.4 

ანალოგიურად, პირველადი რესურსების მხოლოდ ერთი ნაწილი იცვლება ამ 

რესურსების აღწარმოებისათვის აუცილებელ საბოლოო პროდუქტებზე (ანუ, 

მესაკუთრეთა მიმდინარე მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად). ეს არის 

აუცილებელი რესურსი. რესურსების დანარჩენი ნაწილი არის ზედმეტი ანუ, 

დაზოგილი რესურსი, რომლის გაყიდვითაც ხდება მესაკუთრის დანაზოგის 

ფორმირება და რომელიც წარმოადგენს მისი თავშეკავებისა და მომჭირნეობის 

საფასურს. რაც უფრო მეტია მისი თავშეკავება, მით უფრო მეტი რესურსი იზოგება 

მიმდინარე მოხმარებისაგან. პირველადი რესურსების საერთო მოცულობა 

დამოკი-დებულია საკუთრებაში არსებული წარმოების ფაქტორების 

რაოდენობაზე და არა მათი მფლობელების მოხმარების მოცულობაზე. [5], [6]. 

2. ზედმეტი ღირებულება იქმნება როგორც საბოლოო პროდუქტების წარმო-

ების, ასევე პირველად რესურსების აღწარმოების პროცესში. პირველ შემთხვევაში 

- სამეწარმეო რისკის მეშვეობით, მეორე შემთხვევაში - თავშეკავების და მომჭირ-

ნეობის მეშვეობით. მეწარმე ყიდის ზედმეტ პროდუქტს და იღებს მოგებას, ხოლო 

                                                      
4  „... სრაფას ნაშრომი ... იძლევა იმის ნათლად ჩვენების საფუძველს, რომ ზედმეტი 

ღირებულების პრინციპის საფუძველზე ხელფასის, მოგების და ფასების თეორიული ანალიზი, 

სრულიად დამოუკიდებელია ნებისმიერი „შრომითი ღირებულების თეორიისაგან“ და რომ 

ნებისმიერი შრომითი თეორია წარმოადგენს ბარიერს ზედმეტი ღირებულების პრინციპზე 

დაფუძნებული თეორიის განვითარებისთვის.“ [9, p.12-13]. „ ... მოგების და ფასების 

პრობლემებისადმი მიდგომა ზედმეტი ღირებულების პრინციპებიდან აბსოლუტურად არ 

საჭიროებს რაიმე „შრომითი ღირებულების თეორიას“. [9, p.16]. 
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მესაკუთრე ყიდის ზედმეტ (დაზოგილ) რესურსს და ქმნის დანაზოგს. შესაბა-

მისად, მოგებაც და დანაზოგიც არის ეკონომიკური სუბიექტის წმინდა 

შემოსავალი, როგორც სხვაობა შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, რომელსაც იგი 

ღებულობს სამეწარმეო რისკის და თავშეკავების გზით.5 

3. მიმდინარე მოხმარების დოვლათისაგან განსხვავებით, კაპიტალური 

დოვლათის მოხმარება, არის ვალად მოხმარება, რომლის დროსაც კაპიტალი 

განიცდის ცვეთას. ამორტიზირებული კაპიტალის აღსადგენად და კაპიტალის 

წმინდა ზრდისათვის, მისი მოხმარების პარალელურად აუცილებელია შემოსავ-

ლების ნაწილის დაზოგვა და ინვესტირება ახალი კაპიტალის წარმოებაში. ფიზი-

კურ და ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირების ერთადერთი წყარო მწარმოებლე-

ბისათვის არის მთლიანი მოგება, ხოლო მომხმარებლებისათვის - მთლიანი 

დანაზოგები. მაგრამ, რადგან მოგება და დანაზოგი ფორმირდებიან ზედმეტი 

პროდუქტისა და ზედმეტი რესურსისაგან, ამიტომ რეალურად ადგილი აქვს 

ზედმეტი პროდუქტის და ზედმეტი რესურსის ინვესტირებას. ფულს თვითონ არ 

შეუძლია აწარმოოს კაპიტალური დოვლათი. ამისათვის საჭიროა პროდუქტები და 

რესურსები. ინვესტირება სწორედაც გულისხმობს, რომ პროდუქტების და 

რესურსების ნაწილი გამოიყენება არა მიმდინარე მოხმარების დოვლათის 

წარმოებისათვის, არამედ კაპიტალური დოვლათის წარმოებისათვის. მოგების და 

დანაზოგის ინვესტირება ფიზიკურ და ადამიანურ კაპიტალში არის მხოლოდ 

ფულადი გამოსახულება ზედმეტი პროდუქტის და დაზოგილი რესურსის 

რეალური ინვესტირებისა.  

 

1.1.2.3. მოგება და დანაზობი 

 

1. საბაზრო ეკონომიკაში ადგილი აქვს საქონლის საქონელში ტრანსფორმა-

ციებს. ასეთი ტრანსფორმაციების და შემდგომი გაცვლის შედეგად წარმოების 

სექტორში რჩება მოგება, ხოლო მოხმარების სექტორში - დანაზოგი. მაგრამ, 

რადგან წარმოების და მოხმარების სექტორები ურთიერთ დაკავშირებულნი არიან 

გაცვლის მეშვეობით, ამიტომ ასევე შინაგანად დაკავშირებულნი არიან მთლიანი 

მოგება და მთლიანი დანაზოგი. ხომ ცხადია, რომ შემოსავლების და ხარჯების 

მონაცვლეობას ადგილი აქვს როგორც  წარმოების, ისე მოხმარების სექტორში. 

მწარმოებლების შემოსავლები არის მომხმარებლების ხარჯი, ხოლო მწარმოებლე-

ბის ხარჯი - მომხმარებლების შემოსავალი. შესაბამისად, სხვაობა შემოსავლებსა 

                                                      
5 ამასთან, რადგან პირველადი რესურსები არსებობენ მხოლოდ წარმოების ფაქტორების მომსახურების 

ფორმით, ანუ დროში მიმდინარე პროცესის ფორმით, ამიტომ, ამ რესურსების დაზოგვა შესძლებელია 

მხოლოდ მათი გაყიდვიდან მიღებული ფულის სახით, ან განივთებული ფორმით (დაუსრულებელი 

წარმოება, მზა პროდუქცია). სხვა სიტყვებით, პირველადი რესურსების დაზოგვა გულისხმობს 

თავშეკავებას არა საერთოდ მათი მოხმარებისაგან, არამედ მხოლოდ მიმდინარე მოთხოვნილებებისათვის 

მოხმარებისაგან, და ესე იგი, გულისხმობს ამა თუ იმ ფორმით მათ ინვესტირებას. 
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და ხარჯებს შორის მათთვის იძენს ურთიერთსაპირისპირო ფორმას - მოგების და 

დანაზოგის ფორმას. და სწორედ ამიტომ მთლიანი მოგება და მთლიანი დანაზოგი 

შინაგანად დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან. რადგან ის, რაც ერთისთვის   

შემოსავალია, არის ხარჯი მეორესთვის, ამიტომ მოგება და დანაზოგი ვერ 

იქნებიან დამოუკიდებელი სიდიდეები. საბაზრო ეკონომიკაში პირველად 

რესურსებსა და საბოლოო პროდუქტებს შორის გაცვლითი პროპორციების (ანუ 

ფარდობითი ფასების) ცვლილებებს  ურთიერთსაწინააღმდეგო გავლენა აქვთ 

მთლიან მოგებაზე და მთლიან დანაზოგზე. ცხადია, წონასწორული ფასების 

პირობებში, მთლიანი მოგება და მთლიანი დანაზოგი უნდა შეესაბამებოდნენ 

ერთმანეთს. [5-7]. 

2. მესაკუთრეთა მოხმარებისაგან განსხვავებით, მეწარმეების პირადი მოხმა-

რება არის ვალად მოხმარება. ეკონომიკური თვალსაზრისით მეწარმეების 

მოხმარება წარმოადგენს მათი ფულადი აქტივებიდან სახსრების ინვესტირებას 

თავისივე საარსებო პირობების უზრუნველსაყოფად. რადგან ამ მიზნებზე 

გაწეული ხარჯის ანაზღაურება უნდა მოხდეს მომავალი შემოსავლებიდან, ამიტომ 

მათ არ იციან წინასწარ, დაფარავს თუ არა მათი მოღვაწეობის მომავალი შედეგები 

მათ მიმდინარე სამომხმარებლო ხარჯებს. 

3. მწარმოებელი შემოსავალს იღებს ხარჯების გაღების მეშვეობით, ხოლო 

მომხმარებელი, პირიქით, შემოსავლების მეშვეობით გაიღების ხარჯებს. 

მწარმოებ-ლები ჯერ გაიღებენ ხარჯებს და შემდეგ იღებენ შემოსავლებს. 

მომხმარებლები - პირიქით. შესაბამისად, სუბიექტის, როგორც მწარმოებლის, 

ეკონომიკური გადა-წყვეტილებები ხარჯების თაობაზე დამოკიდებულია 

მომავალში მოსალოდნელ შემოსავლებზე, ხოლო როგორც მომხმარებლის - უკვე  

მიღებულ შემოსავალებზე. ამიტომ, სამეწარმეო მოგება დაკავშირებულია  

გაურკვევლობასთან და რისკთან, ხოლო დანაზოგების მიღება - მომჭირნეობასთან 

და თავშეკავებასთან. 

4. მთლიანად საზოგადოება, ისევე როგორც ყოველი ეკონომიკური სუბიექტი, 

ერთდროულად არის მწარმოებელიც და მომხმარებელიც. ამიტომ იგი ერთდრო-

ულად არის აგრეთვე „მეწარმეც“ და „დამზოგველიც“. მწარმოებელი არა მარტო 

მეწარმეა, არამედ არის „დამზოგველიც“. იგი ზოგავს პირადი მოხმარებისთვის 

წარმოებიდან მიღებული შემოსავალის ნაწილს. ეს „დანაზოგი“ არის წარმოებიდან 

ამოღებული მოგება. ხოლო ხარჯების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 

მწარმოებელი ახდენს არა მარტო მომავალი შემოსავლებიდან მოსალოდნელი 

მოგების კალკულაციას, არამედ იმისაც, თუ რა „დანაზოგი“ დარჩება მას წინა 

პერიოდში მიღებული შემოსავლებიდან. აგრეთვე მომხმარებელიც არის არა 

მარტო დამზოგველი, არამედ „მეწარმეც“. რადგან მიმდინარე ხარჯების შესახებ 

გადაწყვე-ტილებების მიღებისას, იგი ითვალისწინებს არა მარტო იმას, თუ 

რამხელა დანაზოგი დარჩება უკვე მიღებული შემოსავლებიდან, არამედ იმასაც, 
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გადაფარავს თუ არა მოსალოდნელი შემოსავალი მიმდინარე ხარჯებს, ანუ, 

დარჩება თუ არა „მოგება“. 

 ამიტომ, ყველა ეკონომიკური სუბიექტი თავის  გადაწყვეტილებებს ხარჯების 

შესახებ იღებს როგოც უკვე მიღებული, ასევე მოსალოდნელი შემოსავლების 

გათვალისწინებით. მაშასადამე გადაწყვეტილებები მიიღება როგორც დამზოგ-

ველის, ასე მეწარმის პოზიციებიდან. რადგან ზოგადად, მოსალოდნელი შემოსა-

ვალის გადამეტება მიმდინარე ხარჯებზე არის მისი მოგება, ხოლო უკვე მიღე-

ბული შემოსავალის გადამეტება მიმდინარე ხარჯებზე არის მისი დანაზოგი.  

შემოსავლების და ხარჯების ურთიერთ მონაცვლეობაში თვით სუბიექტზეა დამო-

კიდებული, თუ როგორ განიხილავს იგი განსხვავებას შემოსავლებსა და ხარჯებს 

შორის - როგორც მოგებას, თუ როგორც დანაზოგს. ანუ „მეწარმე“ და „დამზოგ-

ველი“, „მოგება“ და „დანაზოგი“ ისეთივე რეფლექსიური კატეგორიებია, როგორც 

„წარმოება“ და „მოხმარება“, „მწარმოებელი“ და „მომხმარებელი“. [6, p.98-99]. 

 

 
1.1.2.4. ინვესტიციები და ვალად მოხმარება 

 

ზოგადად, ინვესტირება გულისხმობს შემოსავლების კაპიტალად გარდაქმნას. 

ცხადია, შემოსავალის მხოლოდ ის ნაწილი შეიძლება იყოს გარდაქმნილი 

კაპიტალად, რომელიც არ არის მოხმარებული, ანუ დანაზოგი, ან მოგება. მაგრამ 

ფულს არ შეუძლია რეალური (ფიზიკური, ან ადამიანური) კაპიტალის წარმოება. 

რეალური კაპიტალის წარმოებისათვის საჭიროა რეალური დოვლათი (პროდუქ-

ტები და რესურსები). კაპიტალური დოვლათის წარმოებისთვის შესაძლებელია 

მხოლოდ იმ პროდუქტების და რესურსების გამოყენება, რომლებიც არ იქნა 

გამოყენებული მიმდინარე წარმოებაში. ასეთებია მხოლოდ ზედმეტი პროდუქტი 

და დაზოგილი (ზედმეტი) რესურსი. ინვესტირება, როგორც ფუნქცია, გულისხ-

მობს ზედმეტი პროდუქტების და ზედმეტი რესურსების უშუალო მწარმოებ-

ლისათვის გადაცემას საკრედიტო საწყისებზე (ფიზიკური და ადამიანური) 

კაპიტალის წარმოებისათვის მომავალში სარგებელის მიღების მიზნით. შესაბამი-

სად, კაპიტალის წარმოება გულისხმობს ზედმეტი პროდუქტების და ზედმეტი 

რესურსების ვალად მოხმარებას. ინვესტირების და კაპიტალის წარმოების 

ფუნქცი-ები სხვადასხვა ფუნქციებია და შეიძლება განხორციელდეს როგორც 

სხვადასხვა, ისე ერთი და იგივე აქტორის მიერ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, 

ინვესტირება გულისხმობს ვალად მოხმარებას და ვერც ერთი მათგანი ვერ 

იარსებებს მეორეს გარეშე. ამ პროცესის ეკონომიკური შინაარსი მდგომარეობს 

იმაში, რომ ინვესტორი, როგორც რესურსების მფლობელი, საკრედიტო საწყისებზე 
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აწვდის თავის რესურ-სებს კაპიტალის მწარმოებელს, ხოლო მწარმოებელი ვალად 

მოიხმარს ამ რესურსებს. [6, 7]. 
 

 

1.1.2.5. მოთხოვნილებები, საგებლიანობა და ხარჯები 
 

1. ეკონომიკური მოთხოვნილებები არის მხოლოდ „გადახდისუნარიანი“ 

მოთხოვნილებები. თუ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება შეუძლებელია 

რესურ-სების არარსებობის გამო, ჩვენ ვერ განვიხილავთ მათ როგორც 

ეკონომიკურ მოთხოვნილებებს, როგორც ეკონომიკური მოღვაწეობის რეალურ 

სტიმულებს. ეკონომიკური სარგებლიანობა არის შეზღუდული რესურსების 

უნარი დააკმაყო-ფილონ ადამიანის გადახდისუნარიანი მოთხოვნილებები. 

ეკონომიკური მოთხოვ-ნილება და ეკონომიკური სარგებლიანობა არიან 

ფარდობითი ცნებები. მოთხოვ-ნილებების დაკმაყოფილების პროცესში ხდება 

რესურსების მოხმარება, ანუ, მათი და მათი სარგებლიანობის, განადგურება. მარამ 

განადგურებულ სარგებლიანობას სუბიექტი აღიქვავს როგორც ხარჯს. მაშასადამე, 

შეზღუდული რესურსების სარგებლიანობა გულისხმობს ამ რესურსების 

სასარგებლოდ დახარჯვის უნარს, ანუ, სარგებლიანობის ხარჯად გარდაქმნის 

უნარს. თუ რესურსის მოხმარების შედეგად არ მოხდა მოთხოვნილების 

დაკმაყოფილება, ანუ თუ იგი დაიხარჯა უსარგებლოდ და მისი სარგებლიანობა არ 

გარდაიქმნა ხარჯად, ეს ნიშნავს, რომ მისი სარგებლიანობა გარდაიქმნა 

დანაკარგებად.  

რაც უფრო დეფიციტურია რესურსები, მით უფრო ყაირათიანია ადამიანის 

მათთან დამოკიდებულება; მით უფრო დიდია მისთვის რესურსების 

ეკონომიკური სარგებლიანობა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებამდე და, 

შესაბამისად, უფრო დიდია ეკონომიკური ხარჯებიც - დაკმაყოფილების შემდეგ. 

ხარჯი, ისევე როგორც სარგებლიანობა, არ არის რაიმე ობიექტი. ეკონომიკური 

მოთხოვნილება, სარგებ-ლიანობა, ხარჯი და დანაკარგი წარმოადგენენ სუბიექტის 

სპეციფიკურ ეკონო-მიკურ დამოკიდებულებას ობიექტებთან. ეს ცნებები 

გულისხმობენ ერთმანეთს და ერთმანეთის გარეშე არ გააჩნიათ რაიმე საზრისი. 

მაგრამ ვინაიდან ისინი შინაგანად გულისხმობენ ერთმანეთს, და ყოველი მათგანი 

ტრანსფორმირდება მეორეში ეკონომიკური მოღვაწეობის პროცესში, ამიტომ 

ცხადია, რომ სარგებ-ლიანობასა და ხარჯების მიღმა არსებობს კიდევ რაღაც სხვა 

ცნება; რომ ისინი წარმოადგენენ რაღაც მესამე ცნების გამოვლენის სხვადასხვა 

ფორმებს; ცნებისა, რომელიც საერთოა ორივე მათგანისთვის, და რომელიც 

შეიცავს მათ თავის თავში როგორც ერთი მთლიანობის სხვადასხვა მხარეებს. 

ასეთი მესამე ცნება, რომელიც აერთიანებს მათ, არის „ეკონომიკური ფასეულობა“. 

რადგან ეკონომიკური ფასეულობა არის სარგებლიანობის და ხარჯის 
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ერთობლიობა, ამიტომ საბაზრო ფასიც, რომელშიც ვლინდება ეს ეკონომიკური 

ფასეულობა, ერთდროულად ასახავს როგორც საქონლის სარგებლიანობას, ასევე 

მისი წარმოების ხარჯებს.  

2. სისტემურ დონეზე, პროდუქტიც და რესურსიც, არსებითად ორივე  

წარმოადგენენ შეზღუდულ დოვლათს, ხოლო სარგებლიანობა და ხარჯი - მის 

ეკონომიკურ ფასეულობას, როგორც ამ დოვლათთან ადამიანის სპეციფიკურ 

დამოკიდებულებას. მაგრამ ეკონომიკური მოღვაწეობის ცალკეული აქტის დონე-

ზე, შეზღუდული დოვლათი აქტორის მიერ გარდუვალად აღიქმება ან რესურსის, 

ან პროდუქტის ფორმით; შესაბამისად, იგი აღიქვავს მათ, ან როგორც სარგებ-

ლიანობას, ან როგორც ხარჯს. ანუ, ერთი და იგივე შეზღუდული დოვლათის 

ფასეულობას, მისი მომხმარებელი აღიქვავს როგორც ეკონომიკურ სარგებ-

ლიანობას, ხოლო მისი მწარმოებელი - როგორც  დოვლათის  წარმოებაზე გაწეულ 

ეკონომიკურ ხარჯებს. მაგრამ ადამიანი ერთდროულად არიან მომხმარებლებიც 

და მწარმოებლებიც. ეს განპირობებულია თვით ეკონომიკური მოღვაწეობის 

ლოგიკით. და პროდუქტიც თვითონვე არის რესურსი სხვა პროდუქტების 

წარმოებაში, ხოლო რესურსი - სხვა რესურსების მეშვეობით წარმოებული 

პროდუქტი. შესაბამისად, სარგებლიანობა განწირულია ხარჯად გარდაქმნი-

სათვის, ხოლო ხარჯი - სარგებლიანობის შქმნისათვის. ამიტომ, არა მარტო 

რესურსების (მათ შორის, პირველადი რესურსების) ფასეულობა განაპირობებს 

პროდუქტების (მათ შორის, საბოლოო პროდუქტების) ფასეულობას, არამედ, 

პირიქითაც, პროდუქტების ფასეულობა განაპირობებს რესურსების ფასეულობას. 

თუ თავს მოუყრით ყველა ზემოთმოყვანილ მოსაზრებას და გავაცნობიერებთ 

ეკონომიკური პროცესების დიალექტიკას დეცენტრალიზებული ეკონომიკური 

სისტემის მთლიანობის კონტექსტში, მაშინ ჩვენ გარდუვალად მივალთ იმის 

გაგებამდე, რომ ეკონომიკა არის რეკურსიული პროცესების ფუნქციონალურად 

ჩაკეტილი თვითორგანიზებადი სისტემა. ეკონომიკური პროცესების წრიული 

ორგანიზების გამო ამ სისტემას აქვს მთელი რიგი უნიკალური თვისებები, 

რომლებიც კარგად არის შესწავლილი ქაოსის თეორიის, კონსტრუქტივიზმის და 

მეორე რიგიც კიბერნეტიკის მიერ. ეს გვაძლევს საშუალებას მოვიხმოდ ამ 

დისციპლინების მიღწევები ეკონომიკური პროცესების კვლევისათვის ინტერდის-

ციპლინარული ანალიზის ფორმატში. ასეთი ანალიზის შედეგად შეგვიძლია 

მივიღოთ პასუხები მრავალ პასუხგაუცემელ კითხვებზე, რომლებიც ასე მრავლად 

დაგროვდა ეკონომიკურ თეორიაში. 

საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონალური ჩაკეტილობა განსაკუთრებით ცხადი 

ხდება მათემატიკური მოდელირების მეშვეობით. 
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1.1.3. ეკონომიკური წონასწორობის 

"სიმეტრიული მოდელი" 
 

1.1.3.1. ეკონომიკური პროცესების წრიული ორგანიზება 
 

1. ეს მოდელი წარმოადგენს ეკონომიკის იდეალური წონასწორული მდგომა-

რეობის მოდელს, რომელიც გვიჩვენებს თუ როგორ იბადებიან, საით არიან 

მიმართული და როგორ ურთიერთქმედებენ ის ეკონომიკური ძალები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ეკონომიკური სისტემის ჰომეოსტაზს. ანუ ეს არის 

ეკონომიკური სისტემის ეთრექტორის მოდელი, მდგომარეობისა, რომლისკენაც 

ყოველთვის ისწრაფვის სისტემა, მაგრამ ვერასოდეს აღწევს მას გარე და შიდა 

ფაქტორების მადესტაბილიზებელი ზემოქმედების გამო. დღეს თვით 

წონასწორობის იდეა  სულ უფრო მეტად ხდება კრიტიკის ობიექტი და სულ უფრო 

მეტი ყურადღება ეთმობა უწონასწორობის მოდელებს. მაგრამ, ნებისმიერ 

შემთხვევაში, უწონასწო-რობა თავისთავად გულისხმობს წონასწორობას, როგორც 

პოტენციურ მდგომარე-ობას, მხოლოდ რომლის მიმართებაშიც არის შესაძლებელი 

მისი არსებობა. ეკონომიკური წონასწორობა არ არსებობს რეალურად, მაგრამ 

პოტენციურად არსებობს ყოველთვის, როგორც ეთრექტორი, და მისკენ სწრაფვის 

გარეშე სისტემა დაკარგავს მთლიანობას და დაინგრევა. ჩვენ ვერ გავიგებთ როგორ 

ფუნქციონი-რებს რეალური გაუწონასწორებელი ეკონომიკა, თუ არ გავიგეთ 

როგორ იბადება ის ძალები, რომლებიც მუდმივად უბიძგებენ მას 

წონასწორობისაკენ და უზრუნველყოფენ წესრიგს საზოგადოების ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში. მაგრამ იმისთვის, რომ შევქმნათ ეკონომიკური წონასწორობის 

ადეკვატური მოდელი, საჭიროა საბაზრო ეკონომიკა წარმოვიდგინოთ როგორც 

ეკონომიკურ მოქმედებათა რთული, არაწრფიული, ფუნქციონალურად ჩაკეტილი 

და კაუზალურად გახსნი-ლი სისტემა. საბაზრო ეკონომიკის თვითორგანიზება 

ხდება დადებითი და უარყოფითი უკუკავშირების, ეკონომიკური ნაკადების 

წრიული ორგანიზების და რეკურსიული პროცესების მეშვეობით. რეკურსიული 

პროცესები ეკონომიკურ სისტემაში, ისევე როგორც სხვა რთულ, არაწრფიულ 

დინამიურ სისტემებში, ბადებენ „საკუთრივ მნიშვნელობებს“ („უძრავ 

წერტილებს“). ეს „საკუთრივი მნიშვნელობები“ წარმოადგენენ საქონლის 

წონასწორულ ფასებს და წონასწორულ რაოდენობებს, რომლისკენაც 

რეკურსიული პროცესების მეშვეობით ისწრაფვიან ფაქტიური საბაზრო ფასები და 

რაოდენობები, და ამით უზრუნველყოფენ სისტემის სწრაფვას საერთო 

წონასწორობისაკენ. 

2. აქ წარმოდგეგნილია დეცენტრალიზებული ჩაკეტილი ეკონომიკური სისტე-

მის მოდელი, რომელშიც საბოლოო პროდუქტები (m) იწარმოება პირველადი 
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რესურსების (n) მეშვეობით და პირველადი რესურსების აღწარმოება ხდება 

საბოლოო პროდუქტების მოხმარების მეშვეობით.  შუალედური პროდუქტი არ 

განიხილება მოდელის გამარტივების მიზნით. საბაზრო ეკონომიკა წარმოდგე-

ნილია როგორც სისტემა, რომელშიც ადგილი აქვს „საქონლის წარმოებას 

საქონლის [მოხმარების] მეშვეობით“ (პ. სრაფა). საქონლის დაყოფა პროდუქტებად 

და რესურსებად პირობითია. ანუ, ყოველი საქონელი წარმოადგენს პროდუქტს 

თავისი მწარმოებლისათვის და რესურსს - თავისი მომხმარებლისათვის. პირველ 

სექტორში წარმოებული პროდუქტები წარმოადგენენ რესურსებს მეოთხე სექტო-

რისთვის. ამ რესურსების მოხმარების შედეგად, მეოთხე სექტორში იწარმოება 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოადგენენ რესურსებს პირველი სექტორისათვის. 

საქონლის გაცვლა ხდება პროდუქტების და რესურსების ბაზრებზე (სექტორები 2 

და 3). ერთი და იგივე საქონელი არის საქონელი, რომელსაც  ერთნი აწარმოებენ 

და მეორენი მოიხმარენ, ერთნი ყიდიან, მეორენი - ყიდულობენ. ყოველი მათგანი 

იღებს შემოსავლებს და გაიღებს ხარჯებს. ხოლო შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის 

სხვაობას იყენებს ინვესტირებისათვის ფიზიკერ და ადამიანურ კაპიტალში.   
     

 

 

 

                                                სექტორი 1                                                 სექტორი 2 

 

                                          სექტორი 3                                                   სექტორი 4 
 

ცხრილი 1.  ფუნქციონალურად ჩაკეტილი ეკონომიკური სისტემის მატრიცა 

 

 

xi   - საქონელი, რომელიც იწარმოება 1 სექტორში (მოიხმარება მე-4 სექტორში),   i =1,2, . . . , m;  

pi   -  xi საქონლის ფასი,   i =1,2, . . . , m;    

yj -  საქონელი, რომელიც იწარმოება მე-4 სექტორში (მოიხმარება 1 სექტორში),    j =1,2, . . . ., n;    

vj -  yj  საქონლის ფასი,   j =1,2, . . . ., n;    

aij  - i საქონლის ერთეულის წარმოებაზე j საქონლის ხარჯის კოეფიციენტები;   

bji  - j საქონლის ერთეულის წარმოებაზე i საქონლის ხარჯის კოეფიციენტები;   

α i - ზედმეტი პროდუქტის (დაზოგილი რესურსის) ნორმა i საქონლის წარმოებაში;   
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βi  -  ზედმეტი პროდუქტის (დაზოგილი რესურსის) ნორმა j  საქონლის წარმოებაში;   

P  -  მთლიანი ზედმეტი პროდუქტი (მოგება) 1 სექტორში;       

S  -  მთლიანი ზედმეტი პროდუქტი (დაზოგილი რესურსი) მე-4 სექტორში;   

Q -  მთლიანი ვალად მოხმარება;    

I  -   მთლიანი ინვესტიციები;   

S’ - დაზოგვა მეწარმეების  პირადი შემოსავლებიდან (წარმოებიდან ამოღებული მოგებიდან);   

P’ - მოგება საინვესტიციო საქონელის წარმოებაში.       

 

მომხმარებლისათვის ფასი წარმოადგენს საქონლის შეძენისათვის შემოსავალი-

დან გაწეულ ფულად ხარჯს, გასავალს. ამიტომ მედელში,  შემოსავლებს და ფასებს 

აქვთ საპირისპირო ნიშანი. ეს ასახავს ფაქტს, რომ საქონლის შეძენისას ფასები 

ისევე ახდენენ შემოსავლების „ნეიტრალიზებას“, როგორც სარგებლიანობა ახდენს 

მოთხოვნილების „ნეიტრალიზებას“ (დაკმაყოფილებას) მოხმარების შედეგად. 

მატრიცის დიაგონალის ელემენტები გვიჩვენებენ როგორც გასაყიდი საქონლის 

საწარმოო ღირებულებას, ასევე, ამავე საქონლის, როგორც შესასყიდი საქონლის, 

სამომხმარებლი ღირებულებას. როგორც საწარმოო ღირებულება იგი არის  

ექსტენსიური სიდიდე და შედგება (ობიექტური და სუბიექტური) ხარჯების 

ელემენტებიდან, რომლებიც ნაჩვენებია მატრიცის სტრიქონებში. ხოლო როგორც 

სამომხმარებლო ღირებულება (სარგეგბლიანობა), იგი არის ინტენსიური სიდიდე 

და, როგორც ასეთი, იგი კი არ შედგება რაიმე ელემენტებისგან, არამედ თვითონ 

იშლება მატრიცის სვეტების ელემენტებად. რადგან მატრიცის ყოველი ელემენტი 

ერთდროულად არის როგორც სტრიქონის, ისე სვეტის ელემენტი, ამიტომ ისინი 

ერთდროულად გვიჩვენებენ, როგორც სარგებლიანობას, ისე ხარჯებს. 

სტრიქონები გვიჩვენებენ საქონლის წარმოებაზე გაწეული ხარჯების ელემენტებს, 

ხოლო სვეტები - ამავე საქონლის განაწილებას (მის შესაძენად გადახდილი ფულის 

შესაბამისად) და მის მოხმარებას სხვადასხვა საქონელის წარმოების პროცესებში. 

ამიტომ, ჰორიზონტალური დაჯამებით ვიღებთ ბაზარზე გატანილი საქონლის 

წარმოებაზე საზოგადოების მიერ გაწეულ ხარჯებს. ვერტიკალური დაჯამებით 

ვიღებთ ფულის ოდენობას, რომელიც საზოგადოებამ გადაიხადა მის შესაძენად, 

და გამოხატავს საქონლის მთლიანი რაოდენობის საზოგადოებრივ სარგებლია-

ნობას. 

მატრიცის თანახმად, საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით მიმდი-

ნარეობს რესურსების გარდაქმნა პროდუქტებად, რომლებიც, თავის მხრივ, 

მოიხმარება როგორც რესურსები სხვა პროდუქტების მისაღებად და ა.შ.. საათის 

ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ხდება ფულადი შემოსავლების გარდაქმნა  

ფულად ხარჯებად (გასავალად), რომლებიც, თავის მხრივ, თვითონ არიან 

შემოსავლები და შემდეგ ისევ გარდაიქმნებიან ხარჯებად და ა.შ.  

დიაგონალის ყოველ ელემენტს ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოჰყავს მატრი-

ცის პირველი და მეოთხე სექტორების სტრიქონები და სვეტები. სისტემის წონას-

წორობის პირობებში დიაგონალის ყოველი ელემენტი (მე-2 და მე-3 სექტორებში) 
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უდრის მისი შესაბამისი სტრიქონის ელემენტების ჯამს და, ამავდროულად, მისი 

შესაბამისი სვეტის ელემენტების ჯამს (1 და მე-4 სექტო-რებში). ამიტომ, ჯერ 

ერთი, მატრიცის ნებისმიერი სტრიქონის და, აგრეთვე, ნებისმიერი სვეტის 

ელემენტების ჯამი უდრის ნოლს. ეს ასახავს იმ ფაქტს, რომ სისტემა ჩაკეტილია. 

მეორეც, 1 სექტორის ყოველი სტრიქონის ელემენტების ჯამი უდრის მე-4 

სექტორში მისი შესაბამისი სვეტის ელემენტების ჯამს, ხოლო მე-4 სექტორის 

ყოველი სტრიქონის ელემენტების ჯამი - 1 სექტორის შესაბამისი  სვეტის  

ელემენტების ჯამს. ანუ, ჩაკეტილ ეკონომიკურ სისტემაში, წონასწორობის პირო-

ბებში, იწარმოება მხოლოდ ის, რაც მოიხმარება, და მოიხმარება მხოლოდ ის, რაც 

იწარმოება. წარმოებასა და მოხმარებას შორის ასეთი შესაბამისობა ნიშნავს, რომ 

ყველა საქონლის მიხედვით მოთხოვნა და მიწოდება, ყიდვა და გაყიდვა სრულად 

შეესაბამება ერთმანეთს. 

2.  მოდელის აღწერა.  მუდმივი სიდიდეები -  aij, bji . ცვლადები: xi ,  yj ,  pi ,  vj ,  

αi ,  βj..     

1) თუ ყველა აგენტს პირველ და მეოთხე სექტორებში განვიხილავთ როგორც 

საქონლის მწარმოებლებს, მაშინ: 

Ai = ∑ aij xi vj ;    i = 1,2 ....m;  j = 1,2....(n - 1);                      (1)                     

Bj = ∑ bji yj pi ;    i = 1,2 ....(m - 1);   j = 1,2....n;                     (2) 

pi =  (1+ αi) ∑ aij vj;     i = 1,2 ....m;    j = 1,2....(n - 1);             (3)  

vj =  (1+ βj)∑ bji pi;     i = 1,2 ....(m - 1);  j = 1,2....n;               (4) 

yj = ∑ aij xi;     j = 1,2 ....(n - 1);   i = 1,2 ....m;                        (5)  

xi = ∑ bji yj;            i = 1,2 ....(m - 1);       i = 1,2 ....m;                 (6) 

α0 =  
∑      

∑    
 ;    i = 1,2 ....m;                                                     (7) 

β0 =  
∑      

∑    
  ;      j = 1,2....n;                                                     (8) 

xi ≥ xmin;     i = 1,2 ....m;    yj ≤ ymax ;    j = 1,2....n.                  (9) 

 

2) თუ ყველა აგენტს განვიხილავთ როგორც საქონლის მომხმარებლებს, მაშინ: 

 

Ai = xi pi ;     i = 1,2 ....m;                                                        (10) 

Bj = yj vj ;       j = 1,2....n;                                                         (11) 

pi =  ∑ aij vj /(1- αi);     i = 1,2 ....m;   j = 1,2....(n - 1);              (12) 

vj =  ∑ bji pi /(1- βj);    i = 1,2 ....(m - 1);  j = 1,2....n;                (13) 

yj = ∑ aij xi;    j = 1,2 ....(n - 1);   i = 1,2 ....m;                          (14) 

xi = ∑ bji yj;        i = 1,2 ....(m - 1);    i = 1,2 ....m;                        (15) 

α0 =  
∑        

∑      
      i = 1,2 .... m;                                                  (16) 

β0 =  
∑        

∑      
 ;    j = 1,2 .... n;                                                    (17) 

xi ≥ xmin;     i = 1,2 ....m;    yj ≤ ymax ;  j = 1,2....n;                     (18) 
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როგორც ვხედავთ, ამ ფორმულების თანახმად, როგორც საქონლის წონასწო-

რული ფასების, ისე მათი წონასწორული რაოდენობების ფორმირება ხდება 

რეკურსიული პროცესების საფუძველზე და წონასწორობის პირობას წარმოადგენს 

ტოლობა:  P = Q = I = S , და ესე იგი, მოგების საშუალო ნორმის  α0  და დაზოგვის 

საშუალო ნორმის β0  ტოლობა. კონკურენციის პირობებში  α0 და β0 ისწრაფვიან 

ერთმანეთის ტოლობისაკენ და ამით უზრუნველყოფენ P = Q = I = S ტოლობისაკენ 

ტედენციას  და შესაბამისად, მთლიანად სისტემის სწრაფვას წონასწორობისკენ. 

(შემდგომში 1 სექტორი მოხსენებულია როგორც  წარმოების სექტორი,  ხოლო მე-4 

სექტორი - როგორც მოხმარების სექტორი. შესაბამისად, ზედმეტ პროდუქტში 

განივთებული ღირებულება (1 სექტორის სვეტი n) ფულად გამოსახუილებაში 

ღებულობს მთლიანი მოგების ფორმას. ხოლო დაზოგილ რესურსებში განივთე-

ბული ღირებულება (მე-4 სექტორის სვეტი m ) ფულად გამოსახუილებაში ღებუ-

ლობს მთლიანი დანაზოგის ფორმას.) 

ფორმულები 3-6 და 12-15 მიღებულია მატრიცის ელემენტების დაჯამებით 

სვეტების და სტრიქონების მიხედვით. წარმოების ხარჯების და მოგების ჯამი 

უდრის პროდუქტის ფასს, ხოლო სამომხმარებლო ხარჯების და დანაზოგების 

ჯამი უდრის რესურსის ფასს. ბაზარზე რეალიზებული საქონლის რაოდენობა 

უდრის მოხმარებული და ინვესტირებული საქონლის საერთო რაოდენობას. 

ამასთან, პროდუქტების წარმოების და რეალიზების მინიმალურ დონე განპირო-

ბებულია საზოგადოების  მოხმარების მინიმალურად დასაშვები დონით. რესურ-

სების აღწარმოების და რეალიზების მაქსიმალურ დონე განპირობებულია ეკონო-

მიკაში არსებული წარმოების ფაქტორების (შესაბამისად, მათი მომსახურების) 

საერთო ოდენობით.  

ტექნოლოგიური კოეფიციენტები არის პირველადი რესურსების საბოლოო 

პროდუქტებად გარდაქმნის კოეფიციენტები, ხოლო სამომხმარებლო კოეფიცი-

ენტები - საბოლოო პროდუქტების პირველად რესურსებად გარდაქმნის 

კოეფიციენტები. ხოლო ფასები არის ფულის საქონელში გაცვლის და, 

შესაბამისად, შემოსავლების ხარჯებად, და ხარჯების შემოსავლებად გარდაქნის 

კოეფიცი-ენტები.   

  წარმოების და მოხმარების კოეფიციენტების ცვლილებები განპირობებულია 

სისტემისათვის გარე ფაქტორებით - მეცნიერების, ტექნოლოგიების, განათლების 

განვითარებთ, სამომხმარებლო პრეფერენციების, დაზოგვისადმი და რისკისადმი 

მიდრეკილებების ცვლილებებით და ა.შ.. ხოლო საქონლის ფასები, რაოდენობები, 

მოგების, დაზოგვის და პროცენტის განაკვეთები იცვლება შიდასისტემური 

პროცესების შედეგად. ამ ფასების, რაოდენობების და განაკვეთების თვითრეგუ-

ლირება განპირობებულია ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონალური ჩაკეტი-

ლობით და მასში მიმდინარე რეკურსიული პროცესებით. იგი უზრუნველყოფს 

სისტემის სწრაფვას საერთო წონასწორობისაკენ. მაგრამ გარემო კაუზალურად 
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ზემოქმედებს წარმოების და მოხმარების პროცესებზე. გარემოს ზემოქმედებით 

გამოწვეული წარმოების და მოხმარების კოეფიციენტების ცვლილებები განაპირო-

ბებენ სისტემის პერმანენტულ გადახრას წონასწორობიდან. ანუ ეკონომიკური 

სისტემა ფუნქციონალურად ჩაკეტილია, მაგრამ კაუზალურად გახსნილია, რაც 

განაპირობებს მის მრავალ სპეციფიურ თავისებურებას. ყველა ზემოხსენებული 

პარამეტრი არის ერთმანეთზე დამოკიდებული. შესაბამისად, წარმოება, მოხმა-

რება, გაცვლა და განაწილება ორგანულად არიან ურთიერთ-დაკავშირებულნი 

ერთიანი სისტენის ფარგლებში.  

3.  მოცემული პირობების თანახმად მთლიანი მოგება უდრის მთლიან ვალად 

მოხმარებას  (P = Q), ხოლო მთლიანი დაზოგვა - მთლიან ინვესტიციებს (S = I). 

წონასწორობის პირობებში მწარმოებლების შემოსავლებიდან სახსრების გადინება, 

ამოღებული მოგების P სახით უნდა იქნას კომპენსირებული სახსრების შემოდი-

ნებით ინვესტიციებისთვის I კრედიტების სახით. ხოლო მომხმარებელთა 

შემოსავლებიდან სახსრების გადინება დანაზოგების სახით S, უნდა იქნას 

კომპენსირებული სახსრების შემოდინებით ვალად მოხმარების დაფინანსები-

სათვის Q. ანუ, რესურსების ბაზარზე მოთხოვნის სათანადო დონეზე 

შენარჩუნების პირობას წარმოადგენს P = I, ხოლო პროდუქტების ბაზარზე ასეთ 

პირობას წარმოადგენს S = Q. წინააღმდეგ შემთხვევაში წონასწორობა მოთხოვნასა 

და მიწოდწბას შორის (არსებული ფსების პირობებში) დაირღვევა როგორც 

რესურსების, ისე პროდიქტების ბაზარზე. მაგრამ  ის, რაც დანაზოგების S სახით 

გაედინება მე-4 სექტორიდან, წონასწორობის პირობებში, უნდა უდრიდეს იმას, 

რაც, ფულის ბაზრის გავლით, შემოედინება 1 სექტორში საწარმოო ინვესტიციების  

I  სახით. ხოლო ის, რაც ამოღებული მოგების P სახით გაედინება 1 სექტორიდან, 

უნდა უდრიდეს იმას, რაც მე-4 სექტორში შემოედინება სამომხმარებლო 

ინვესტიციების Q (ვალად მოხმარების) სახით. ეს ასახულია მოდელში, რომლის 

თანახმადაც საწარმოო ინვესტიციები I (ინვესტიციები ფიზიკურ კაპიტალში) და 

მთლიანი დანაზოგები S შეესაბამებიან მე-2 სექტორის დიაგონალის ერთი და 

იგივე ელემენტს. ამიტომ, წონასწორობის პირობებში I = S. ანალოგიურად, 

სამომხმარებლო ინვესტიციები (ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში, ანუ ვალად 

მოხმარება) Q და მთლიანი მოგება P შეესაბამება მე-3 სექტორის დიაგონალის 

ერთი და იგივე ელემენტს. ამიტომ P = Q.    

წონასწორობის პირობას წარმოედგენს ტოლობა P = S = I = Q . ამრიგად, 

ადგილი უნდა ჰქონდეს ტოლობას  α0 = β0 = r0,  სადაც  α0,  β0, და  r0 , შესაბამისად, 

არიან მოგების, დაზოგვის და საპროცენტო განაკვეთის საშუალო ნორმები. 

ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ყველა დანარჩენი ფულად-სასაქონლო 

ნაკადისგან განსხვავებით P-ის ტრანსფორმირება Q-ში და S-ის ტრანსფორმირება  

I-ში ხდება არა საქონლის ეკვივალენტური გაცვლის საფუძველზე, არამედ 
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საკრედიტო ურთიერთობების საფუძველზე, სადაც საპროცენტი განაკვეთი r0 

ასრულებს ბალანსირების ფუნქციას. 

წონასწორობის პირობების დარღვევა სისტემაში არღვევს შესაბამისობას 

სტრიქონების და მათი შესაბამისი სვეტების ელემენტების ჯამებს შორის. ეს 

იწვევს დიაგონალის ელემენტების გაორებას, რომლებიც ერთმანეთს უტოლებენ 

შესა-ბამისი სტრიქონების და სვეტების ელემენტების ჯამებს. იბადება 

შეუსაბამობა წარმოებასა და მოხმარებას შორის, მოთხოვნასა და მიწოდებას, 

ხარჯებსა და სარგებლიანობას, საწარმოო და სამომხმარებლო ღირებულებებს 

შორის. იბადება დეფიციტური და ჭარბი საქონელი. სხვადასხვა ბაზრებზე 

გაჩნდება ან გაუყიდავი საქონელი, ან დაუსაქონლებელი ფული. ერთნი მიიღებენ 

დამატებით მოგებას სხვათა დაზარალების ხარჯზე. ეს ბადებს ეკონომიკურ 

სტიმულებს, რომლებიც მიმართულია შესაბამისი საქონლის ბაზარზე 

წონასწორობის აღდგენისაკენ. ამასთანავე, რომელიმე ერთ წყვილ სტრიქონსა და 

სვეტს შორის ბალანსის დარღვევა გარდუვალად  ბადებს დისბალანსს  სხვა 

სტრიქონებსა და სვეტებს შორის. საერთო ეკომონიკური წონასწორობა ვერ იქნება 

მიღწეული იქამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული ტოლობა   P = S = I = Q, რაც ნიშნავს, 

რომ α0 = β0 = r0. 

საყურადღებოა ისიც, რომ წარმოდგენილ მოდელში მაკროეკონომიკური პარა-

მეტრები ფორმირდება უშუალოდ მიკროეკონომიკური პროცესების საფუძველზე.  

ადგილი არა აქვს წყვეტას მიკრო და მაკრო პროცესებს შორის. სისტემას გააჩნია 

უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი.  

 

 1.1.4. ინფორმაცია აზროვნებისათვის 

1.1.4.1. დეცენტრალიზებული ეკონომიკა როგორც  

კიბერნეტიკული სისტემა 
 

1. „სიმეტრიული მოდელი“ ეფუძნება ფუნდამენტური ეკონომიკური კატე-

გორიების დიალექტიკურ ანალიზს. ამ ანალიზმა გამოავლინა ის ფარული ურთი-

ერთკავშირები ეკონომიკურ მოვლენებსა და პროცესებს შორის, რომლებიც არ 

ჩანან ემპირიულ დონეზე. „სიმეტრიული მოდელიდან“, რომელიც ასახავს ამ 

ურთიერთკავშირებს, ცხადი ხდება, რომ ეკონომიკური პროცესები ქმნიან 

ჩაკეტილ სისტემას, და ამ პროცესებით განხორციელებული ფუნქციები არიან 

ურთიერთ-დამოკიდებული და წრიულად ორგანიზებული.  

წმინდა მეცნიერული თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანია ის გარე-

მოება, რომ ეკონომიკურ თეორიაში თითქმის მივიწყებული დიალექტიკური 

ანალიზის საფუძველზე შექმნილი ეკონომიკური სისტემის მოდელი და მისი 

ანალიზიდან გამომდინარე დასკვნები, სავსებით ეხმიანება მეორე რიგის კიბერნე-



 

26 

 

ტიკის ძირითად დებულებებს. ქვემოთ მოყვანილია მეორე რიგის კიბერნეტიკის 

ფუძემდებელის ჰაინც ფონ ფიორსტერის შრომიდან „Understanding  understanding” 

რამდენიმე ამონარიდი ცირკულარული პროცესების შესახებ: 

 
 „როგორც ჩანს კიბერნეტიკა სხვადასხვა ადამიანისთვის ნიშნავს სხვადასხვა რამეს. 
მაგარამ ეს იმიტომ, რომ მდიდარია მისი კონცეპტუალური ბაზა; და მიმაჩნია რომ 
ეს კარგია, წინააღმდეგ შემთხვევაში კიბერნეტიკა გახდებოდა მოსაწყენი საქმე. 
მიუხედავად ამისა ყველა ეს თვალთახედვა იბადება ერთი ცენტრალური თემიდან; 
ეს არის წრიულობა. როდესაც, დაახლოვებით ნახევარი საუკუნის წინ, იქნა დანა-
ხული ამ კონცეფციის პროდუქტიულობა, ეს იყო მისი გამაერთიანებელი ძალით, 
მისი შედეგებით და სხვადასხვა სფეროებზე მისი გავლენით გამოწვეული ფილო-
სოფოსობის, ეპისტომოლოგიური მსჯელობების და თეორიტიზირების აშკარა 
ეიფორია.“  [10, p.288].  

 

„სიმეტრიული მოდელის“ ფორმულებიდან ჩანს, რომ შიდასისტემური 

პროცესები ეკონომიკაში ატარებენ რეკურსიულ ხასიათს. წონასწორული ფასები 

და წონასწორული რაოდენობები ამ მოდელში წარმოადგენენ ჩაკეტილ სისტემას 

და ყალიბდებიან რეკურსიული ოპერაცებით. ამასთან დაკავშირებით 

საინტერესოა ჰ. ფონ ფიორსტერის  მოსაზრება. ზემოხსენებულ წიგნში მას მოჰყავს 

შემდეგი განტოლებები:     = D(   ),  და     = S(   );        = D(    ),   და       = S 

(    ),   და შემდეგ წერს: 

 
„ის, ვინც დაინტერესებული იყო ქაოსის თეორიით და რეკურსიული ფუნქციებით 
ადვილად იცნობს, რომ ეს არის რეკურსიული ფუნქციების თეორიის ძირითადი 
განტოლებები. ეს არის კონცეპტუალური მექანიზმები, რომლითაც წარიმართება 
კვლევები ქაოსის თეორიაში; ეს ყოველთვის ერთი და იგივე განტოლებებია, 
რომლებიც მეორდება კიდევ და კიდევ. და ისინი ბადებენ არაპროგნოზირებადი 
ქცევის სრულიად საოცარ თვისებებს. რეტროსპექტულად თუ შევხედავთ, ჯერ 
კიდევ ადრეულ ეტაპზე შემჩნეული იქნა კონვერგენცია სტაბილურ მნიშვნელო-
ბებთან. მაგალითი: თუ თქვენ რეკურსიულად აიღებთ კვადრატულ ფესვს ნების-
მიერი საწყისი მნიშვნელობიდან (კალკულატორების უმრავლესობას აქვს კვადრა-
ტული ფესვის ღილაკი), მაშინ თქვენ ძალიან მალე მიხვალთ სტაბილურ 
მნიშვნელობამდე 1,0000 ... . არ არის გასაკვირი, რომ ფესვი 1-დან არის 1. 
საუკუნეების მიჯნაზე მათემატიკოსებმა ასეთ მნიშვნელობებს უწოდეს შესაბამისი 
ფუნქციების „საკუთრივი მნიშვნელობები“ (“Eigen values”).”  [10, p.315]. 

 

„სიმეტრიულ მოდელში“ ასეთ „საკუთარ მნიშვნელობებს“ (“Eigen values”) 

წარმოადგენენ საქონლის წონასწორული ფასები და წონასწორული რაოდენობები, 

რომლისკენაც ისწრაფვიან ფაქტიური ფასები და რაოდენობები. „საკუთარ 

მნიშვნელობებს“ მათემატიკოსები აგრეთვე უწოდებენ „უძრავ წერტილებს“ (fixed 

points), რომლებიც გამოიყენება ეროუ-დებრეს მოდელში, თამაშების თეორიაში და 

ა.შ.   
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 „ ... ამ რეკურსიული ჩაკეტილობის მეშვეობით, და მხოლოდ ამ რეკურსიული 
ჩაკეტილობის მეშვეობით, იბადება მდგრადობა, რომელიც ვერასდროს იქნება 
აღმოჩენილი „input/output“-ის ანალიზის საფუძველზე. და ყველაზე მომხიბვლე-
ლია ის, რომ, მაშინ, როდესაც შესაძლებელია ამ მდგრადობაზე დაკვირვება, 
პრინციპულად შეუძლებელია იმის გარკვევა, თუ რა ბადებს ამ მდგრადობას. 
შეუძლებელია იმის ანალიტიკურად განსაზღვრა, თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა, 
თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი მუშაობს ისე, რომ გვაძლევს პროგნოზირების 
საშუალებას.“  [10, p.317]. 

 

„სიმეტრიული მოდელის“ ანალიზიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სისტემა 

ისწრაფვის წონასწორობისაკენ თავისი შინაგანი ბუნების თანახმად. მაგრამ ის, თუ 

კონკრეტულად რა გზით იქნება მიღწეული წონასწორობა, კონკრეტულად 

რომელი პროწესები წარმოშობენ მას ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამის 

გარკვევა შეუძლებელია, რადგან ერთი და იგივე წონასწორობა შეიძლება იქნას 

მიღებული უამრავი გზით.  

როგორც ვხედავთ, საბაზრო ეკონომიკის თვითრეგულირების მექანიზმი 

ეფუძნება რეკურსიულ ოპერაციებს ფუნქციონალურად ჩაკეტილ სისტემაში. 

მაგრამ ამ გარემოების დაფიქსირება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ იმის შემდეგ, 

რაც ეკონომიკა იქნა წარმოდგენილი როგორც ეონომიკური პროცესების ფუნქციო-

ნალურად ჩაკეტილი სისტემა. ამის გაკეთება კი შესაძლებელი გახდა 

ეკონომიკური მოვლენების დიალექტიკური ანალიზის საფუძველზე. ეს გარემოება 

კიდევ ერთხელ ადასტურებს კვლევის დიალექტიკური მეთოდის მნიშვნელობას 

იმისათ-ვის, რომ გავერკვათ თუ როგორ ფუნქციონირებს დეცენტრალიზებული 

ეკონო-მიკა.  

2. იმის შემდეგ, რაც 50-ანი წლების დასაწყისში კ. ეროუმ და ჟ. დებრემ 

გამოაქვეყნეს საერთო წონასწორობის მოდელი, იგი გახდა ნეოკლასიკური 

პარადიგმის განუყრელი ნაწილი. მაგრამ ამ მოდელის კრიტიკოსები სამართ-

ლიანად აღნიშნავენ, რომ იგი უკიდურსად აბსტრაქტულია და არ ასახავს 

რეალობას. მართლაც, წინაპირობები, რომელსაც ეფუძნება ეს მოდელი, და ამ 

მოდელის საფუძველზე გაკეთებული დასკვნები, სრულიად მიუღებელია მიუკერ-

ძოებელი მეცნიერული ანალიზისათვის.    

 
“ეროუ-დებრეს სტატიაში მკაცრად მტკიცდება დეცენტრალიზებულ ეკონომიკაში 
მრავალი ბაზრის წონასწორობის არსებობა, ... ეს მტკიცებულება მკაცრია 
მათემატიკური სტანდარტების მიხედვით, მაგრამ იგი საჭიროებს გარკვეულ 
დაშვებებს, რომლებიც აშკარად ამახინჯებენ ეკონომიკურ რეალობას; მაგალითად, 
რომ არსებობს ფორვარდული ბაზრები ყველა საქონელისთვის ყველა მომავალი 
პერიოდისთვის და ყველა შესაძლო გაუთვალისწინებელი  გარემოებათათვის ... . ... 
მოკლედ, ეროუ-დებრეს მტკიცებულება უფრო დაკავშირებულია მათემატიკურ 
ლოგიკასთან, ვიდრე ეკონომიკასთან ... .“  [11, p.3]. 
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 ამასთან, მოდელიდან არ ჩანს, თუ როგორ ხდება სისტემის წონასწორობასთან 

მიახლოვება. გარდა ამისა მოდელი გულისხმობს წონასწორობის შესაძლებელ 

არსებობას ფიზიკური დროის გარკვეულ მომენტში. ეროუ-დებრეს მოდელში 

„...დრო განიხილება ნიუტონისეულ ფიზიკაში მისი ინტერპრეტაციის გარკვეული 

ასპექტის მსგავსად. კლასიკურ ფიზიკაში ჩვენ ვამბობთ, რომ დრო  „გეომეტრი-

ზებულია“ ან „გასივრციზებულია“, რადგან დროის კოორდინატა განიხილება 

ისევე, როგორც ერთ-ერთი სხვა კოორდინატთაგანი.“ [12, p.19]. ამიტომ საჭირო 

გახდა ვიცოდეთ სასტარტო მდგომარეობა, საიდანაც სისტემა იწყებს მოძრაობას 

წონასწორობისაკენ; ვიცოდეთ ყოველი საქონელი, რომელიც  წარმოებული იქნება 

მომავალში და რესურსები, რომელიც საჭირო იქნება მათი წარმოებისათვის; 

ვიცოდეთ მომხმარებელთა მომავალი მოთხოვნილებები, მომავლის შემთხვევით 

გარემოებები და ა.შ. ანუ, საჭირო გახდა აბსურდული წინაპირობების დაშვება.   

როგორც აღნიშნავს რ. ჰეილბრონერი: „ეროუ-დებრეს ფორმულირება წარუ-

მატებელი აღმოჩნდა იმ აუცილებლობის წინაშე, რომ სრულად გაეთვალის-

წინებინა ... ყველა მომავალში შესაძლებელი ბაზრები - მაგალითად, ქოლგების 

პრეფერენციების რუკა შემდეგ სამშაბათს. ასეთი სრული ჩამონათვალის გარეშე 

საერთო წონასწორობის განსაზღვრა ვერ იქნება სრული, და ვერ გვექნება იმის 

გარანტია, რომ თუნდაც უმნიშვნელო რამის გამოტოვება არ გამოიწვევს 

მნიშვნელოვან ცვლილებებს საერთო წესრიგში.“  [13, p.128]. გარდა ამისა, დასძენს  

რ. ჰეილბრონერი,  არსებობს კიდევ ერთი კონცეპტუალური საკვანძო პრობლემა, 

რომელიც ეხება წრიულობას: „ფასებისა და რაოდენობების სიმრავლე, რომელიც 

იბადება სუბიექტების ურთიერთქმედების შედეგად, იბადება აქტორების 

გემოვნებიდან და შესაძლებლობებიდან. ისინი, თავის მხრივ, ასახავენ  საწყის 

შემოსავლებს და პრეფერენციებს. წრიულობა იბადება იმიტომ, რომ  შემოსავ-

ლების განაწილება ხელფასზე და მოგებაზე, რაც უდაოდ აყალიბებს აქტორების 

პრეფერენციებს, თვითონ არის წინა პერიოდში  შემოსავლების ფუნქციონალური 

განაწილების შედეგი. ეს უსასრულო რეგრესია განტოლებათა სისტემას აცლის 

სწორედ იმ თვისებას, რაც აუცილებელია წესრიგის დასამყარებლად - 

სახელდობრ, საწყის მდგომარეობას, ანუ წინაპირობას.“ [13, p. 129]. 

3. აღნიშნული პრობლემები არ  იბადება „სიმეტრიულ მოდელში“ რადგან 

თვით წონასწორობის გაგება ამ კონცეპციაში განსხვავდება წონასწორობის გაგე-

ბისაგან ეროუ-დებრეს მოდელში. წონასწორობა გაგებულია როგორც მდგომა-

რეობა, რომლისკენაც სისტემა მხოლოდ ისწრაფვის ნებისმიერი ფაქტიური 

მდგომარეობიდან შიდასისტემური პროცესების იმანენტური ლოგიკით, მაგრამ, 

ვერასოდეს აღწევს მას გარე ფაქტორების მადესტაბილიზებელი ზემოქმედების 

გამო. ასეთი ფაქტორები შეიძლება იყოს ბუნებრივი პირობები, სოციალური 

პროცესები, ახალი ტექნოლოგიები, მომხმარებელთა პრეფერენციების ცვლილე-

ბები და სხვ., რომელთა გავლენაც მოდელში აისახება ტექნოლოგიურ და სამომ-
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ხმარებლო კოეფიციენტების ცვლილებებში. ამიტომ აღარ გვჭირდება იმის ცოდნა, 

თუ როგორი იყო წარსულში სასტარტო პირობები, ან მომავალში როგორი იქნება 

ტექნოლოგიები, პრეფერენციები, ბუნებრივი პირობები ან სხვა გაუთვალის-

წინებელი გარემოებები, რომელთა წინასწარ ცოდნა  შეუძლებელია. ამგვარად, 

ზემოხსენებული „სისრულე“, რომლის შესახებაც წერს რ. ჰეილბრონერი და რომე-

ლიც აუცილებელია „უძრავი წერტილების“ (ანუ, წონასწორული ფასების) 

გამოსავ-ლენად, თავიდანვე იგულისხმება „სიმეტრიულ მოდელში“, რადგან იგი, 

ოპერაციონალური ჩაკეტილობის გამო, უკვე მოიცავს თავის თავში წონასწორული 

ფასების და რაოდენობების ყველა შესაძლო  ნაკრებს მოცემული შეზღუდვების 

პირობებში.  რაც შეეხება იმას, რომ წრიულობა, რომლის თანახმადაც მიმდინარე 

შემოსავლების განაწილება დამოკიდებულია წინა პერიოდში შემოსავლების 

განაწილებაზე (რომელიც, რ. ჰეილბრონერის სიტყვებით, „განტოლებათა სისტემას 

აცლის სწორედ იმ თვისებას, რაც აუცილებელია წესრიგის დასამყარებლად - 

სახელდობრ, საწყის მდგომარეობას“), ზოგადად რეკურსიული მოდელების 

თანახმად, ეს გარემოება წარმოადგენს „სიმეტრიული მოდელის“ არა  ნაკლს, 

არამედ მის არსებით უპირატესობას. წრიულად ორგანიზებული პროცესების 

შესახებ ჰ. ფიორსტერი წერს: 

 
„უპირველეს ყოვლისა, ჩაკეტილი წრიული კაუზალობის იდეას აქვს სასაგებლო 
თვისება, რომ აწმყოში მოქმედების მიზეზი შეიძლება აღმოვაჩინოთ წარსულში, 
თუ კაუზალობის წრეს გავწყვიტავთ ერთ ადგილას, ხოლო მიზეზს აღმოვაჩენთ 
მომავალში, თუ ამ წრეს გავწყვიტავთ დიამეტრალურად საპირისპირო ადგილას. 
ამგვარად, ჩაკეტილი წრიული კაიზალობა აერთებს წყვეტას მოქმედ მიზესსა და 
საბოლოო მიზეზს შორის, მოტივსა და მიზანს შორის. მეორეც, კაუზალური ჯაჭვის 
ჩაკეტილობის წყალობით ასევე ვიღებთ უპირატესობას იმაში, რომ თავს ვარიდებთ 
გაურკვევლობას: აღარ არის საჭირო საწყის მდგომარეობებზე ზრუნვა, რადგან 
ისინი ავტომატურად მოცემულია საბოლოო მდგომარეობით. ... სირთულეს 
წარმოშობს ის, რომ ახლა დაიბადება ეჭვი, რომ ეს წრიული კაუზალობის პრობ-
ლემა შესაძლოა არის უბრალოდ ლოგიკური შეცდომა. ჩვენ უკვე ვიცით ეს 
ლოგიკური მსჯელობის თეორიიდან - სამარცხვინო მანკიერი წრე: მიზეზი ხდება 
შედეგი და შედეგი ხდება მიზეზი. მე განვიზრახე არა მარტყო გავათავისუფლო 
„circulus vitiosus“ მისი ცუდი რეპუტაციისაგან, არამედ ავამაღლო იგი საპატიო 
პოზიციამდე, როგორც „circulus creativus“, როგორც შემოქმედებითი წრე.“ [10, p. 
230]. 
  

ამატომ, მართალია, ერთი შეხედვით, „სიმეტრიული მოდელი“ არის სტატი-

კური მოდელი, მაგრამ დინამიკა იმპლიციტურად იგულისხმება მასში, რადგან, 

როგორც აღინიშნა, რეკურსიული პროცესების წყალობით სისტემა ნებისმიერი 

საწყისი მდგომარეობიდან მოძრაობს წონასწორობისაკენ (როგორც თავისი 

„ეთრექტორისაკენ“). მაგრამ, შემთხვევითი გარე ფაქტორების პერმანენტული 

ზემოქმედების გამო ტექნოლოგიური და სამომხმარებლო კოეფიციენტები გამუდ-

მებით იცვლება. ამიტომ საერთო წანასწორობა ვერასოდეს მიიღწევა. ეს გამუდ-
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მებული მოძრაობა წონასწორობისაკენ, როგორც მიზნისაკენ, რომელიც ვერასოდეს 

იქნება მიღწეული, სწორედაც არის ის „დინამიკა“, რომელიც იმპლიციტურად 

იგულისხმება ამ, თითქოსდა,  სტატიკურ მოდელში.  

 

 

1.1.4.2. უკუკავშირების დარღვევით გამოწვეული პრობლემები 
 

1. ეს მოდელი საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ ეკონომიკური ზრდის შენე-

ლების მიზეზი. კონკურენცია თვითონ ბადებს მონოპოლიებს, რომლებიც ბლოკა-

ვენ საბაზრო ფასების თვითრეგულირებას მიკრო დონეზე, და ბადებს შემოსავ-

ლების პოლარიზებას, რაც ანგრევს უკუკავშირებს და ბლოკავს თვითრეგული-

რებას მაკრო დონეზე.6 მოდელიდან ნათლად ჩანს, რომ საქონლის წარმოების 

პროცესში იქმნება ის შემოსავლები, რომლის მეშვეობითაც ეს პროდუქტები უნდა 

იქნას შესყიდული. „წარმოება თვითონ ქმნის თავის   მოთხოვნას“ (სეი). მაგრამ თუ 

ეს შემოსავლები განაწილებულია ძალიან უთანაბროდ, მაშინ, მდიდარი უმცირე-

სობის დაზოგვისადმი გაზრდილი მიდრეკილების გამო, შემოსავლების ნაწილი 

გაედინება რეალური სექტორის ფულად-სასაქონლო ნაკადების წრებრუნვიდან 

ფინანსურ სექტორში. დანარჩენ საზოგადოებას აღარ რჩება საკმარისი შემოსავ-

ლები მოთხოვნის გასამყარებლად, რომელიც საჭიროა წარმოებული პროდუქტის 

სრული რეალიზებისათვის. შემოსავლების განაწილების მკვეთრი პოლარიზაციის 

პირობებში ერთობლივი მოთხოვნა ნაკლებია, ვიდრე თანაბარი განაწილების 

პირობებში. [1]. რადგან სუსტი მოთხოვნა ანელებს ეკონომიკურ ზრდას, აუცილე-

ბელი ხდება მოთხოვნის ხელოვნური გამყარება.  

2. „დიდი დეპრესიის“ შემდეგ ფისკალური მეთოდებით მოთხოვნის 

სტიმული-რებამ წარმოშვა 1980-ანი წლების სტაგფლაცია. მაგრამ ფისკალური 

მეთოდების მონეტარული მეთოდებით ჩანაცვლებამ ეკონომიკური 

ლიბერალიზაციის გზით წარმოშვა 2008-2010 წლების „დიდი რეცესია“. ანუ 

მოთხოვნის ხელოვნური სტიმულირება ბუნებრივად წარმოშობს კრიზისს. ეს ვერ 

გადაწყვეტს პრობლემას, რადგან მიზეზი დევს გაცილებით ღრმად. 

ერთი მხრივ, იმ შემოსავლების ნაწილი, რომლის გენერირებაც ბუნებრივად  

ხდება რეალურ სექტორში მასში წარმოებული პროდუქტების შესასყიდათ, გაედი-

                                                      
6 აშშ-ში 2007 წლისათვის მოსახლეობის „ზედა 1 პროცენტი ერთ კვირაში იღებდა 40 

პროცენტით მეტ [შემოსავალს], ვიდრე ქვედა მეხუთედი იღებდა ერთი წლის განმავლობაში;  

ზედა 0,1 პროცენტი დღენახევარში იღებდა დაახლოვებით იმდენს, რამდენსაც ქვედა 90 

პროცენტი იღებდა წელიწადში; და უმდიდრესი 20 პროცენტი ერთობლივად, დაბეგვრის 

შემდეგ, იღებდა მეტ შემოსავალს, ვიდრე ერთად აღებული ქვედა 80 პროცენტი.“  [1, p. 15]. „... 

ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, მათ, ვისაც აქვთ დაბალი ხელფასები (ქვედა 90 

პროცრნტი), ხელფასები გაეზარდათ მხოლოდ 15 პროცენტით, მაშინ როდესაც ზედა 1 

პროცენტს - გაეზარდა 150 პროცენტით და ზედა 0,1 პროცენტს - 300 პროცენტზე მეტად.“ [1, 
p. 17]. 
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ნება რეალური სექტორიდან ფინანსურ სექტორში და ასუსტებს მოთხოვნას. მეორე 

მხრივ, მოთხოვნის ხელოვნურად სტიმულირების მიზნით, საბანკო სექტორი 

აკრედიტებს მოხმარებას, და ამისათვის ქმნის და რეალურ სექტორში ახდენს 

გაუმყარებელი ფულის ინექციებს.7  ამიტომ, მოთხოვნის ფორმირება და ბაზრების 

გასუფთავება ნაკლებად არის დამიკიდებული რეალური სექტორის თვითრე-

გულირებაზე და სულ უფრო მეტად არის დამოკიდებული არასტაბილურ 

ფინანსურ სექტორზე და ფულის ნაკადების თანფარდობაზე რეალურ და ფინან-

სურ სექტორებს შორის. თუ ადრე ფინანსური სექტორი ემსახურებოდა რეალური 

სექტორის ეფექტიანობის ზრდას, დროთა განმავლობაში მან მოიპოვა დამოუკი-

დებლობა,  დაიწყო რეალურ სექტორზე დომინირება და ხელს უშლის მის მდგრად 

განვითარებას. 

3. კომერციულმა ბანკებმა, რომლებიც ქმნიან გაუმყარებელ კრედიტებს და 

ფულს, საწარმოო ინვესტიციების ნაცვლად დაიწყეს მოხმარების, იპოთეკის და 

სპეკულაციური ტრანსაქციების დაკრედიტება. [14]. ლიბერალური პოლიტიკის 

პირობებში ფინანსური სექტორი სწრაფად გაიზარდა. მშპ-ის ზრდის ტემპების 

შესანაჩუნებლად საჭირო გახდა კრედიტების და ვალად მოხმარების წინმსწრები 

ზრდის ტემპები. კრედიტების მშპ-თან თანაფარდობა მკვეთრად გაიზარდა.8 

მაგრამ საკრედიტო ექსპანსია ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ.9  ადრე თუ გვიან   

ვალები უნდა იქნეს გადახდილი მომავალი შემოსავლებიდან. ამიტომ, მომავალში 

ერთობლივი მოთხოვნა და ნომინალური მშპ გარდუვალად შემცირდება. დადგება 

„მინსკის მომენტი“ და ფინანსური ბუშტი გასკდება და წარმოშობს ეკონომიკურ 

კრიზისს. [17]. ფინანსური არასტაბილურობა ჩაშენებულია მოთხოვნის გამყარების 

ასეთ მეთოდში. 

4. ანალოგიური პროცესები იბადება გლობალურ დონეზე.10 გლობალიზაცი-

                                                      
7 გარკვეული აზრით ხდება „მიმოქცევაში კარგი ფულს ცუდი ფულით ჩანაცვლება“. 
8 საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებში კერძო სექტორის ვალი გაიზარდა ეროვნული 

შემოსავალის 50%-დან 1950 წელს 179%-მდე 2006 წელს. [15]. 
9 „50 წლის განმავლობაში კერძო სექტორის საკრედიტო მხარი - კრედიტი გაყოფილი მშპ-ზე 

- სწრაფად იზრდებოდა ყველა განვითარებულ ქვეყნებში; იგი გასამმაგდა 1950-დან 2006 

წლამდე. ... საკრედიტო მხარი გაიზარდა იმიტომ, რომ კრედიტი იზრდებოდა უფრო 

სწრაფად, ვიდრე ნომინალური მშპ. ორი ათწლეულის მანძილზე 2008 წლამდე 

განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობაში, როგორც წესი, კრედიტი იზრდებოდა  

წელიწადში დაახლოვებით 10-15%-ით, ხოლო ნომინალური ეროვნული შემოსავლის წლიური 

ზრდა იყო 5%.  და მაშინ ისე ჩანდა, რომ კრედიტების ასეთი ზრდა საჭირო იყო 

ადეკვატური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. ... როგორც ჩანს ჩვენ გვჭირდება, 

რომ კრედიტები იზრდებოდეს უფრო სწრაფად, ვიდრე მშპ, რათა შევინარჩუნოთ 

ეკონომიკური ზრდა მისაღებ დონეზე, მაგრამ ამას გარდუვალად მივყავართ კრიზისამდე, 

გადაუხდელი ვალების პრობლემამდე და პოსტკრიზისულ რეცესიამდე.“ [16, p. 7]   
10 „მსოფლიოს სიმდიდრე გაყოფილია ორად: თითქმის ნახევარი ეკუთვნის უმდიდრეს ერთ 

პრეცენტს; მეორე ნახევარი - დანარჩენ 99 პროცენტს.“ [18, p.1]. „დღეს მსოფლიოს სიმდიდრის 

თითქმის ნახევარს ფლობს მოსახლეობის მხოლოდ ერთი პროცენტი. მსოფლიოს უმდიდრესი 

ადამიანების ერთი პროცენტის სიმდიდრე აღწევს 110 ტრილიონ დოლარს. ეს 65-ჯერ 
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ასთან ერთად ეროვნული ეკონომიკები გახდნენ ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდე-

ბული, რადგან გახდნენ მსოფლიოს ერთიანი ეკონომიკური ორგანიზმის 

ნაწილები. ასეთ პირობებში, ღარიბ და მდიდარ ქვეყნებად მსოფლიოს უკიდურესი 

პოლარიზაციის გამო და პერველიდან მეორეში მსოფლიო რესურსების გადაქაჩვის 

გამო, იქაც და იქაც ფერხდება ეკონომიკის განვითარება. რესურსების დაბალი 

ფასებისა და ღარიბი ქვეყნების მცირე შემოსავლების გამო, ამ ქვეყნების 

გადახდის-უნარიანობა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მათ წარადგინონ 

მდიდარი ქვეყნების საწარმოო პოტენციალის ადეკვატური მოთხოვნა. 

დარღვეულია რესურ-სების და პროდუქტების ფასებს შორის ოპტიმალური 

ბალანსი. დარღვეულია ოფტიმალური ფულად-სასაქონლო ნაკადები და 

უკუკავშირები ეროვნულ ეკონომიკებს შორის, როგორც გლობალური ეკონომიკის  

ერთიანი ორგანიზმის ნაწილებს შორის. მაშინ, როდესაც მსოფლიოს ეთი მესამედი 

ცხოვრობს სიღა-ტაკეში, ასეთი პოლარიზაცია, როგორც ეროვნულ, ისე 

საერთაშორისო დონეზე, არა მარტო ამორალურია, არამედ, წმინდა ეკონომიკური 

თვალსაზრისით,  აფერხებს ეკონომიკურ პროგრესს. ეკონომიკის ოფტიმალური 

ფუნქციონირება არ გაულის-ხმობს ასეთ პოლარიზაციას, არამედ მხოლოდ 

ოპტიმალური პროპორციების და უკუკავშირების უზრუნველყოფას ეკონომიკურ 

ნაკადებს შორის.  

როგორც ვხედავთ, კიბერნეტიკის კანონები ადასტურებენ მარქსის წინასწარ-

მეტყველებას. კაპიტალისტური ეკონომიკა განიცდის სისტემურ პრობლემებს. 

მაგრამ ეს ხდება უკუკავშირების თვითგანადგურების შედეგად. საბაზრო ეკონო-

მიკას არ შეუძლია იმ ეკონომიკური უთანაბრობის გაუქმება, რომელსაც თვითონვე 

წარმოშობს. სტიქიური საბაბზრო თვითრეგულირება ხდება შეუძლებელი და მისი 

ჩანაცვლება რეგულირებადი ეკონომიკით - გარდუვალი. მომავლის ეკონომიკა 

არის სოციალური სამართლიანობის ეკონომიკა. 

 

 

1.1.4.3. სიმეტრია და ფარდობითობა 
 

1. ერთი და იგივე მოვლენას განსხვავებულად აღიქვავენ სხვადასხვა სუბიექ-

ტები, და ერთი და იგივე სუბიექტიც კი, მისი მოთხოვნილებების და მიზნების 

მიხედვით. ასევე, ერთი და იგივე საგანი ან პროცესი ერთდროულად ასრულებს 

სხვადასხვა ფუქციას, ერთდროულად   სხვადასხვა დამოკიდებულებაში იმყოფება 

                                                                                                                                                                     
აღემატება მსოფლიო მოსახლეობის ქვედა ნახევარის საერთო სიმდიდრეს. ...  მსოფლიო 

მოსახლეობის ქვედა ნახევარი ფლობს ისეთივე სიმდიდრეს, რაც მსოფლიოს უმდიდრესი 85 

ადამიანი.“ [18, p.2] „მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოვებით 80 პროცენტი ფლობს მსოფლიო 

სიმდიდრის მხოლოდ 6 პროცენტს. მხოლოდ 80 ინდივიდი ერთად ფლობენ იმდენივე 

სიმდიდრეს, რამდენსაც მსოფლიოს 3,5 მილიარდი უღარიბესი ადამიანი. ასეთი უთანაბრობა 

გახდა სერიოზული პრობლემა - როგორც ეკონომიკური ეფექტიანობისათვის, ისე სოციალური 

სტაბილურობისათვის.“ [18, p.2] 
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სხვადასხვა სუბიექტებთან და ობიექტებთან. მწარმოებლად, მომხმარებლად, 

პროდუქტად, რესურსად და ა.შ. ყოფნა - ყოველივე ეს არ არის ობიექტების და 

სუბიექტების რეალური განუყოფელი თვისებები, არამედ არის ფუნქციები, 

რომლებსაც ისინი ასრულებან. შეუძლებელია იყო საქონლის მწარმოებელი და არ 

იყო სხვა საქონელის მომხმარებელი; შეუძლებელია იყო მომხმარებელი, თუ არა 

ხარ მწარმოებელი; და შეუძლებელია იყო ან ერთი, ან მეორე, და არ იყო რაიმე 

საქონლის გამყიდველი და სხვა საქონელის მყიდველი; და შეუძლებელია იყო 

როგორც საქონლის მყიდველი, ისე გამყიდველი, თუ არა ხარ ფულის მყიდველი 

და გამყიდველი. ამასთან, შრომის დანაწილების პირობებში ყველა ამ ფუნქციის 

შესრულება აქტორს შეუძლია მხოლოდ როგორც ერთ-ერთ მხარეს სხვა ეკონომი-

კურ აქტორებთან ურთიერთქმედების პროცესში. ასე რომ, საბაზრო ეკონომიკაში, 

მავანს შეუძლია იყოს მწარმოებელი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაც სხვა არის 

მომხმარებელი; შეუძლია იყოს  გამყიდველი - იმიტომ, რომ ვიღაც სხვა არის 

მყიდველი; გამსესხებელი - იმიტომ, რომ ვიღაცა არის   მსესხებელი და ა.შ. [5], [6]. 

საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ფუნქციები, რომელსაც ასრულებენ სხვადასხვა 

აქტორები, ისევე არიან ერთმანეთზე დამოკიდებული, როგორც მოქმედებები, 

რომლებიც ასრულებენ ამ ფუნქციებს. ყველა ისინი ქმნიან ერთმანეთს. ყოველი 

მოქმედება ბადებს „თავის სხვა“ მოქმედებას და თვითონაც დაიბადა სხვა 

მოქმედებების შედეგად. ამის მეშვეობით ისინი ქმნიან სისტემის სტრუქტურას და 

ახდენენ მის აღწარმოებას. სისტემის ოპერაციონალურად ჩაკეტილი 

სტრუქტურის, ესე იგი ოპერაციონალური ჩაკეტილობის, ანუ, შიდასისტემური 

ფუნქციების წრიული ორგანიზების აღწარმოებას განაპირობებს თვით 

შესრულებული მოქმედებების თანმიმდევრობა. ზემოთ განხილული 

„სიმეტრიული მოდელი“, რომელიც ასახავს ეკონომიკური სისტემის 

ფუნქციონალურ ჩაკეტილობას, ასახავს საბაზრო ეკონომიკის არსებით 

ურთიერთკავშირებს,  და, ამგვარად, თავის თავში ასახავს ეკონომიკური სისტემის 

არსს, სადაც ყველაფერი ფარდობითია და ყოველივე იმყოფება რეფლექსიურ 

კავშირში ერთმანეთთან. 

 2.  ამ მოდელში ვლინდება ეკონომიკური წონასწორობის არსი. ანუ, მოდელი 

გვიჩვენებს დეცენტრალიზებული ეკონომიკის იმ იდეალურ შინაგან მდგომარე-

ობას, რომლის დროსაც ურთიერთსაპირისპირო ეკონომიკური ძალები აწონასწო-

რებენ ერთმანეთს. „სიმეტრიული მოდელი“ ასახავს წარმოებული, მოხმარებული 

და რეალიზებული საქონელის მხოლოდ თანაფარდობებს (ანუ ფარდობით ფასებს 

და ფარდობით რაოდენობებს). ყოველი საქონელის  ფასი და რაოდენობა არის 

ყველა დანარჩენი ფასების და რაოდენობების ფუნქცია. სხვა სიტყვებით, მოდელი 

გვიჩვენებს შიდასისტემური პარამეტრების თანაფარდობებს იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ყველაფერი, რაც იწარმოება სისტემაში, მოიხმარება, და ყველაფერი, რაც 

მოიხმარება - იწარმოება; და ამიტომ საქონელი იცვლება ერთმანეთში ისეთი 
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თანაფარდობით, რომ ბაზრებზე აღარ რჩება გაუყიდავი საქონელი ან დაუსაქონ-

ლებელი ფული (დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნა). გარკვეული აზრით, ეს არის 

საერთო ეკონომიკური წონასწორობის ფარდობითობის თეორია.  

 3.  დიალექტიკის თანახმად არსის შემეცნება ნიშნავს მთლიანის და მისი 

შინაგანი წინააღმდეგობების, მისი რეფლექსიის (და, ესეიგი, შინაგანი სიმეტრიის) 

შემეცნებას. ეს მთლიანი ჩაკეტილია და მდგრადია. მაგალითად, ეკონომიკა 

როგორც წარმოების და მოხმარების ერთიანი სისტემა, არის მთლიანობა, 

რომელიც თავის თავში შეიცავს ყველა მისთვის აუცილებელ ნაწილს. ეს არის 

ჩაკეტილი პროცესი, რომელიც ხასიათდება სიმეტრიით - იწარმოება მხოლოდ ის, 

რაც მოიხმარება, და მოიხმარება მხოლოდ ის, რაც იწარმოება. მაგრამ, თუ რაიმე 

მიზეზის გამო დაირღვევა უკუკავშირი წარმოებასა და მოხმარებას შორის, მაშინ 

დაინგრევა სისტემის მთლიანობა, მისი სიმეტრია. წარმოებული იქნება პროდუქ-

ტები, რომელზეც არ არსებობს გადახდისუნარიანი მოთხოვნილება, პროდუქტი 

არ გაიყიდება, წარმოება გაჩერდება, აღარც რესურსებეზე იქნება მოთხოვნილება 

და ა.შ. ეს მოვლენა ცნობილია კიბერნეტიკიდან - დინამიური პროცესი კარგავს 

მდგრადობას, თუ არ არსებობს ჩაკეტილობა. ანუ ცხადია, რომ რეფლექსიის 

შესუსტება აქვეითებს ეკონომიკური პროცესების ეფექტიანობას. თუ არ იქნება 

ჩაკეტილობა, მაშინ არ იქნება განსაზღვრულობა, და ესე იგი, არ იქნება არც 

ოპტიმალურობა. გახსნილი სისტემა ვერ იქნება ოპტიმალური. [20]. 

4. როგორც წესი „სიმეტრიის“ ცნება გამოიყენება ორი მნიშვნელობით. 

სიმეტრიული ნიშნავს რაიმე პროპორციულს; გვიჩვენებს სხვადასხვა ნაწილების 

ურთიერთშეთანხმების წესს, რიმლის მეშვეობითაც ისინი ერთიანდებიან ერთ 

მთლიანობაში. ამ სიტყვის მეორე მნიშვნელობაა - წონასწორობა. ეკონომიკური 

სისტემა ავლენს სიმეტრიის თვისებას ორივე მნიშვნელობით. სხვადასხვა 

ეკონომი-კური ნაკადები ურთიერთ თანხმობაში არიან ერთმანეთთან, ავსემენ და 

აწონასწორებენ ერთმანეთს, და ასე ქმნიან ერთ მთლიანობას, როგორც 

„უკუკავშირების“ მქონე თვითრეგულირებად სისტემას. ცნობილი გერმანელი 

მათემატიკოსი, ფიზიკოსი და ფილოსოფოსი ჰერმან ვეილი წერდა თავის 

„სიმეტრიაში“:  

 
„... საჭიროა გავაცნობიეროთ, რომ ბუნების საერთო ორგანიზება ხასიათდება ასეთი 
სიმეტრიით. მაგრამ არ უნდა მოველოდოთ, რომ იგი სრულყოფილად ვლინდება 
ბუნების ნებისმიერ კონკრეტულ ობიექტში. მიუხედავად ამისა საკვირველია, თუ 
რამდენად გაბატონებულია იგი. ამისთვის უნდა  არსებობდეს რაიმე მიზეზი, და 
ძნელია არაა მისი პოვნა: წონასწორული მდგომარეობა სავარაუდოდ სიმეტრი-
ულია. უფრო ზუსტად, იმ პირობებში, რომლებიც განაპირობებენ წონასწორობის 
ერთად-ერთ მდგომარეობას, პირობების სიმეტრია გადადის მდგომარეობის 
წონასწორობაში.“  [21, p.25]. 
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ადამიანიც და მისი მოღვაწეობაც ბუნების ნაწილია და ამიტომ ადამიანის 

მოღვაწეობაში ისევე ვლინდება სიმეტრია, როგორც ბუნების სხვა მოვლენებში.  

 
„არ არსებობს ფიზიკის ისეთი კანონი, რომლის გამოყვანაც არ შეიძლებოდეს 
სომეტრიის პრინციპიდან. მაგრამ სიმეტრიის პრინციპი თავის თავში მალავს 
უფრო ღრმა სტრუქტურას, რომელიც საფუძვლად უდევს კანონს, და ამიტომ ხელს 
უშლის იმის უშუალოდ დანახვას, თუ როგორ ხდება ცვლილება ყოველ ცალკეულ 
შემთხვევაში.“ [22, p. 4]. 
 

ცნობილი ფიზიკოსი პოლ დირაკი თავის მოგონებებში ეინშტეინის შესახებ 

წერდა, რომ ეინშტეინი მიიჩნევდა, რომ ჩვენი სამყაროს სივრცე-დროს აქვს ასეთი 

სიმეტრია, და რომ ამ სივრცეს უნდა მივაწეროთ ფიზიკის ყველა კანონი. 

ეინშტეინს სჯეროდა, რომ მისი ოთხგანზომილებიანი სიმეტრია იმდენად ლამა-

ზია, რომ იგი შეუძლებელია იყოს არასწორი. მას სჯეროდა, რომ ბუნების კანონები 

უნდა იყოს  აღწერილი ლამაზი განტოლებების ფორმით. იგი მიიჩნევდა ამას 

აუცილებელ პირობად. სწორედ სილამაზის ძიება შეადგენდა ეინშტეინის სამუშაო 

პროცესის საფუძველს. [23]. 

 
 „სიმეტრია არის სამყაროს ფუნქციონირების იმდენად  განუყოფელი ნაწილი, რომ 
ალბერტ ეინშტეინმა გამოიყენა იგი როგორც სახელმძღვანელო პრინციპი, 
როდესაც მან შეიმუშავა ფარდობითობის საერთო თეორია. ... ბევრ მეცნიერს 
სჯერა, რომ შესაძლოა კიდევ არსებობენ  სიმეტრიები, რომლებიც ელიან თავის 
აღმოჩენას. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ ასე მოუხელთებელი „ყველაფრის თეორია“, 
რომლის ძიებასაც ფიზიკოსებმა შეალიეს ათწლეულები, გარკვეული ფორმით 
უნდა შეიცავდეს უნივერსალურ სიმეტრიას, რომელიც სრულად ახსნის და 
ერთმანეთთან დააკავშირებს ფიზიკის ყველა ცნობილ კანონს.“ [24]. 

  

მეც ასევე ღრმად მჯერა, რომ ეკონომიკური წონასწორობის მოდელს, რომელიც 

ადეკვატურად ასახავს ეკონომიკურ რეალობას, უნდა ახასიათებდეს სიმეტრია.   

 

1.1.5. დასკვნა 
 

1. საბაზრო ეკონომიკა არის რთული, არაწრფიული, ფუნქციონალურად 

ჩაკეტილი (მაგრამ კაუზალურად გახსნილი) ეკონომიკურ მოქმედებათა სისტემა. 

დეცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემის დიალექტიკური ანალიზის შედე-

გად ვიღებთ ეკონომიკური კატეგორიების და მათ შორის არსებული ურთიერთ-

კავშირების პრინციპულად ახალ ინტერპრეტაციას; ვიღებთ ეკონომიკური წონას-

წორობის  ახლებურ გაგებას.  

მთავარი წინააღმდეგობა, რომელსაც მოძრაობაში მოჰყავს დეცენტრალიზე-

ბული ეკონომიკური სისტემა არის ის, რომ ყოველი სუბიექტი მოიხმარს იმას, 

რასაც აწარმოებს სხვა, და აწარმოებს იმას, რასაც მოიხმარს სხვა. და ამიტომ, 
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სხვისგან ყიდულობს იმას, რაც სჭირდება მას, და თვითონ ყიდის იმას, რაც 

სჭირდება სხვას. ასეთ პირობებში საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება 

შესაძლებელია მხოლოდ სხვისი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების გზით. 

ამიტომ სუბიექტები თავისი მოქმედებებით „მიბმულნი“ არიან ერთმანეთზე და 

ქმნიან ერთ მთლიანობას, სისტემას, რომელშიც ყველაფერი, რაც იწარმოება 

მოიხმარება, და ყველაფერი, რაც მოიხმარება - იწარმოება. ასეთ პირობებში 

ყოველი ეკონომიკური მოქმედება ბადებს სხვა მოქმედებას. ანუ იბადება რეკურ-

სიული პროცესები, რომელთა წყალობითაც ეკონომიკური სისტემა ფორმირდება 

როგორც ჩაკეტილი, თვითაღწარმოებადი სისტემა, რომელიც თვითონ ბადებს 

ელემენტებს (ეკონომიკურ მოქმედებებს) რომლისგანაც შედგება. 

თავისი არსებობის დასაბამიდანვე, 1940-1950 წწ. (ნ. ვინერის, უ. როს ეშბის, ჰ. 

ფონ ფიორსტერის თეორიები), კიბერნეტიკის ცენტრალურ იდეას წარმოადგენდა 

იდეა წრიული კაუზალობის შესახებ. აქ რაიმე მიზეზით გამოწვეული მოქმედება 

თვითონ ხდება ახალი მოქმედების მიზეზი. მოქმედება ბადებს მოქმედებას, 

მიზეზი ბადებს მიზესს და ისინი ერთად ბადებენ ერთმანეთს. ხდება მიზეზის და 

მოქმედების შერწყმა ერთ მთლიანობაში.  ეს არის მოღვაწეობა, რომელიც თვითონ 

არის საკუთარი თავის მიზეზი, ანუ თვით-გენერირებადი მოღვაწეობა. ფორმა-

ლურად ეს პროცესი შეიძლება გამოვხატოთ როგორც: x = F (x),  სადაც, x - არის 

ურთიერთქმედება სისტემის ნებისმიერ ელემენტებს შორის, ხოლო, F - ამ 

პროცესებს შორის ურთიერთკავშირის ფორმა. სისტემებს, რომელშიც ხორციელ-

დება ასეთი წრიული პროცესები, ეწოდება თვით-რეფერენტული სისტემები, 

რომლებსაც სწავლობენ მეორე რიგის კიბერნეტიკა და კონსტრუქტივიზმი. ასეთი 

სისტემები არიან ავტონომიური, ოპერაციონალურად ჩაკეტილი და აქვთ უნიკა-

ლური თვისებები.  

ასეთი მიდგომის შედეგად ცხადი ხდება, რომ საბაზრო ეკონომიკის თვითორ-

განიზება ხდება რეკურსიული პროცესების საშუალებით (საქონელი იქმნება 

საქონლის მეშვეობით, ფასები ფორმირდება ფასების საფუძველზე, მოქმედებები 

ბადებენ მოქმედებებს, მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ბადებს ახალ 

მოთხოვნილებებს და ა.შ.). რეკუსრიული პროცესები ეკონომიკურ სისტემაში, 

ისევე, როგორც სხვა რთულ არაწრფიულ დინამიურ სისტემებში, ბადებენ ე.წ. 

„საკუთრივ მნიშვნელობებს“ (მათემატიკოსების ტერმინოლოგიით - „უძრავ 

წერტილებს“). საქონლის წონასწორული ფასები და რაოდენობები წარმოადგენენ 

სწორედ ასეთ „საკუთრივ მნიშვნელობებს“, რომლისკენაც, რეკურსიული პროცე-

სების შედეგად, ისწრაფვიან ფაქტიური საბაზრო ფასები და რაოდენობები და ამის 

მეშვეობით უზრუნველყოფენ სისტემის სწრაფვას საერთო წონასწორობისაკენ. 

2. საერთო ეკონომიკური წონასწორობის „სიმეტრიული მოდელი“ არის ეთრექ-

ტორის მოდელი - ეკონომიკური სისტემის ფარდობითად მდგრადი, ლათენტური 

სტრუქტურის მქონე ისეთი მდგომარეობისა, რომლისკენაც დეცენტრალიზებული 
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ეკონომიკა ყოველთვის ისწრაფვის შიდასისტემური პროცესების იმანენტური 

ლოგიკით (მაგრამ ვერასოდეს აღწევს მას შემთხვევითი გარე ფაქტორების პერმა-

ნენტული ზემოქმედების გამო). რთული არაწრფიული სისტემების 

მათემატიკური მოდელები მოწმობენ, რომ ასეთი სისტემები თავის წიაღში 

„მალავენ“ შიდასისტემური პროცესების ორგანიზების გარკვეულ ფორმებს, 

რომლებიც განპი-რობებულნი არიან მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი 

არაწრფიული თვისებებით. ანუ ეს სტრუქტურები-ეთრექტორები შეიძლება იქნას 

ინტერპრეტირებული ტელეოლოგიურად, როგორც სტრუქტურები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ სისტემის ევოლუციის ძირითად მიმართულებებს, მაგრამ თვითონ 

არ არსებობენ ფიზიკურ დროში და სივრცეში. მათი გამოვლენა შესაძლებელია 

მხოლოდ მეცნიერული ანალიზით. 

3. ეკონომიკური მოვლენების არსის დიალექტიკური ანალიზი და მის საფუძ-

ველზე შექმნილი მათემატიკური მოდელის საშუალებით  ვლინდება ფარული 

ურთიერთკავშირები ეკონომიკურ პარამეტრებს შორის, რომელთა გამოვლენა 

შეუძლებელია კვლევის სხვა მეთოდებით. მართალია ნეოკლასიკური თეორია 

აფიქსირებს კავშირს მთლიან დანაზოგებსა და მთლიან ინვესტიციებს შორის, 

მაგრამ სრულებით ვერ აცნობიერებს ურთიერთკავშირებს მთლიან დანაზოგებსა 

და მთლიან მოგებას შორის, აგრეთვე, მთლიან ინვესტიციებსა და მთლიან ვალად 

მოხმარებას შორის. ამიტომ იგი ვერ აცნობიერებს ურთიერთკავშირებს ყველა 

ზემოხსენებულ მაკრო-პარამეტრებს შორის (ანუ, მოგების, დანაზოგების, ინვესტი-

ციებსა და ვალად მოხმარებას შორის), რომლებიც არსებობენ ფუნქციონალურად 

ჩაკეტილ ეკონომიკურ სისტემაში. მაგრამ ყოველივე ამის გარეშე შეუძლებელია 

გავიგოთ თუ როგორ ხდება აღწარმოება, როგორ ფორმირდება წონასწორობა, 

როგორ იბადება ეკონომიკური ციკლები. შესაბამისად, ამ პროცესების შეცნობის 

გარეშე შეუძლებელია დეცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემის 

ადექვატური მათემატიკური მოდელების შექმნა და ეფექტური ეკონომიკური 

პოლიტიკის შემუშავება.  

4. საბაზრო ეკონომიკის ოპერციონალური ჩაკეტილობა სშუალებას იძლევა 

უფრო ღრმად გავერკვათ ფასწრმოქმნის მექანიზმში. დეცენტრალიზებული 

ეკონომიკის ანატომიის გასაგებად საჭიროა მოვახდინოთ გონებრივი აბსტრა-

ჰირება „ფულის ვუალისაგან“ და გამოვიკვლიოთ ბარტერული ურთიერთობების 

ლოგოკა. ბარტერული ურთიერთობების თვალსაზრისით ფასი წარმოადგენს 

სხვადასხვა საქონელს შოორის გაცვლის პროპორციებს. ამსთანავე, ფასები 

გვიჩვენებენ საქონლის გაცვლის პროპორციებს არა მარტო ინდივიდებს შორის, 

არამედ აგრეთვე ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებს შორისაც. მეტიც, საშუალო 

საბაზრო ფასებს ადეკვატურად გვიჩვენებენ გაცვლის პროპორციები სწორედ 

დარგებს შორის, და არა ინდივიდებს შორის. ხოლო ინდივიდუალური გაცვლის 

პროპორციები, ანუ ინდივიდუალური ფასები ინდივიდუალურ გარიგებებში, 
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მერყეობენ საშუალო საბაზრო ფასების ირგვლივ. ამგვარად, ფასების სისტემაში 

და, ესე იგი, გაცვლითი პროპორციების სისტემაში, აისახება ეკონომიკის 

დარგობრივი სტრუქტურა.  

საქმე იმაშია, რომ ეკონომიკა არის საკუთარ თავში დიფერენცირებული 

მთლიანობა, ამიტომ, წონასწორობის პირობებში ყოველი მისი დარგი აწარმოებს 

სხვა დარგებისთვის იმდენ პროდუქციას, რომ სრულად დააკმაყოფილოს ყოველი 

მათგანის მოთხოვნილებები. ამასთან, თვითონაც მოიხმარს სხვა დარგების 

პროდუქციას იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია საკუთარი პროდუქტის 

წარმოებისათვის.11 მაგრამ ასეთ პირობებში, როდესაც ყველა დარგი აწარმოებს 

სხვებისათვის და მოიხმარს მხოლოდ იმას, რასაც აწარმოებენ სხვა დარგები, 

იქმნება სიტუაცია, როდესაც პროდუქტების გაცვლის შედეგად ფორმირდება 

გაცვლის პროპორციები, რომლის წყალობითაც ყველაფერი, რაც მიეწოდება 

ბაზარს, იყიდება და ყველა გადახდისუნარიანი მოთხოვნა კმაყოფილდება. ეს ასეა, 

რადგან ნებისმიერი დარგის საბაზრო მოთხოვნის გადახდის საშუალებას 

წარმოადგენს დარგის მიერ წარმოებული პროდუქტი, რომელიც მიეწოდება 

სანაცვლოდ. ანუ დარგთაშორისი პროპორციები განაპირობებენ დარგებს შორის 

პროდუქტების გაცვლის პროპორციებს. ფაქტობრივად ეს არის წონასწორული 

საბაზრო ფასების ჩაკეტილი სისტემა. ცხადია, სულერთია როგორ გამოვხატავთ ამ 

გაცვლის პროპორციებს, როგორც хА = уВ (დარგთაშორისი ბარტერული გაცვლის 

შემთხვევაში), თუ როგორც А = у/х В, ან როგორც В = х/у А (თუ ერთი საქონლის 

ფასი გამოხატულია მეორე საქონლის საშულებით). მთავარია, რომ დიფერენცი-

რებული მთლიანობის პირობებში, როდესაც სისტემის შიგნით იწარმოება 

ყველაფერი, რაც მოიხმარება და მოიხმარება ყველაფერი, რაც იწარმოება, ხდება хА 

= уВ ტიპის გაცვლის პროპორციების ფორმირება ყველა დარგებს შორის, რაც 

უზრუნველყოფს ბაზრების სრულად დაცლას. მაგრამ, ყველა გაცვლითი პროპორ-

ციები ერთობლიობაში სწორედაც წარმოედგენენ ფარდობითი ფასების ერთიან 

სისტემას, რომელიც ფაქტიურად არეგულირებს  ეკონომიკურ პროცესებს, მაგრამ, 

რომელიც იმალება „ფულის ვუალის“ მიღმა აბსოლუტური (ნომინალური) 

ფასების ფომით. 

გამოდის, რომ ფასები დამოკიდებულია დარგთაშორის პროპორციებზე. 

მაგრამ თვითონ დარგთაშორისი პროპორციები სპონტანურად ფორმირდებიან 

ინდივი-დუალური სუბიექტების წარმოების და მოხმარების შედეგად, რომლებიც 

დამოკი-დებულნი არიან საბაზრო ფასებზე. გამოდის, რომ საქმე გვაქვს ისევ 

წრიულ კაუზალობასთან - საბაზრო ფსების სისტემა აყალიბებს დარგთაშორი 

                                                      
11 ეს გულისხმობს დარგის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მთლიან ხარჯებს, დარგში 

მომუშავე აქტორების მიერ მოხმარებული სამამხმარებლო პროდუქტების ჩათვლით. ხომ 

ცხადია, რომ დარგის ფუნქციონირება შეუძლებელია აქტორების გარეშე. საბოლოო ჯამში 

გამოდის, რომ ნებისმიერი საქონლის წარმოება საჭიროებს თითქმის ყველა სხვა დარგის 

საქონლის მოხმარებას. 
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პროპორ-ციებს, ხოლო დარგთაშორისი პროპორციები აყალიბებენ საბაზრო 

ფასების სისტემას. მაგრამ ამ შემთხვევაში, წრიული კაუზალობა არის არა 

ლოგოკურად „მანკიერი წრე“, არამედ გამოვლენილი და სრულაიდ გასაგები 

ურთიერთკავშირი მიკრო- და მაკრო - ეკონომიკურ პროცესებს შორის. 

5. ამ მოდელიდან გამომდინარეობს, რომ წონასწორობის პირობებში ამა თუ იმ 

დაგის საქონლის საერთო ღირებულება, რომელიც მოიხმარება სხვა დარგებში, 

უდრის სხვა დარგების საქონლის საერთო ღირებულებას, რომელიც მოიხმარება 

მოცემულ დარგში, ხოლო, მთლიანი მოგება, დაზოგვა, ინვესტირება და ვალად 

მოხმარება ერთმანეთის ტოლია. ამას შეიძლება ეწოდოს საერთო წონასწორობის 

„რკინის კანონი“. იგი უზრუნველყოფს  სასაქონლო და ფინანსური ნაკადების 

ოპტიმალური პროპორციების ფორმირებას ეკონომიკური ორგანიზმის შიგნით და  

ამით უზრუნველყოფს მის მთლიანობას.  საბაზრო ეკონომიკის თვითრეგულირება 

მდგომარეობს სწორედ იმის უნარში, რომ უზრუნველყოს ეს პროპორციები 

დამოუკიდებელ სუბიექტებს შორის საბაზრო ურთიერთქმედების გზით. 

საბოლოო ჯამში, სწორედ ეს კანონი იძლევა ნათელ წარმოედგენას იმის შესახებ, 

თუ წარმოებული საქონელის ღირებულების შექმნაში რა ნვლილი მიუძღვით 

სხვადასხვა წარმოების ფაქტორებს (შრომას, მიწას, კაპიტალს, მეწარმეობას), 

რომლებითაც ეს პროდუქტი იქნა წარმოებული. „შერაცხვის თეორია“ (theory of 

imputation), რომელიც ეფუძნება კლებადი უკუგების კანონს, არ იძლევა ამ 

საკითხის  დამაკმაყოფილებელ ახსნას. შემოთავაზებული მოდელის თანახმად, 

ისევე, როგორც პიერო სრაფას მოდელში, ეკონომიკა წარმოდგენილია როგორც 

„საქონლის წარმოება საქონლის მეშვეობით“. ამ თვალსაზრისით ეს მოდელი, პ. 

სრაფას მოდელის მსგავსად, უარყოფს პარდიგმას, რომლის თანახმადაც ეკონომიკა 

წარმოადგენს ცალმხრივად მიმართულ პროცესს წარმოების ფაქტორებიდან 

სამომხმარებლო პროდუქტებამდე, და რომელშიც არ განიხილება თუ როგორ 

ხდება პირველადი რესურსების აღწარმოება.12  [25, p.134]. 

6. არსის დიქლექტიკური ანალიზი გულისხმობს, პირველ  ყოვლისა, 

რეფლექსიური კტეგორიების და არსის შინაგანი წინააღმდეგობის შესწავლას. 

რეფლექსიური კტეგორიები არის კატეგორიები რომლებიც სარკისებურად აისა-

                                                      
12 ამსთან, უნდა აღინიშნოს, რომ პ.სრაფა წარმოების ფაქტორების წარმოებას განიხილავს 

ფიზიკური თვალსაზრისით. მისთვის არ არსებობს განსხვავება წარმოების ფაქტორებსა და 

საბოლოო პროდუქტებს შირის, „საქონელი იწარმოება საქონლის მეშვეობით“. მაგალითად, 

მისთვის შრომა არის სხვა საქონლის მეშვეობით (სურსათი, ტანსაცმელი და სხვ.) 

წარმოებული საქონელი. მაგრამ წარმოების ფაქტორების აღწარმოების ასეთი ინტერპრეტაციის 

შემთხვევაში შეუძლებელია პასუხი გაეცეს კითხვას, თუ როგორ ყალიბდება ხელფასი. 

კაპიტალიზმის ადრეული სტადიებისგან განსხვავებით, როდესაც შერომის ანაზღაურება 

შედგებოდა მშრომელის არსებობისათვის აუცილებელი სამომხმარებლო საქონელისაგან, დღეს 

არ არსებობს უშუალო კავშირი საქონლის მახმარებასა და შრომის აღწარმოებას შორის. 

საბოლოო ჯამში, ასეთი მიდგომის შედეგად მისი მოდელიდან გაურკვეველი რჩება თუ 

როგორ ხდება ეროვნული პროდუქტის განაწილება ხელფასს, მოგებასა და სხვ. შემოსავლებს 

შორის. 
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ხებიან ერთმანეთში. სხვადასხვა კატეგორიებს შორის რეფლექსიური კავშირები არ 

არის ყოველთვის ადვილად დასანახი, მაგრამ როდესაც აღმოვაჩენთ მათ, მათ 

„სარკისებულ თვით-რეფლექსიაში“ შეუძლებელია არ დავინახთ სიმეტრიის 

თვისება. სიმეტრია ყოველთვის ასოცირდება წესრიგთან. იგი არის მთელი 

უნივერსუმის ერთ-ერთი არსებითი მახასიათებელი. ეს არის იმის მიზეზი, რომ 

ჩვენს ირგვლივ სამყაროში ვხედავთ სიმეტრიის ურიცხვ გამოვლინებას. ეს არ არის 

მხოლოდ ყვავილები, არქიტექტურა თუ ადამიანის სხეული. ასევე ეს არის 

ელემენტარული ნაწილაკები, ჰალილეოს ფარდობითობის პრინციპი, ენერგიის 

შენახვის კანონი და მრავალი სხვა ფუნდამენტური მოვლენები ფიზიკის, 

ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, საზოგადოების თუ სხვ. სფეროებში. ეკონომიკური 

პროცესების არსის დიალექტიკური ანალიზი საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ 

მათში საოცარი მთლიანობა და სიმეტრია. სიმეტრიის (და მასთან დაკავშირებული 

ასიმეტრიის) წვდომა, რომელიც ახლავს ეკონომიკას ისევე, როგორც მთელ 

დანარჩენ ბუნებას, საშუალებას გვაძლევს უფრო ღრმად გავიგოთ ეკონომიკის 

არსი და გვიხსნის ეკონომიკური პროცესების მოდელრების სრულიად ახალ შესაძ-

ლებლობებს. 
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1.2.  sabanko saqmis “misteria”, ris 
Sesaxebac ar iwereba saxelmZRvaneloebSi 

 

1.2.1. Sesavali 
 

monetaruli politika ver iqneba efeqtiani manamde, sanam efuZneba 

mcdar Teorias. imis gacnobiereba, rom neoklasikuri Teoria da masze 

dafuZnebuli monetaruli politika ver upasuxeben Tanamedrove 

moTxovnebs, sul ufro cxadi xdeba msoflioSi progredulad 

moazrovne ekonomistebisTvis. samwuxarod saqarTveloSi TiTqmis erTi-

erTze xdeba im politikis kopireba, romelic warumatebelia TviT 

dasavleTSic. TiTqmis 3 aTწleulia vatarebT reformebs “vaSingtonis 

konsensusis” receftebiT, magram qveyana isev umZimes mdgomareobaSia. am 

aTწleulebis manZilze ekonomikur mecnierebaSic daibada axali 

prოgresuli ideebi da TviT ekonomikaSic moxda mniSvnelovani 

cvlilebebi, magram ekonomikuri politikis xedvaSi arsebiTad araferi 

Secvlila. korufcia, TaRliToba, qurdoba da Zarcva, romelsac 

safuZveli Caeyara 90-ian wlebSi da daiwyo “Sokuri privatizaciiT”, 

saxelmwifo valebis miTvisebiT da Semdeg “amnistiis Sesaxeb kaniniT” 

naZarcvis dakanonebiT, grZeldeba dRemde da gaxda Cveulebrivi 

movlena. da es grZeldeba TiTqmis 30 welia. rogorc me_19 saukunis 

ingliseli ekonomisti frederik bastia werda: “rodesac qurdoba 

xdeba cxovrebis wesi, sazogadoebaSi erTad mcxovrebi adamianTa 

jgufisTvis, droTa ganmavlobaSi isini TavianTTvis qmnian 

samarTlebriv sistemas, romelic aZlevT maT amis keTebis uflebas, da 

zneobriv kanonebs, romlebic iwoneben amas.” saqarTveloSi Seqmnili 

mdgomareoba adasturebs am sibrZnes.  

rac ufro didi xniT gaiweleba ekonomikuri reformebi, miT ufro 

gaZნeldeba maTi warmatebiT realizeba. da marTlac, garda imisa, rom 

korufcia, TaRloToba da qurdoba ukanonod axdenen simdidris da 

Semoსavlebis gadanawilebas da xels uwyoben sazogadoebis ukidures 

polarizacias mdidrebad da Raribebad, amasve, ukve kanonierad, 

akeTebs saxelmwifos ultraliberaluri politika. am politikis 

Sedegad sazogadoebis mcire nawili sul ufro mdidrdeba 

umravlesobis xarjze. amitom sazogadoebac da misi interesebic gaiyo 

or dapirispirebul mxared. is, rac awyobs erT mxares – ar awyobs 

meores. amitom, rodesac vambobT, rom ekonomikuri politika 

araefeqtiania, saWiroa davazustod – “araefeqtiania visTvis?”. da 

pasuxic cxadia. pasuxs iZleva TviT am politikis ASedegebi. amitom am 

politikis Zireulad Secvla sasicocxlod mniSvnelovania 

sazogadoebis umravlesobisTvis, magram igi ar Sedis sazogadoebis 
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garkveuli jgufis interesebSi. marTalia, es jgufi sazogadoebis 

mcire nawilia, magram, swored masSia koncentrirebuli realuri 

Zalaufleba da maszea damokidebuli ekonomikuri da politikuri 

reformebis gatareba.  

amasTan, neoლiberaluri politika da sabazro Zalebis gaTavi-

sufleba cxaddeba ekonomikis ganviTarebis da sazogadoebis cxovrebis 

donis amaRlebis  umTavres pirobad. anu miCneulia, rom igi emsaxureba 

mTeli sazogadoebis interesebs. am ideebs, romlebic efuZneba 

neoklasikuri Teoriis mcdar dogmebs, Tavs axveven sazogadoebas 

ekonomikuri ganaTlebis sistemis da masmediis meSveobiT. xolo am 

politikis realuri Sedegebi aris Semosavlebis gadanawileba mdidari 

umciresobis sasargeblod, rac, Tvas mxriv, iwvevs ekonomikuri 

ganviTaraebis blokirebas. es politika ewinaamdegeba mTlianad 

sazogadoebis interesebs. neoliberaluri politikis Sedegebi 

diametralurad gansxvavdeba deklarirebuli miznebisagan. 

 cxadia, socialuri usamarTloba badebs uamrav sxva problemas: 

politikur da socialur arastabilurobas, sazogadoebis zneobriv 

degradacias, kriminogenur garemos, sazogadoebis apaTias da a.S. es 

TavisTavad umZimesi problemebia, magram ekonomikuri polarizacia pir-

vel rigSi problemebs qmnis TviT ekonomikaSi. (Leiashvily,  2017). saqme 

isaa, rom saqonlis da momsaxurebis warmoebis procesSi iqmneba is 

Semosavlebi, romliTac Sesyiduli unda iqnes warmoebuli saqoneli. 

“miwodeba qmnis Tavis moTxovnas” (sei). magram Tu es Semosavlebi 

nawildeba ukiduresad uTanabrod, maSin erToblivi moTxovna mcir-

deba, rac iwvevs mSp-is vardnas. es gamowveulia imiT, rom mdidari 

umciresoba moixmars Tavisi Semosavlebis mxolod mcire nawils da 

danarCens zogavs da axdens mis kapitalizacias.13 anu mdidari umcire-

sobis Semosavlebis mniSvnelovani nawili ar xmardeba warmoebuli 

produqciis SeZenas da gaedineba warmoebis sferodan (safinanso seq-

torSi, uZravi qonebis bazrebze, sazRvargareT ofSorebSi da a.S.). 

amitom, warmoebis sferoSi Seqmnili Semosavlebi, romelic rCeba 

Rarib umravlesobas, aRar aris sakmarisi qveyanaSi warmoebuli saqon-

lis da momsaxurebis SesaZenad. bazrebze rCeba gauyidavi saqoneli, 

ecema fasebi, mogeba da warmoebis stimulebi. sazogoebis dabali 

msyidvelobiTi unari aris erToblivi moTxovnis dasustebis da 

ekonomikis zrdis dabali tempebis mTavari mizezi. xdeba ekonomikis 

TviTblokireba da aucilebeli xdeba moTxovnis xelovnuri stimuli-

reba. aseTi krizisi gamowveulia ara ekonomikuri cikliT, aramed 

sabazro ekonomikis sistemuri problemebiT. kerZod, gamowveulia 

monopolizaciis da ekonomikuri polarizaciis Seuqcevadi procesebiT, 

                                                      
13 keinzis “fsiqologiuri kanonis Tanaxmad” Semosavlebis zrdasTan erTad izr-deba 
“dazogvis zRvruli midrekileba” da mcirdeba “moxmarebis zRvruli midre-kileba”. 
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romlebsac sabazro konkurencia TviT badebs evoluciis Sedegad 

(leiaSvili, 2017).   

pirvelad es problemebi gamovlinda 30-iani wlebis “didi depre-

siis” formiT da mis dasaZlevad saWiro gaxda moTxovnis xelovnuri 

stimulireba. moTxovnis xelovnuri stimulireba gadaavadebs 

problemas, magram ver aRmofxvris problemebis mizezss. radgan es 

sistemuri problemebia da ganpirobebulia gacilebiT siRrmiseuli 

faqtorebiT, sbazro ekonomikis istoriuli ganviTarebiT. amitomac 

moTxovnis stimulireba fiskaluri meTodebiT keinzianuri politikis 

Tanaxmad aRmoCnda iseve warumatebeli, rogorc moTxovnis 

stimulireba monetaruli meTodebiT neoliberaluri politikis 

Tanaxmad. orive politikam jer warmoSves xangrZlivi ekonomikuri 

zrda, magram, bolos orive damTavrda Rrma krizisiT (1970-iani wlebis 

stagflaciiT da 2008 wlis “didi recesiiT”) (Keen,  2009; Werner, 2005; 

Turner, 2016).  
marTalia saqarTveloSi Semosavlebis da simdidris polarizacia 

gamowveulia ara sabazro ekonomikis evoluciiT, aramed “Sokuri 

privatizaciiT” da Tavs moxveuli neoliberaluri politikiT, magram 

ekonomikis TviTblokirebis mizezi igivea – warmoebis monopolizacia 

da Semosavlebis da simdidris polarizacia. warmoeba ver viTardeba, 

radgan erToblivi Semosavali mcirea da isic polarizebulia, xolo 

Semosavali mcirea da polarizebulia imitom, rom warmoeba ganuviTa-

rebelia da isic monopolizirebulia. am wriuli kauzalobis gamo 

ekonomika moeqca “xafangSi”, moxda misi TviTblokireba. am absurduli 

da yovlad uperspeqtio viTarebis SenarCunebaSi erT-erT mTavar rols 

TamaSobs sabanko sistema da neoliberaluri monetaruli politika, 

romlebic efuZnebian sruliad diskreditirebul ekonomikur Teorias. 

 

 
“gamodis, rom Cveni nacionaluri mimo-
qcevis saSualebebi arseboben bankebis 
sakredito operaciebis wyalobiT, romle-
bic sesxad gascemen ara fuls, aramed 
mxolod dapirebas, rom gadaixdian fuls, 
romelic maT ara aqvT.”  

   irving fiSeri. 
 

1.2.2. rogor iqmneba sabanko fuli? 
 
saqarTveloSi ekonomikis erT-erT yvelaze ganviTarebul seqtorad 

iTvleba sabanko seqtori. igi organizebulia Tanamedrove msoflio 

standartebis mixedviT. magram saqme isaa, rom dasavleTis sabanko 

sistemas da monetarul politikas TviTon gaaCniaT seriozuli naklo-

vanebebi da gaxdnen mwvave kritikis obieqti TviTon dasavleTSi. 
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moaruli warmodgenebi Tanamedrove fulis, kreditis da sabanko saqmis 

Sesaxeb gansxvavdeba realobisagan. sazogadoebis umravlesoba ar aris 

informirebuli imis Sesaxeb, Tu ramdenad absurduli, socialurad 

usamarTlo da riskebis Semcvelia komerciuli bankebis saqmianoba. 

1. Tanamedrove sabanko sistema, maT Soris saqarTveloSic, ar 

funqcionirebs ise, rogorc amas aRweren saxelmZRvaneloebi. 

saxelmZRvaneloebis Tanaxmad:^ 1) bankebi arian ubralo Suamavlebi 

damzogvelebsa da msesxeblebs Soris; da 2) bankebi kreditebs aZleven 

mewarmeebs biznes-proeqtebSi investirebis mizniT. arc pirveli, arc 

meore debuleba ar Seesabameba sinamdviles. bankebi arian ara Suamav-

lebi, aramed, TviT qmnian da anawileben fuls dakreditebis procesSi. 

xolo sawarmoo investiciebis miznebze gaicema kreditebis mxolod 

umniSvnelo nawili. kreditebis ZiriTadi masa gaicema uZravi qonebis 

SesaZenad, spekulaciur da samomxmareblo miznebze. bankebis aseTi 

saqmianoba momgebiania maTTvis, magram ar aris momgebiani sazogado-

ebisTvis. magram sazogadoeba ar aris informirebuli imis Sesaxeb, rom 

sabanko sistema sruliad legalurad axdens sazogadoebis msyidve-

lobiTi unaris gadanawilebas Tavis sasargeblod da praqtikulad 

usasyidlod iTvisebs  sazogadoebis mier Seqmnil dovlaTs.  

 
“Tanamedrove sabanko sistema fuls qmnis arafridan. es procesi 
yvelaze ufro daujerebeli fokusia, vidre odesme mofiqrebula. 
mevaxSeoba Cafiqrebulia ukanonobiT da Sobilia mankierebiT. 
bankirebs ekuTvnis mTeli msoflio. waarTviT maT igi, magram 
dautoveT fulis Seqmnis Zalaufleba da isini kalmis erTi 
gakvriT Seqmnian sakmaris fuls, raTa ukanve gamoisyidon igi. ... 
waarTviT maT es didi Zalaufleba, da yvela dagrovili didi 
simdidre, iseve rogorc Cemi, gaqreba, da isini unda gaqres 
kidec, raTa msoflio gaxdes ukeTesi da ufro bednieri. magram 
Tu Tqven gsurT ganagrZoT bankebis monoba da Tan fulic 
ixadoT sakuTari monobisaTvis, maSin mieciT ufleba bankirebs 
ganagrZon fulis Seqmna da sesxebis marTva.”  
ser jozaia stempi, inglisis bankis mmarTveli 1928-1941 wlebSi, 
Tavisi drois meore umdidresi adamiani inglisSi (cit. wyaro:  
Grignon, 2009). 

 
saxelmZRvaneloebSi aRwerili multiplikatoris modeli gulis-xmobs, 

rom krediti gaicema mxolod imis Semdeg, rodesac vinme Seitans fuls 

depozitze. da Tu sarezervo norma aris, magaliTad, 10%, maSin 

kreditis saxiT SeiZleba gaices deponirebuli Tanxis 90%. magram 

Tanamedrove pirobebSi kreditis gacema, rogorc wesi, ar saWiroebs 

winaswar fulis deponirebas. fuli gaicema sabanko fulis, anu 

depozitis Seqmnis gziT, romelic warmoadgens sxva arafers, Tu ara 

eleqtronul fuls, anu kompiuteris mexsierebaSi gakeTebul Canawers. 
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2. rogor xdeba es realur pirobebSi? Tu pavles surs aiRos krediti 

$1000, banki aformebs masTan kontraqts, romlis Tanaxmadac pavle 

iRebs valdebulebas daubrunos banks vali SeTanxmebul vadebSi. es 

aris pavles valdebuleba bankis winaSe, romelic, xelmoweris Semdeg 

Rebulobs kanonis Zalas. Tu pavle ar daabrunebs vals, igi dakargavs 

saxls, manqanas, an raime sxva ZviradRirebul qonebas, romelic 

Cadebuli iqneba giraoSi. amis Semdeg banki gaxsnis pavles saxelze 

sadepozito angariSs $1000-is Tanxaze. es ukve aris nabkis 

valdebuleba pavles winaSe. magram pavles sabanko angariSze daric-

xuli es $1000 ar iqna gadmoricxuli romelime sxva angariSidan, arc 

amave bankis da arc sxva bankis angariSidan. moxda mxolod ricxvebis 

Cawera bankis kompiuterebis mexsierebaSi.  

3. amasTan dakavSirebiT interess warmoadgens am procesis inter-

pretacia prof. riCard verneris mier. mis Tanaxmad, iuridiuli 

TvalsazrisiT, is, rasac banki uwodebs kreditis gacemas, sinamdvi-

leSi ar aris kreditis gacema. radgan, rogorc wesi, kreditis gacema 

gulisxmobs, rom kreditis saxiT gacemuli sagani, fizikurad amoRe-

buli iqneba erTi subieqtis moxmarebis sferodan da mosaxmarad 

gadaecema meore subieqts. magram, Tanamedrove bankis mier kreditebis 

gacemis dros ar xdeba fuliT sargeblobis uflebis gadacema erTi 

subieqtidan meoresaTvis. aq saerTod ar xdeba fulis, rogorc 

msyidvelobiTi unaris, saidanme amoReba. amitom es procesi ar aris 

kreditis gacema sityvis pirdapiri mniSvnelobiT. bankebi ar gascemen 

fuls kreditebis saxiT, aramed qmnian mas.  
 

“fuli ar iyo bankis mier amoRebuli sxva gamoyenebis sfero-dan. 
igi ar iyo gadmotanili an gadmoricxuli ekonomikis romelime 
sxva nawilidan. metic, marTalia igi naCvenebia rogorc depoziti, 
faqtobrivad igi ar iyo deponirebuli vin-mes mier. bankma 
ubralod Seqmna fuli cifrebis CaweriT Tavis sabuRaltro 
wignebSi da klientebis saCeko wignakebSi. faqti-urad banki qmnis 
iluzias, TiTqos misma msesxebelma Seitana depoziti, rac 
realurad ar momxdara. gansxvavebiT imisagan, rac weria 
saxelmZRvaneloebSi, Cven vxedavT, rom yovel indivi-dualur 
banks SeuZlia ase Seqmnas fuli, rodesac igi gascems sesxs. am 
WeSmaritebis Cveneba saxelmZRvaneloebSi ... aswavlida 
studentebs Tu sinamdvileSi ras akeTeben bankebi: isini qmnian 
fuls arafridan. banki mxolod axdens imis simulirebas, TiTqos 
mas aqvs sesxis Tanxa, romliTac dakreditebulia mavanis 
angariSi, da aravin icis am gansxvavebis Sesaxeb.” (Werner,  2005) 

 
 r. verneri bankebis aseT qmedebas ganixilavs ara rogorc kreditis 

gacemas, arame ufro rogorc fasiani qaRaldebiT vaWrobas. rodesc 

klienti xels awers sakredito SeTanxmebas, kanonis Tanaxmad iqmneba 

fasiani qaRaldi. es aris klientis savalo valdebuleba bankis winaSe. 
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banki yidulobs klientisagan am savalo valdebulebas. wminda iuri-

diuli TvalsazrisiT swored es xdeba komerciul bankebSi. magram 

riT ixdis banki am fasiani qaRaldis safasurs? safasurs igi ixdis 

Semxvedri valdebulebiT. kerZod, banki xsnis klientis saxelze 

moTxovnamde depozits. es axlad Seqmnili depoziti sworedac aris 

axali fuli, axali msyidvelobiTi  unari, romelic bankma Seqmna 

“arafridan” ubralod cifrebis CaweriT klientis sadepozito anga-

riSze. es fuli arsaidan iyo aq gadmoricxuli. 

yovelive es mowmobs imaze, rom kerZo bankebi arian ara ubralod 

Suamavlebi damzogvelebsa da msesxeblebs Soris, aramed sabanko 

fulis Semqmnelebi. da ese igi is, rasac weren saxelmZRvaneloebSi 

radikalurad gansxvavdeba imisagan, rac xdeba sinamdvileSi.14 

 
“rogorc ki gavacnobierebT, rom ... 
“kreditebiT” gamyarebuli moTxovna arse-
biTad igive gziT zemoqnedebs fasebze, 
rogorc gadaxdis kanonieri saSualebebiT 
gamowveuli moTxovna, Cven vadgavarT 
sakredito struqturis sasargeblo Teo-
riis gzas.” iozef Sumpeteri, 1954. 

 

1.2.3. sakredito  fuli 
 
1. msyidvelobiTi unaris an fasebze zemoqmedebis TvalsazrisiT 

sabanko fuli, rogorc krediti, ar gansxvavdeba naRdi fulisagan. 1000 

lari, romelic klients naRdi fulis saxiT Seaqvs Tavis sabanko anga-

riSze salaros meSveobiT iseve asrulebs Tavis funqciebs, rogorc 

sxva angariSidan gadmoricxuli 1000 lari (amasTan, SesaZloa im “sxva” 

angariSze fuli Seqmnili iyo “arafridan” kreditis gacemis dros).15 

(Werner,  2005). 

                                                      
14

 “... es garemoeba arsebiTad cvlis analitikur situacias da sruliad miuRebels 
xdis sabanko kreditis gacemas, rogorc arsebuli saxsrebisa, romlebic, wmindaT 
warmosaxviTi dazogvis meSveobiT amoRebul iqna wina gamoyenebis sferodan da 
Semdeg gacemul iqna sesxis saxiT misi mflobelis mier. gacilebiT ufri realuria, 
Tu vityviT, rom bankebi “qmnian kredits”, anu, rom isini qmnian depozits kreditis 
gacemisas, vidre imis Tqma, rom isini gascemen depozitebs, romlebic mibarebuli iyo 
maTTvis. da amas amtkicebs is, rom depozitorebi ar gaakeTebdnen investiciebs im 
rolSi, romelic maT miaweres, magram romelsac isini ar TamaSoben. Teoria, romel-
sac ase daJinebiT epotinebian ekonomistebi,  warmogviCens maT damzogvelebaT, maSin, 
rodesac isini ar axdenen dazogvas da arc apireben amis gakeTebas. “kreditis 
Seqmnis” Teoria ara mxolod aRiarebs aSkara faqtebs maTi xelovnuri konstruq-
ciebiT miCqmalvis gareSe, igi agreTve avlens dazogvis da investirebis specifiur 
meqanizms, romelic damaxasiaTebelia srulfasovani kapitalisturi sazogado-
ebisTvis da bankebis WeSmarit rols kapitalizmis evoluciaSi”  (Schumpeter, 1954, p. 

1114). 
15

  me-20 saukunis dasawyisSi kreditis arsebiTi roli makroekonomikur TeoriaSi ukve 
iyo imdenad farTod aRiarebuli, rom aisaxa kidec Encyclopaedia Britannica-ს  me-11 
gamocemaSi (1910 w): “kreditebis ganuzomelma zrdam da maT realizebam instrumen-
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cxadia, bankis klientebs TavianT angariSebze daricxuli fuli 

sWirdebaT gamosayeneblad. magram Tu es fuli arsebobs mxolod 

rogorc ricxvebis Canaweri sabanko kompiuterebis mexsierebaSi, rogor 

gamoiyeneben isini aseTi eleqtronuli formiT arsebul fuls realur 

ekonomikur procesebSi? depozitebis mflobelebs xom sWirdebaT 

fuli da ara cifrebi kompiuterebis mexsierebaSi? saqme isaa, rom 

umravles SemTxvevaSi klientebs ar sWirdebaT naRdi fulis gamotana 

bankebidan, radgan 95%-ze meti gadaxdebi Tanamedrove ekonomikaSi 

xorcieldeba unaRdo formiT, anu transaqciebis didi umravlesoba 

xdeba “angariSidan angariSze”, da ara “xelidan xelSi”. amitom adgili 

aqvs kompiuterebis mexsierebaSi Cawerili wifrebiT manipulirebas. 

xolo naRd fulze moTxovnis dasakmayofileblad, bankebs sWirdebaT 

Zalze umniSvnelo rezervebi. radgan, rogorc aRiniSna, realur 

ekonomikaSi naRdi fuliT transaqciebis raodenoba 5%-ze naklebia da, 

Sesabamisad, bankebidan naRdi fulis gatanis msurvelebic cotaa. 

marTalia, sazogadoebam ar icis, rom mimoqcevaSi arsebuli fulis 

95%-s Seadgens sabanko depozitebi da rom am sabanko fuls bankebi 

qmnian “arafridan”, magram TviTon bankirebma ician amis Sesaxeb.16  

2. Tu kreditebis gacemis dros iqmneba sabanko fuli, igi aseve 

nadgurdeba valis dabrunebisas. ekonomikaSi kreditebis gacemis da 

valebis dabrunebis procesSi bankebi yoveldRiurad masiurad qmnian 

da anadgureben fuls. bankebi permanentulad unda qmnidnen axal 

                                                                                                                                                                     
tebSi, romlebic SeiZleba iyvnen gamoyenebuli rogorc fulis Semcvlelebi, ganapi-
robes fulis Rirebulebis Sesaxeb Sexedulebebis gavrceleba, romelsac SeiZleba 
ewodos “sakredito Teoria”. am doqtrinis mimdevrebis Tanaxmad, liTonis fulis 
faqtiur raodenobas aqvs mxolod mizeruli gavlena fasebis doneze da, Sesabamisad, 
fulis Rirebulebaze. is, rac sinamdvileSi mniSvnelovania, es aris mimoqcevaSi 
sakredito instrumentebis moculoba. maT raodenobazea damokidebuli fasebis cvli-
lebebi. sabiTumo bazarze oqro gaxda mxolod wvrili gasacvleli moneta da mis 
raodenobas, rogorc fasebis determinants, naklebi mniSvneloba aqvs.” Encyclopaedia 

Britannica, 1910  (cit. wyaro: Werner, 2005). 
16

 ai ras weren isini: “fulis SeqmnaSi gacilebiT ufro mniSvnelovan rols Tama-Sobs 
sabanko seqtori. ... rodesac bankebi gascemen kreditebs, isini qmnian damatebiT 
depozitebs maTTvis, vinc iRebs vals.” (Bank of England, 2007);  “... fulis masis 
cvlilebebi pirvel rigSi asaxaven sabanko dakreditebis ganviTarebas, rogorc 
axali depozitebis Seqmnas.” (Bank of England, 2007); “radgan depozitebi da sabanko 
dakrediteba TiTqmnis identuria, fuli da krediti xSirad gamoiyeneba TiTqmis 
Tanabrad, rogorc urTierT Canacvlebadic ki ... “ (Bank of England, 2008); “yovel jerze 
da yovelTvis, rodesac banki qmnis kredits, iqmneba axali depoziti – brendi axali 
fuli.” (graham touersi, kanadis centraluri bankis yofili mmarTveli, 1939); 
“evrosistemaSi, fuli iqmneba, pirvel rigSi, sabanko kreditis gafarTovebis zrdis 
meSveobiT. ... komerciul bankebs TviT SeuZliaT fulis Seqmna, egred wodebuli 
“Jiro-fuli”.” (Bundesbank, 2009); “emorCilebian ra mxolod (magram mkacrad) rwmenas 
TavianTi gadaxdisunarianobis Taobaze, bankebi zrdian kredits ubralod msesxeb-
lebis mimdinare angariSebis zrdiT, romelic SeiZleba iyos gadaxdili nebismier 
adgilas, sadac isurvebs msesxebeli, bankis “sakuTar Tavze gamowerili Cekis” 
meSveobiT. anu bankebi zrdian kredits fulis Seqmnis gziT.” (pol takeri, inglisis 
bankis mmarTvelis moadgile da monetaruli politikis komitetis wevri, 2007). [cit. 
wyaro: Grignon, 2009]. 
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kreditebs, raTa SeeZloT dabrurnebuli valebis kompensireba. imaze, 

Tu rogoria riskisadmi midrekileba, da ramdenad aqtiurad xdeba 

axali kreditebis gacema, da ramdeni movale abrunebs vals, damokide-

bulia gaizrdeba Tu Semcirdeba ekonomikaSi fulis masa, erToblivi 

moTxovna da ekonomikuri zrdis tempebi.  

bunebrivia ibadeba kiTxva - bankebisaTvis ra azri aqvs kreditebis 

gacemisas fulis Seqmnas, Tu valis dabrunebisas es fuli isev nadgur-

deba? saqme isaa, rom mTeli es periodi - kreditebis gacemidan valebis 

dabrunebamde - bankebi iReben procents. es aris maTi Semosavali. 

garda amisa, isic unda gaviTvaliswinoT, rom, marTalia kreditebis 

gacemisas fuli iqmnrba “haeridan”, magram msesxebelma giraoSi unda 

Cados realuri aqtivebi (saxli, miwis nakveTi, bina, manqana da sxv.) 

valis daubruneblobis SemTxvevaSi, banki sruliad kanonier safuZ-

velze iTvisebs am qonebas, romelsac aqvs realuri Rirebuleba. anu, 

valis daubruneblobis SemTxvevaSi, fiqtiuri fulis sanacvlod banki 

Rebulobs kompensacias realuri aqtivebiT. 

3. garda imisa, rom bankebi qmnian ekonomikaSi msyidvelobiT unars, 

Zalze mniSvnelovania isic, rom isini TviTonve anawileben mas msesxeb-

lebs Soris, radgan bankebi iReben saboloo gadawyvetilebas Tu vis 

da ra miznebisaTvis miscen krediti da vis uTxran uari. cxadia 

bankebi, rogorc kerZo organizaciebi, am gadawyvetilebebs Rebuloben 

sakuTari interesebidan gamomdinare. amasTan, ekonomikisaTvis didi 

mniSvneloba aqvs imas, Tu ra miznebze gaicema kreditebi, ramdenad 

uwyoben xels mSp-is zrdas am kreditebiT dafinansebuli operaciebi. 

amazea damokidebuli Tu ras eqneba adgili, aqtivebze fasebis zrdas, 

resursebis araefeqtian ganawilebas, safinanso “buStis” formirebas 

da finansur kriziss, Tu piriqiT, axali produqtebis da momsaxurebis 

Seqmnas, mwarmoeblurobis zrdas da ekonomikis arainflaciur zrdas  

(Ryan-Collins ..., 2012; Turner, 2016; Werner, 2016; Keen, 2009) 

istoria mowmobs, rom bankebi upiratesobas aniWeben kreditebis 

gacemas finansuri da spekulaciuri operaciebisaTvis, uZravi qonebis 

sayidlad, romlebic xSirad iZlevian swraf mogebas, an dakavSirebuli 

arian dabal riskebTan, magram ar SeaqvT wvlili mSp-is zrdaSi. 

transaqciebi, romlebic gavlenas axdenen mSp-is zrdaze, warmoadgenen 

mTlianad ekonomikaSi ganxorcielebuli transaqciebis mxolod 

nawils. magram iseT transaqciebs, romlebic dakavSirebulia finansur 

spekulaciebTan, ukve arsebuli aqtivebis (uZravi qonebis, naxmari 

manqanebis da sxv.) yidvasTan da a.S., ar SeaqvT wvlili nominaluri 

mSp-is zrdaSi. 

amasTan aRsaniSnavia, rom saxelmZRvaneloebis Tanaxmad fulis 

raodenobriv gantolebaSi, romelic warmoadgens Tanamedrove moneta-

ruli politikis formirebis logikur safuZvels, nominaluri mSp 

gamoxatavs yvela transaqciis mTlian Rirebulebas. Sesabamisad, Tu 
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izrdeba transaqciebis Rirebuleba, romlebic ar arian dakavSirebuli 

mSp-Tan, maSin mSp ver asaxavs adekvaturad transaqciebis serTo 

Rirebulebis cvlilebebs. cxadia, aseT mcdar Teoriaze dafuZnebuli 

monetaruli politika ver iqneba efeqtiani. 

4. zemoTqmuli axasiaTebs saerTod Tanamedrove sabanko sistemas. 

magram saqarTveloSi mimdinare procesebis ufro sruli suraTis 

Sesaqmnelad, saWiroa gaviTvaliswinoT, jer-erTi, ekonomikis Zalze 

didi gaxsniloba (importis wili mSp-Si Seadgens 50%-ze mets) da, 

meorec, dolarizaciis maRali done. dolarizaciis donis Sesamcireb-

lad gatarebuli RonisZiebebis miuxedavad, mravali msxvili garigeba 

realurad xdeba dolarebSi da dolarze moTxovna didia. kreditebis 

didi raodenoba gaicema dolarebSi. es niSnavs imas, rom komerciuli 

bankebi “arafridan” qmnian unaRdo dolarebs iseve, rogorc unaRdo 

larebs. amitom savaluto kursi didad aris damokidebuli ara marto 

eqsportis da importis Tanafardobaze, an ucxour investiciebze, ara-

med komerciuli bankebis saqmianobazec, imaze, Tu romel valutaSi 

gaicema kreditebi da rogoria larebSi da dolarebSi gacemuli 

kreditebis Tanafardoba. Tu dolarizaciis Semcirebis mizniT erovnu-

li banki Seecdeba gavlena iqonios komerciul bankebze, raTa SezRu-

don kreditebi dolarebSi, amis Sedegi iqmneba laris kursis vardna, 

radgan Seicvleba mimoqcevaSi arsebuli laris da dolaris  masebis 

Tanafardoba. rogorc wesi, savaluto kursis mkveTri cvlilebebis 

mizezebis axsnisas, es faqtori naklebad aris gaTvaliswinebuli eko-

nomikuri eqspertebis mier. amitom kursis mkveTri ryevebi xSirad rCeba 

auxsneli, rac xels uSlis adekvaturi monetaruli politikis SemuSa-

vebas. magram savaluto kursis mkveTri cvlilebebi dakavSirebulia 

araerTgvarovan procesebTan (SesaZloa dadebiTad moqmedebdnen savaW-

ro balansze, magram uaryofiTad - msesxeblebis gadaxdisunarianobaze 

da finansur stabilurobaze an, piriqiT.) 
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“is vinc akontrolebs fulis raodenobas 
Cvens qveyanaSi, aris mTlianad mrewvelobis 
da vaWrobis sruli baton-patroni. ... da 
rodesac Tqven gesmiT, rom sistema Zalze 
martivad imarTeba sxvadasxva gzebiT pirami-
dis TavSi myofi ramdenime gavleniani ada-
mianis mier, maSin aRaraa saWiro TqvenTvis 
imis axsna, Tu rogor ibadeba inflaciis da 
depresiis periodebi.”  

  jeims garfildi,  
amerikis prezidenti, 1981 w. 

 

1.2.4. sabanko sistema da finansuri 
arastabiluroba 

 
1. rogorc aRiniSna, kreditebis gacemisas iqmneba fuli, xolo valebis 

dabrunebisas – nadgurdeba. magram kreditze iricxeba pro-centi. es 

imas niSnavs, rom banks unda daubrundes meti fuli, vidre Seiqmna 

kreditebis gacemisas. ra wyarodan iqmneba es fulis nameti 

procentebis gadasaxdelad? calkeuli msesxeblebis SemTxvevaSi, 

cxadia, rom procentis gadaxdis wyaro aris maTi momavali Semosav-

lebi. visi Semosavlebic ar iqneba sakmarisi procentebis gadasaxde-

lad, is gakotrdeba da bankebi miiTviseben giraoSi Cadebul qonebas. 

magram, Tu ganvixilavT mTlianad ekonomikas, maSin sruliad icvleba 

sakiTxisadmi midgoma. mTlianad sabanko sistemas unda daubrundes 

meti fuli, vidre gacemuli iqna kreditebis saxiT. da radgan fuli 

iqmneba kreditebis saxiT, da kreditebs qmnian bankebi, amitom kredi-

tebis dasafari fulisaTvis aseve saWiroa kreditebi, romelsac aseve 

ericxeba procentebi da romlis dasafaravad isev saWiroa procentiani 

kreditebi da a.S. amis Sedegad procentebis da kreditebis raodenoba 

gamudmebulad izrdeba. Sesabamisad izrdeba fulis masac da infla-

ciac, mcirdeba fulis msyidvelobiTi unari da aqedan mTel sargebels 

Rebuloben bankebi. 

2. sasaqonlo masasTan mimarTebaSi fulis masis winmswrebi zrda ver 

gagrZeldeba usasrulod. warmoiSveba finansuri buSti, romelic 

skdeba, rasac garduvalad mosdevs safinanso (da xSirad, ekonomikuri) 

krizisi.17 

                                                      
17 “iseve rogorc fulis masa izrdeba sabanko multiplikatoris Sesabamisad, 
kreditebis “arafridan” SeqmniT gamowveuli ekonomikuri krizisi, saboloo angari-
SiT, iwvevs endogenur vardnas, romelic, mkveTrad amcirebs fulis masas. es xdeba 
kreditebis naadrevi dafarvis da sakredito davalianebebis moculobis zrdis far-
Tod gavrcelebis gamo. amitom, nawilobrivi rezervebis sabanko sistema qmnis Zalze 
elastiur fulis masas, romelic advilad “iweleba”, magram Semdeg aseve advilad 
unda SeikumSos, rac Sesabamis gavlenas axdens ekonomikur aqtiobaze, romelic 
perioduli TanmimdevrobiT gaivlis aRmavlobis da vardnis stadiebs. ekonomikuri 
aqtiobis “manikalur-depresiuli” xasiaTi, yvela Tavisi mZime da mtkivneuli socia-
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“50 wlis ganmavlobaSi kerZo seqtoris sakredito mxari (kredi-ti 
gayofilii mSp-ze) swrafad gaizarda yvela ganviTarebul qveyanaSi; 
1950 wlidan 2006 wlamde igi gasammagda. ... sakredito mxari gaizarda 
imitom, rom krediti izrdeboda ufro swrafad, vidre nominaluri mSp. 
ori aTwleulis manZilze 2008 wlamde, mraval ganviTarebul qveyanaSi 
tipuri suraTi iyo is, rom krediti izrdeboda weliwadSi 10-15%-iT, 
xolo nominaluri erovnuli Semosavali – 5%-iT. maSin ise Canda, 
TiTqos kredi-tebis aseTi zrda aucilebeli iyo adekvaturi 
ekonoikuri zrdis uzrunvelsayofad. ... ise Cans TiTqos CvenTvis 
aucile-belia kreditebis ufro swrafi zrda mSp-sTan SedarebiT 
imisTvis, rom SevinarCunoT ekonomikuri zrda misaReb doneze, magram 
amas garduvalad mivyavarT krizisamde, valebis wnexis zrdamde da 
postkrizisul recesiamde.” (Turner, 2016, p. 7) 

 
Tu mikro doneze yoveli kerZo banki TviTon qmnis, da TviTonve 

anawilebs fuls da msyidvelobiT unars, es niSnavs imas, rom makro 

donezec msyidvelobiTi unaris da fulis ganawileba qveyanaSi damoki-

debulia kerZo bankebis gadawyvetilebebze da maT interesebze. amitom, 

komerciuli bankebis koleqtiur gadawyvetilebebze didad aris damo-

kidebuli ekonomikis romel seqtorSi ganxorcieldeba investiciebi, 

romeli dargebi ganviTardeba, rogori iqneba eqsportis da importis 

Tanafardoba, ekonomikis gaxsniloba, msxvili da mcire biznesis 

Tanafardoba, dasaqmeba, inflacia, ekonomikuri zrdis tempebi da a.S. 

faqtiurad komerciuli bankebis mflobelebi, kerZo pirTa mcire jgu-

fi, TavianTi kerZo interesebidan gamomdinare, araformalurad wyveten 

Tu rogor unda ganviTardes qveynis ekonomika, miuxedavad imisa, rom 

maTTvis es ufleba aravis miuniWebia. amis SesaZlebloba maT mianiWa 

TviT sabanko sistemam. 18 

 
“... bankiri, saboloo angariSiT, iTvisebs am saxsrebs da miiC-nevs maT 
Tavis sakuTrebad. mokled bankebi agroveben udides simdidres 

                                                                                                                                                                     
luri SedegebiT, udaod warmoadgens Tanamedrove sabanko sistemis mier sazogado-
ebaze ganxorcielebul yvelaze damRupvel da damangrevel zemoqmedebas”  (де Сото, 
2008, с. 196-197).   
18

 “orive saqmianoba - depozitebis Seqmna da banknotebis emisia - axdens 
mniSvnelovani aqtivebis generirebas bankebisaTvis, romlebic TandaTan arTmeven am 
simdidres bazris yvela sxva monawiles iseTi procesis meSveobiT, romlis verc 
gageba, da verc identificireba sabazro agentebs ar SeuZliaT, - procesisa, rome-
lic iwvevs am qveyanaSi gamoyenebuli fulis erTeulis msyidvelobiTi unaris 
SeumCnevel daqveiTebas. sakredito eqspansia xorcieldeba axali depozitebis da 
banknotebis SeqmniT da radgan sazogadoebis subieqturi TvalsazrisiT isini iTvle-
ba fulad, amitom normalur pirobebSi isini arasodes iqneba amoRebuli. am gziT 
bankebi iTviseben uzarmazar simdidres, romelsac isini, sabuRaltro TvalTaxedviT, 
uzrunvelyofen depozitebiT da banknotebiT, rac saSualebas aZlevT maT SeniRbon 
is faqti, rom ekonomikuri TvalsazrisiT, bankebi arian erTaderTi beneficiarebi, 
romlebic de facto Rebuloben mTel mogebas am aqtivebidan. amgvarad maT aRmoaCines 
finansirebis uSreti wyaro, romlis dabrunebasac, rogorc Cans, maT ar mosTxoven, 
anu “sesxi”, romelic maT arasodes unda daabrunon (arsebiTad “saCuqari”)” (де Сото, 

2008, с.188). 
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ZiriTadad sagadasaxdelo saSualebebis Seqmnis gziT da sxva pirTa 
sazaralod. magram, bankebis mier miyene-buli ziani, romelic 
mdgomareobs TandaTan fardobiTi msyid-velobiTi unaris SemcirebaSi, 
Zalian ganzogadebulia da ganzavebulia. es procesi mimdinareobs 
permanentulad da dakavSirebulia sabanko sistemaSi gadaxdis 
saSualebebis arafridan SeqmnasTan. simdidris SeuCerebeli 
gadanawileba bankirebis sasargeblod xdeba mudmivad, sanam sabanko 
mewar-meoba ar ganicdis raime ryevebs da aqtivebi ganagrZoben bankebis 
balansebis zrdas kreditebis da investiciebis for-miT, romlebic 
gamyarebulia arafridan Seqmnili depozitebiT” (де Сото, 2008, с. 153).   

 
rodesac kreditebi gaicema arasawarmoo operaciebisTvis, maSin 

adgili aqvs axali fulis Seqmnas, magram ar iqmneba saqoneli da 

momsaxureba. Tu aseTi kreditebis moculoba uzomod gaizrdeba, es 

Seqmnis arastabilurobas mTlianad ekonomikaSi, radgan aseTi operaci-

ebis Sedegad ar iqmneba saqoneli da momsaxureba, ar iqmneba axali 

Semosavlebi, romlebiT aucilebelia valebis momsaxurebisTvis, Tavnis 

da procentis dasafarad.19 xolo Tu moxdeba biznesinvesticiebis 

dakrediteba, maSin iqmneba saqoneli da momsaxureba, samuSao adgilebi 

da Semosavlebi. SesaZlebeli xdeba valebis momsaxureba, xolo 

ekonomika efeqtianad funqcionirebs inflaciis da umuSevrobis gareSe. 

4. neoliberaluri politika met Tavisuflebas aniWebs bankebs. aseT 

pirobebSi, kerZo bankebi cdiloben daakrediton moklevadiani da nak-

leb sarisko proeqtebi. kreditebis umetsoba gaicema importis, vaWro-

bis, ukve arsebuli uZravi qonebis SeZenis, samomxmareblo moTxovnis, 

spekulaciuri garigebebis dasafinanseblad. naklebad xdeba grZelva-

diani sawarmoo investiciebis dafinanseba. bankebis mier Seqmnili 

fulis udidesi nawili miemarTeba uZravi qonebis da samomxmarebl 

bazrebze. rogorc aRiniSna, amis Sedegad izrdeba fasebi binebze, miwis 

nakveTebze, manqanebze, samomxmareblo teqnikaze, fasian qaRaldebze. es 

fuli xels ar uwyobs uSualod samuSao adgilebis Seqmnas.20 isini 

mxolod zrdian cxovrebis Rirebulebas, ekonomikur uTanabrobas, 

finansur arastabilurobas da warmoSoben krizisebs (Turner, 2016; 

Werner,  2016) 
 

                                                      
19

  finansuri spekulaciebis sferoSi, marTalia, calkeuli operaciebi SeiZleba iyos 
momgebiani, magram, mTlianobaSi, am sferoSi adgili aqvs mxolod  Semosavlebis 
gadanawilebas da erTis mogeba dakavirebulia viRacis zaralTan. cxdia, aseT 
pirobebSi spekulaciur miznebze gacemuli kreditebis nawili ver dabrundeba (da 
“haeridan” Seqmnili  fulis sanacvlod bankebi miiTviseben giraoSi Cadebul realur 
qonebas). 
20

  marTalia, arapirdapir, erToblivi moTxovnis xelovnuri stimulirebiT, 
samomxmareblo kreditebi gavlenas axdenen warmoebis stimullirbaze, magram, 
rogorc marTebulad amtkicebs h. minskis “finansuri arastabilurobis hipoTeza”, da 
rogorc amas adastureben realuri procesebi, sakredito eqspansiis gziT moTxovnis 
da ekonomikuri zrdis xelovnuri gamyareba mTavrdeba krizisiT. 
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“mTavroba unda qmnides, uSvebdes da uzrun-
velyofdes mTeli im fulis da kreditebis 
mimoqcevas, romelic aucilebelia mTavrobis 
xarjebis da momxmarebelTa msyidvelobiTi 
unaris dasakmayofileblad. am principis 
gaziarebiT gadasaxadis gadamxdelebi dazo-
gaven sesxTan dakavSirebuli procentebis 
uzarmazar Tanxebs. fulis Seqmnis da 
gamoSvebis privilegia aris mTavrobis ara 
mxolod umaRlesi prerogativa, aramed udi-
desi SemoqmedebiTi SesaZleblobebic mis-
Tvis.”  

abram linkolni,  
aSS-is me-16 prezidenti 1861-1865 wlebSi. 

 
 

1.2.5. sabanko sistemis reformebi 
 
 
1. sabanko sistemis funqcionirebis gasaumjobeseblad arsebobs 

mravali proeqti. zogi madgani SedarebiT iolad gansaxorcielebelia, 

zogic saWiroebs radikalur reformebs. magaliTad saxelmwifom 

SeiZleba ganaxorcielos kontroli ara marto kreditebis moculo-

baze, aramed imazec Tu rogor ganawildes krediti ekonomikis dargebs 

Soris da ramdenad SeizRudos aramwarmoebluri kreditebi (samomxma-

reblo an spekulaciuri miznebisaTvis) (Werner, 2005). 2008 wlis krizi-

sis Semdeg aseT praqtikas mimarTes zogierT qveyanaSi. magaliTad, 

inglisis bankma upiratesoba mianiWa mcire da saSualo biznesis 

dakreditebas, evropis bankma – ipoTekur kreditebs, CineTis bankma – 

agrarul kreditebs da mcire bizness, koreis bankma – mcire da saSua-

lo bizness (Turner, 2015) 

2. germaniis gamocdilebaze dayrdnobiT r. verneri gvTavazobs 

reformebis Taviseul xedvas. igi samarTlianad miiCnevs, rom sabanko 

sistemis mTavar kanonzomierebas warmoadgens is, rom didi bankebi 

didi kreditebiT akrediteben did msesxeblebs. maTTvis damaxasiaTe-

belia masStaburi finansuri spekulaciebis dakreditebisken midre-

kileba. isini naklebad interesdebian mcire biznesiT, xolo mcire 

zomis bankebi ZiriTadad akrediteben mcire da saSualo zomis fir-

mebs. ratom aris mniSvnelovani mcire da saSualo biznesis finansi-

reba? imitom rom maT aqvT didi mniSvneloba ekonomikis ganviTare-

bisTvis: 1) umravles qveyanaSi mcire da saSualo zomis sawarmoebi 

axorcieleben erToblivi investiciebis 20-30%-ze mets; 2) isini uzrun-

velyofen dasaqmebis daaxlovebiT 70%-s; 3) fuli, romelic investi-

rebulia mcire da saSualo biznesSi, qmnis gacilebiT met samuSao 

adgils, vidre igive fuli, investirebuli msxvil kompaniebSi. amitom 

ekonomikas sWirdeba mcire zomis bankebi. 
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3. arsebobs radikaluri cvlilebebis proeqtebic. 2008 wlis krizisis 

Sedmdeg j. benesma da m. kampofma warmoadgines problemis ufro 

sfuZvlianad gadaWris proeqti, romelic gulisxmobs sabanko 

sistemaSi depozitebis nawilobrivi rezervebis Canacvlebas 100%-iani 

rezervirebiT. (Benes, Kumhof, 2012). aseT pirobebSi TiTeuli banki 

valdebuli iqneba drois nebismier momentSi srulad iqonios misi 

depozitebis toli rezervebi. es rezervebi efeqtianad aris mibmuli 

depozitebTan da amitom ver iqbeva bankis mier gamoyenebuli sakuTari 

miznebisaTvis. Tavisi investiciebisaTvis (kreditebis gasacenad an 

fasiani qaRaldebis sayidlad) banks unda hqondes damatebiTi resur-

sebi. 

4. ufro radikalur zomebs gulisxmobs “suverenuli fulis” pro-eqti. 

am proeqtis mizani igivea, rac 100%-iani rezervirebis proeqtisa. 

kerZod, bankebis mier fulis Seqmnis Sewyveta dakreditebis procesSi. 

magram am miznis miRwevis xerxi gansxvavebulia. 100%-iani rezervirebis 

SemTxvevaSi es xdeba bankebis iZulebiT, rom depzitebis sapirwoned 

Seinaxon rezrvebis 100%. es proeqti gulisxmobs fulis mimoqcevis or 

nawilad gayofas, xolo suverenuli fulis sistema gulisxmobs 

fulis mimoqcevis mxolod erTian sistemas. depozitebis da bankno-

tebis nacvlad mimoqcevaSi iqneba mxolod centraluri bankis mier 

gamoSvebuli suverenuli fuli. amitom bankebi veRar SeZleben axali 

fulis Seqmnas da amis ufleba eqneba mxolod saxelmwifos (Dyson, 

Hodgson, 2016; Dyson, Jackson, 2014). 

 

 
daskvna 

 
1. “sabWoTa imperiis” daSlis Semdeg ekonomikuri gardaqmnebisaTvis 

ekonomikurma mecnierebam veraferi ukeTesi ver SesTavaza gaTavisuf-

lebul qveynebs garda “vaSingtonis konsensusis” ideebisa, Tavisi 

“Sokuri  privatizaciiT”, fasebis gaTavisuflebiT da sxv. receptebiT. 

swored maSin Caeyara safuZveli mraval problemas, romlis winaSec 

dRes dgas saqarTvelo. da marTlac, Tu gardaqnmnebis pirvel wlebSi 

“Sokuri privatizacia” iyo “leRvis foToli” aSkarad kriminaluri 

moqmedebebisTvis, xalxis gaZarcvisTvis, Tanamedrove komerciuli 

bankebi ukve sruliad legalurad agrZeleben xalxis Zarcvas yvelas 

Tvalwin. da iseve, rogorc ganviTarebul qveynebSi, es SesaZlebeli 

gaxda rTulad organizebuli safinanso sistemis wyalobiT, romelic 

agebulia neoklasikuri Teoriis monetaristul ideebze. magram saTa-

nado profesiuli codnis gareSe sazogadoebas ar SeuZlia TviTon 

gaerkvas finansuri procesebis sirTuleebSi. arc ekonomikur 
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saxelmZRvaneloebSi weria imis Sesaxeb, Tu sinamdvileSi ra xdeba 

sabanko sistemaSi. 

2. “aprilis yovelTviur angariSSi bundesbanki dagvianebiT dae-Tanxma 

inglisis banks da naTlad ganacxada, rom saxelmZRvaneloebis 

umravlesobaSi bankebis da fulis Seqmnis procesis interpretacia  

mcdaria: bankebi ar arian Suamavlebi; isini qmnian fuls ex-nihilo 

(arafridan)” (Haering, 2017, p. 7). isRa dagvrCenia vimedovnod, rom 

saqarTvelos erovnuli banki gaimeorebs inglisa da germaniis centra-

luri bankebis gamocdilebas da gaakeTebs saTanado gancxadebas. (es 

Seesabameba mis “dasavluri standartebis danergvis” politikas). 

saxelmZRvaneloebSi (aseve TviT erovnuli bankis oficialur saitze) 

am sakiTxebis araswori interpretaciis aRiareba, CaiTvleba pirvel 

nabijad swori mimarTulebiT. adre Tu gvian, misi logikuri 

gagrZeleba iqneboda saqarTveloSi absurduli, socialurad usamarT-

lo da ekonomikurad madestabilizirebeli sabanko sistemis reformi-

rebis gzebis Zieba; meorec, axali saxelmZRvaneloebis Seqmna da 

ekonomikuri ganaTlebis moZvelebuli sistemis reforma; da mesamec, 

sazogadoebis informireba komerciuli bankebis realuri saqmianobis 

da maTi damangreveli Sedegebis Sesaxeb. 

3. saqarTvelom Seqmna fulad-sakredito da sabanko sistemis 

dasavluri modeli, atarebs analogiur principebze damyarebul 

monetarul politikas, da warmoSva analogiuri problemebi da finan-

suri destabilizaciis riskebi. samwuxarod, Tu vimsjelebT samecniero 

publikaciebis, gancxadebebis da miRebuli gadawyvetilebebis mixedviT, 

saqarTveloSi mravali mecnieri, politikosi da mTlianad sazogado-

eba, saTanadoT ver acnobiereben am problemis seriozulobas. amasTan 

gasaTvaliswinebelia, rom am problemebis gadaWra saWiroebs imdenad 

Zirfesvian reformebs da exeba imdenad gavleniani jgufebis intere-

sebs, rom maTi winaaRmdegobis gadalaxvas reformatorebi SeZleben 

mxolod sazogadoebrivi azris mxardaWeriT. amitom saWiroa am 

sazogadoebrivi azris Seqmna. amisTvis erT-erT mTavar winaaRmdegobas 

warmoadgens ekonomikuri ganaTlebis arsebuli sistema.  

ekonomikur mecnierebaSi dRes arsebuli 20-ze meti mimdinareobidan, 

ekonomikur fakultetebze aswavlian mxolod erTs, isic sruliad 

diskreditirebuls, da Tanac, aswavlian sam safexurad, masalis Tanda-

Tan garTulebiT, rasac eTmoba uamravi saleqcio saaTebi.21  

                                                      
21 msoflios wamyvan universitetebSi “ekonomiqsis” swavleba mimdinareobs sam 
doneze, erTi da igive masalis TandaTan garTulebiT, da bolos rTuli maTemati-
kuri aparatis gamoyenebiT. swavlebis aseTi meTodi studentebis gonebaSi ideolo-
giuri dogmebis “CabeWvdas” ufro hgavs, vidre Cveulebrivi swavlebis process. 
(amasTan aRsaninavia, rom zogierT wamyvan universitetSi ukve gaixsna heterodoqsuli 
Teoriebis kaTedrebi. magaliTad, londonis erT-erT universitetSi aseT kaTedras 
xelmZRvanelobs stivi kini)  “dRes ukve TiTqmis yvelasaTvis cxadia, ... rom Cveni 
koleqtiuri uunaroba dagvenaxa katasrofa mis gaCenamde da is faqti, rom sistema, 
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ekonomikur ganaTlebaSi Seqmnili es aSkara absurduli situacia ar 

SeiZleba iyos SemTxveviTi. ekonomikuri ganaTleba aris sazogado-

ebrivi azriT manipulirebis da ekonomikuri Zalauflebis SenarCunebis 

mZlavri iaraRi. ratom dominirebs saqarTveloSi realobas mowyvetili 

“ekonomiqsis” swavleba? mTavar mizezd saxeldeba is, rom ase xdeba 

mTel msoflioSi. amasTan araferi iTqmeba “ekonomiqsis” swavlebasTan 

dakavSirebul uprecendento masStabis protestis Sesaxeb msoflios 

wamyvani universitetebis studentebis, profesuris da cnobil mecni-

erTa mxridan.22 

4. pirveli nabiji, romelic unda gadaidgas imisaTvis, rom sazoga-

doeba gaTavisufldes im Tavsmoxveuli ekonomikuri iluziebisagan, 

romlis meSveobiTac xdeba misi manipulireba da qveynis ekonomikis 

araswori gziT ganviTareba, aris ekonomikuri ganaTlebis radikaluri 

reforma. sxva disciplinebisagan gansxvavebiT, ekonomikur TeoriaSi 

Rrma krizisis gamo ar arsebobs erTiani paradigma, romelsac unda 

iziarebdes dargis mecnierTa didi umravlesoba. aseT viTarebaSi 

erTaderTi gamosavalia, nacvlad diskreditirebuli “ekonomiqsis” 

samsafexuriani swavlebisa, romelsac eTmoba uamravi saleqcio dro, 

                                                                                                                                                                     
romelic CamoiSala, iyo Sekerili ise, rom SesabamisobaSi moyvaniliyo meinstrimis 
swvlebasTan, niSnavs imas, rom Cven, saxelmZRvaneloebma, romliTac vsargeblobT, da 
kursebma, romelsac vaswavliT, miveciT TavSesfari fundamenturi iluziebs imis 
Taobaze, Tu rogor funqcionirebs ekonomika da, gansakuTrebiT, misi bazrebi. xolo 
ekonomiqsSi araferia ufro mniSvnelovani, vidre swavleba, radgan, rogorc erTxel 
aRniSna ufrosma gelbreitma, ekonomiqsi aris pirvel rigSi swavlebis profesia. es 
bunebrivad xdis ekonomiqss sawyis wertilad rogorc imis analizisaTvis, Tu rogor 
moxda, rom ase saSinlad cudad ganviTarda ekonomiqsi, da ra SeiZleba gakeTdes, 
rom momavalSi man xeli ar Seuwyos adamianur katastrofebs. aTwleulze metia 
gregori menqius “ekonomiqsis principebi”, Tavis xuT versiaSi, mTels msoflioSi 
aRiarebulia ZiriTadAdominirebul saxelmZRvanelod. aseve, misi avtori, rogorc 
prezident buSis ekonomikuri mrCevlebis komisiis Tavmjdomare 2003-dan 2005 wlamde, 
uSualod iyo CarTuli katastrofis inJineringSi. amitom, menqius saxelmZRvanelo 
mimaCnia idealur adgilad imis gasaRebis, azrTa wyobis, Zafis saZieblad, Tu rogor 
moxda, rom ekonomikuri profesia, aseve sazogadoeba, romelsac igi aswavlis, gaxda 
imdenad umecari, dezinformirebuli da uyuradRebo imis Taobaze, Tu rogor funqci-

onireben ekonomikebi realur samyaroSi” (Fullbrook,  2009,  p. 2). 
22 arafers amboben msofloSi mimdinare studentTa saprotesto moZraobaze, 
romelSic ukve 2014 wels iyo gaerTianebuli 30 qveynidan msoflios wamyvani 
universitetebis 65 studenturi organizacia; imis Sesaxeb, rom gregori menqius 
studentebma protestis niSnad demonstraciulad datoves misi leqciebi da gamoaq-
veynes Ria werilil “ekonomiksis” swavlebis mkacri kritikiT; samecniero centrebis 
Sesaxeb, maT Soris jorj sorosis mier dafuZnebul “axali ekonomikuri azrovnebis 
institutis”, romlebic specialurad Seiqmnen alternatiuli ekonomikuri paradigmis 
Sesamuaveblad; imis Sesaxeb, rom 2008 wels aSS-is kongresSic ki ganixiles ekonomi-
kur mecnierebaSi arsebuli problemebi da misi unaroba msoflio krizisis progno-
zirebis Taobaze; imis Sesaxeb, rom inglisis parlamentSic ki ganixiles sabanko sis-
temis Zirfesviani reformirebis sakiTxi fulis da kreditis axali mecnieruli 
gagebis safuZvelze; arafers amboben uamrav konferenciebze, samecniero Sromebze Tu 
peblicistur werilebze, romlebic eZRvneba Rrma kriziss ekonomikur mecnierebaSi 
da axali ekonomikuri paradigmis SemuSavebis aucileblobas, ekonomikuri ganaTle-
bis programebSi radikaluri cvlilebebis Setanis aucileblobas da a.S.    
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umjobesia es dro gadanawildes  SedarebiT gavleniani, alternati-

uli heterodoqsuli mimdinareobebis Sesaswavlad.23 es Teoriebi 

Seicaven mraval Zalze saintereso ideas da maTi swavleba xels 

Seuwyobs  rogorc momavali ekonomistebis da politikosebis Semoqme-

debiTi azrovnebis ganviTarebas, aseve ufro sruli warmodgenis Seq-

mnas ekonomikur mecnierebaSi mimdinare procesebis Sesaxeb. nebismier 

SemTxvevaSi miuRebelia 21-e saukuneSi universitetebSi a priori  mcdari 

Teoriis swavleba da, faqtiurad, mecnierebis saxeliT “sicruis qada-

geba”. 

5. saqarTvelo unda gaxdes dasavluri samyaros nawili da savsebiT 

cxadia, rim CvenTvis ar arsebobs sxva alternativa. magram, amasTan 

saWiroa vacnobierebdeT, rom dasavluri civilizaciis mraval sike-

TesTan erTad saqarTvelos mouwevs im problemebTan dapirispireba, 

romlebic Tan sdevs am civilizacias. garda imisa, rac marTlac 

Rirebulia da misabaZia, dasavleTSi mravlad aris isic, rac sruliad 

miuRebelia saqarTvelos ekonomikis, politikis, kulturisa Tu zneo-

bisaTvis. amitom, saWiroa dasavluri kanonebis, institutebis da sxva 

atributebis ara meqanikuri kopireba. saWiroa Zalisxmeva, rom gadmo-

viRoT mxolod Cvens TviTmyofadobasTan Tavsebadi da qveynis ganviTa-

rebisTvis aucilebeli dasavluri faseulobebi; vaRiaroT sakuTari 

Secdomebi da problemebi; viqonioT adekvaturi reagireba maTze. 

dasavleTi ar aris mxolod is, rasac acxadebs dasavleTis oficiozi, 

aramed isic, rasac fiqroben, amboben da akeTeben isini, vinc akriti-

kebs da upirispirdeba mas; isini, vinc ar egueba usamarTlobas, sisas-

tikes da Zaladobas, rasac ar aris moklebuli dasavluri samyaro 

iseve, rogorc mTeli danarCeni msoflio. dasavleTi asocirdeba 

Tavisuflebis suliskveTebasTan, sakuTar bedze pasuxismgeblobasTan, 

mzaobasTan daicvan Tavisi legitimuri interesebi da socialuri 

samarTlianoba. Tu gvinda gavxdeT dasavluri samyaros Rirseuli 

wevri da ara misi maxinji danamati, unda gaviTvaliswinoT, rom marTa-

lia dasavleTi gvexmareba ruseTis imperiuli zraxvebisagan dacvaSi, 

magram igi ver dagvicavs Cven Cvenive Tvisagan. rogor gavakeTod es? 

amis swavlac dasavleTisgan gvmarTebs. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
23 esenia institucionalizmi, axali keinzianelebi, neoavstriuli skola, 
neomarqsizmi, codnaze damyarebuli ekonomiqsi, bixeviorizmi, inovaciuri ekonomiqsi, 
ekonomikuri kibernetika, neiroekonomiqsi, ekonofizika, genderuli ekonomiqsi, 
ekologiuri ekonomiqsi  da sxv. 



 

59 

 

 

gamoyenebuli literatura 
 
1. Benes J., Kumhof M. The Chicago Plan Revisited. Inetnationaly Monetary Fund, August 2012. WP/12/202.       

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf.   

2. Dyson B., Hodgson G., van Lerven F., Sovereign Money. An Introduction., Positive Money, December, 

2016,  www.positivemoney.org. 

3. Dyson B., Jackson A., Hodgson G. Creating a Sovereign Monetary System. Positive Money, London, Davina 

House, 15th July 2014, pp. 7-8.  www.positivemoney.org  

4.  Fisher, I. 100% Money. New York: The Adelphi Company, 1935. 

5.  Fullbrook E.. Toxic Textbooks.  In The Handbook of Pluralist Economics Education,  ed. Jack Reardon. 

London and New York: Routledge. 2009.  http://www.toxictextbooks.com/ToxicTextbooksFullbrook.htm 

6.  Grignon P., 2009. “Money as Debt”.  www.moneyasdebt.net  

7.  Haering N. Bundesbank rejects 100%-money based on sophistry and false claims. May 11, 2017.   

     http://norberthaering.de/en/32-english/news/830-buba-100-percent-money 

8. Keen S.. The Roving Cavaliers of Credit.  January 31, 2009, Debtwatch. 

     http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/01/31/therovingcavaliersofcredit/ 

9.  Leiashvily P. The Relativity Theory of General Economic Equilibrium . American Journal of Economics,     

     2017, 7(5), pp. 216-229  

10. Ryan-Collins J., Greenham T., Werner R., Jackson A.. Where Does Money Come From? A Guide to the UK 

Monetery and Banking System.  www.positivemoney.org.   

11.  Schumpeter, J. History of Economic Analysis, New York: Oxford University Press, 1954.  

12. Sovereign Money and full reserve banking proposals aren’t one and the same.  

      http://positivemoney.org/2017/04/sovereign-money-is-not-full-reserve-banking/ 

13. Stiglitz, J. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. W. W. Norton & 

Company, 2012.  

14.  Stiglitz J., Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information, American Economic Review,  

vol. 71, no. 3, 1981, pp. 393–410.     

15. Turner A. Between Debt and Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance. Pronceton University  

      Press, 2016.  

16. Turner A. A new era for monetary policy - Adair Turner. 17 Febr, 2015.  

      https://www.youtube.com/watch?v=UVQdeb0EdWA 

17. Turner A., Credit, Money and Leverage: What Wicksell, Hayek and Fisher Knew and Modern 

Macroeconomics Forgot. Stockholm School of Economics Conference on: “Towards a Sustainable 

Financial System", Stockholm, 12 September 2013. 

18.  Werner  R., New Paradigm in Macroeconomics : Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic  

      Performance. PALGRAVE MACMILLAN, New York, N.Y. 2005. 

19. Werner R., Where money comes from..  https://www.youtube.com/watch?v=r7qOuY9ZJ8w   

20. Werner R. Banking for the bankers vs. banking for the community.  Banking and money reform  conference. 

Dublin, Ireland - 29 April 2016.  

21. Werner R. A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence.  

      International Review of Financial Analysis 46, 2016, 361–379. 

22. leiaSvili p. ekonomikuri moRvaweoba: sistemuri analizi. mecn.-red.: r. asaTiani, 

Tb. “siaxle”, 2017.  

23.  де Сото У. Х. Деньги, банковский кредит и экономичские циклы Челябинск: Социум, 2008.  

 

 

 

http://www.amazon.com/Pluralist-Economics-Education-Routledge-Heterodox/dp/0415777623/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241538081&sr=1-1
http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/01/31/therovingcavaliersofcredit/


 

60 

 

 

      1.3. ekonomikuri faseulobis 
teleologiuri gagebisaTvis 24 

 

 

Tanamedrove etapze Rirebulebis  problemis kvlevam ekonomikur 

mecnierebaSi gadainacvla ukana planze da mkvlevarTa ZiriTadi 

yuradReba koncentrirebulia fasis problemaze. magram Rirebulebis 

problemisadmi yuradRebis Sesusteba moxda ara imitom, rom es 

problema miCneulia gadawyvetilad. ufro piriqiT. igi aRmoCnda 

zedmiwevniT rTuli da masSi bevria bundovani adgilebi. bevrma 

mecnierma CaTvala, rom ufro mosaxerxebelia saerTod uari iTqvas 

masze da gamoacxada igi Teoriul fiqciad da gamoigones moTxovnisa 

da miwodebis Teoria, romelSic faswarmoqmnis, ganawilebis Tu sxva 

sakiTxebi wydeba Rirebulebis cnebaze apelirebis gareSe. magram 

faswarmoqmnis problemebis Rrma analizi SeuZlebelia Rirebulebis 

problemis gamokvlevis gareSe. amitom fasis Tanamedrove Teoriebi 

Seicaven Tavis  TavSi logikur winaaRmdegobebs. da saboloo jamSi 

maT axasiaTebT dualizmi. 

ase rom, Tanamedrove ekonomikur mecnierebaSi Seiqmna  vakuumi, 

romelic aferxebs mTlianad am mecnierebis Semdgom ganviTarebas. 

Tumca misi ganviTarebis ufro adreul etapebze Rirebulebis 

problema iyo centraluri problema da mas efuZnebodnen ekonomikuri 

Teoriis yvela danarCeni problemebis anaizisas. 

rogorc cnobilia, ekonomikuri mecnierebis istoriidan 

Rirebulebis substanciad yovelTvis iyo miCneuli an 

@@”sargeblianoba”@, an “xarjebi” (Sromis an warmoebis faqtorebis). 

amasTanave, rodesac mecnierebi iwyebdnen Rirebulebis analizs 

“xarjebis” cnebidan, isini iZulebulni iyvnen bolos mainc miemarTad 

“sargeblianobis” cnebisaTvis. da piriqiT, rodesac anaizs iwyebdnen 

“sargeblianobis” cnebidan, bolos mainc mimarTavdnen “xarjebis” 

cnebas. ase xdeboda imis miuxedavad, Tu rogor esmodaT maT TviT es 

xarjebi: rogorc “Sromis xarjebi”, Tu rogorc “warmoebis yvela 

faqtorebis xarjebi”.25  

imisaTvis, rom gamovideT am mojadoebuli wridan, saWiroa 

axleburad gaviazroT TviT es cnebebi “sargeblianoba” da “xarjebi”, 

                                                      
24  სტატია გამოქვეყნებულია ჟურნალში International Journal of Social Economics. 1996. Vol. 23, N 9, 

pp. 4-14.  გადმობეჭდილია Elsevier Science-ის ნებართვით. 
25

 Rirebulebis sxva da sxva Teoriebs Soris arian iseTebic, romlebSic mecnierebi 
Seecadnen am ori principis sinTezirebas erTi Teoriis farglebSi (m. tugan-
baranovski, o. Siki, a.Sefle). magram es mcdelobebi dasrulda dualizmiT _ ori 
gansxvavebuli principis erTdroulad TanaarsebobiT. 
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radgan yvela am sirTuleebis mizezi aris is, rom es cnebebi 

ganixileba rogorc urTierTdamoukidebeli kategoriebi. magram ufro 

safuZvliani gamokvlevidan cxadi xdeba, rom es fardobiTi 

kategoriebia da isini Sinaganad gulisxmoben erTimeores. 

xarjebi da sargeblianoba arian yvelaze ufro elementaruli, 

perveladi kategoriebi ekonomikur mecnierebaSi.  arsebiTad 

ekonomikuri mecniereba iwyeba iq, sadac iwyeba ekonomikuri xarjebis 

da ekonomikuri sargeblianobis SeTanazomeba. cxadia, rom rac ufro 

fundamenturi kategoriebi iqneba axleburad interpretirebuli, miT 

ufro farTo iqneba im problemaTa wre, romelnic moiTxoven 

gadasinjvas am Teoriis farglebSi, romelic efuZneba am sawyis 

kategoriebs. amitom ekonomikuri sargeblianobis da ekonomikuri 

xarjebis axali interpreteacia, maTi Sinagani 

urTierTganpirobebulobis gamovlena, axleburad warmoaCens mraval 

sxva Teoriul problemasac, maT Soris, Rirebulebis problemas. 

ekonomikuri faseulobis swori gagebisaTvis aucilebelia aseve 

“Sromis” kategoriis swori gagebac. Tavisi arsiT Sroma aris 

mizanSewonili moRvaweoba. amitom, Sroma unda iyos gaanalizebuli 

ara fizioligiuri, teqnologiuri Tu socialuri, aramed, upirveles 

yovlisa, teleologiuri TvalsazrisiT, rogorc miznis realizaciis 

procesi. 

teleologiuri analizis Tanaxmad Sroma aris miznis, saSualebis 

da  rezultatis erToblioba. romelime am elementis gareSe Sroma 

aRar aris Sroma. amasTanave unda aRiniSnos, rom saSualebis qveS 

igulisxmeba yvela SezRuduli resursebi, romlebic saWiroa miznis 

realizaciisaTvis: miwa, wiaRiseuli, materialuri resursebi, dro da 

a.S. da amasTanave, TviT fiziologiuri Sromac. anu “fiziologiuri” 

Sroma aris “teleologiuri” Sromis mxolod erT erTi komponenti. 

Sromis es ori sxva da sxva gageba (teleologiuri da fiziologiuri), 

rogorc Cans, gaxda mravali gaugebrobis mizezi ekonomikuri 

mecnierebis ganviTarebis istoriaSi. ekonistebi yovelTvis kamaTobdnen 

erTmaneTSi imis Taobaze, Tu ra devs ekonomikuri faseulobis 

safuZvelSi: Sroma, wrmoebis xarjebi Tu sargeblianoba? magram Tu 

Sromas ganvixilavT teleologiuri TvalsazrisiT, maSin Rirebulebis 

aRniSnul Teoriebs Soris  maSinve moixsneba principuli uTanxmoebani. 

piriqiT, isini gulisxmoben erTmaneTs, radgan warmoebis faqtorebic 

(maT Soris “fiziologiuri Sroma”) da sargeblianobac warmogvidgeba 

“teleologiuri” Sromis Semadgenel elementebad: saSualebad da 

rezultatebad. warmoebis faqtorebi – es aris saSualebebi, romlebic 

unda iqnas daxarjuli rezultatebis misaRebad, xolo sargeblianoba 
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SeiZleba warmovidginoT rogorc rezultati, romelic unda oqnas 

miRebuli am warmoebis faqtorebis meSveobiT.26 

rogorc wesi, ekonomistebi ganixilaven sargeblianobas rogorc 

nivTis unars daakmayofilos adamianis moTxovnilebebi. aseTi 

ganmarteba Tumca marTebulia, magram arasrulia. igi ar xsnis am 

cnebis arss. ar aris mkafiod dafiqsirebuli gansxvaveba saerTod 

moTxovnilebebsa da ekonomikur moTxovnilebebs Soris. Tumca, am 

cnebebs Soris arsebobs principialuri gansaxvaveba.  

rac Seexeba “xarjebis” kategorias, isic saWiroebs dazustebas. 

miuxedavad imisa, rom ekonomikur mecnierebaSi xarjebi aris erT-erTi 

ZiriTadi cneba, romlis gareSec warmoudgenelia TviT es mecniereba, 

mas saerTod ar gaaCnia mkafio gansazRvreba. magaliTad, “ekonomika-

maTematikur leqsikonSi”  “xarjebi” ganmartebulia Semdegnairad: 

“xarjebi (input, cost) – ekonomikur literaturaSi farTod 

gavrcelebuli cneba, romelsac ar gaaCnia sayovelTaod aRiarebuli 

gansazRvreba. zogadad – es aris resursebi, romelic “nadgurdeba” 

warmoebis procesSi... warmoebis produqtebis miRebis mizniT”.27  

marTlac, miuxedavad imisa, rom am kategorias ar gaaCnia mkacri 

definicia, rogorc cxadia im konteqstidan, romelSic igi, rogorc 

wesi, gamoiyeneba ekonomikur literaturaSi, xarjebi gagebulia 

rogorc warmoebis procesSi moxmarebuli resursebi. aseTi 

interpretacia warmoSobs mraval gaugebrobas ekonomikur TeoriaSi. 

raSi mdgomareobs principialuri gansxvaveba ekonomikur 

sargeblianobasa (rogorc adamianis ekonomikuri moTxovnilebebis 

dakmayofilebis unaris) da saerTod sargeblianobas (romelic 

akmayofilebs nebismieri cocxali organizmis moTxovnilebebs) Soris? 

raSia sxvaoba saerTod moTxovnilebebsa (romelic gaaCniaT yvela 

cocxal organimebs) da specifiurad adaminis moTxovnilebebs Soris? 

principialuri gansxvaveba imaSia, rom adamiani ikmayofilebs Tavis 

moTxovnilebebs mizanSewonili moRvaweobis meSveobiT. xolo cocxali 

organizmebi – uSualo miTvisebiT. uSualo miTviseba gulisxmobs 

obieqtis uSualo STanTqvas moTxovnilebis srul dakmayofilebamde an 

obieqtis srul likvidaciamde, anu mtaceblur moxmarebas. aq 

moTxovnilebebi asocirebulia organnizmis ukmarisobasTan, rogorc 

vitaluri moTxovnilebebi. xolo STanTqmuli obieqtebi ar aRiqmeba 

rogorc raime danakargi an danaxarji. ufro piriqiT, rogorc 

miTviseba, Senamati, miReba. mtacebluri miTvisebis dros adgili ara 

aqvs xarjebs da amitom  misi analizic ar saWiroebs xarjebis cnebas. 

adgili aqvs mxolod nivTierebaTa cvlas organizmsa da garemos 

                                                      
26

 sinamdvileSi warmoebis faqtorebsa da rezultatebs Soris, iseve rogorc 
xarjebsa da sargeblianobas Soris gacilebiT rTuli urTierTkavSiria, rac calke 
analizs saWiroebs. 
27

 Лопатников Л.М. Экономико-математический словарь. М. Наука. 1987. С.125. 
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Soris. TviT organizmic arafriT ar gamoiyofa garemodan da 

warmoadgens mis organul nawils. 

rogoria mizanSewonili moRvaweobis dros moTxovnilebebis 

dakmayofilebis logikuri sqema? moRvaweobis procesSi adamiani 

Segnebulad isaxavs miznebs, naxulobs saSualebebs da iRebs 

rezultatebs. anu adamiani aris bunebis ara pasiuri nawili, aramed 

aqtiuri sawyisi, romelic zemoqmedebs garemoze misTvis sasurveli 

mimarTulebiT. ganvixilod ufro detalurad mizanSewonili 

moRvaweobis struqturuli elementebi: mizani, saSualeba da 

rezultati. 

mizani – aris adamianis daukmayofilebeli  moTxovnilebebi. 

saSualeba – aris resursebi, romelic saWiroa moTxovnilebebis 

dasakmayofileblad da romelic subieqtis mier aRiqmeba rogorc 

sargeblianoba. xolo rezultati – aris produqtebi, romlebic 

subieqtis mier aRiqmebian erTdroulad rogorc dakmayofilebuli 

moTxovnilebebi (realizebuli miznebi) da rogorc ukve gamoyenebuli 

resursebi (xarjebi). 

Tu ganvixilavT mizanSewonili moRvaweobis ara calkeul aqts, 

aramed rogorc permanentul process, maSin aSkaraa, rom mizani, 

saSualeba da rezultati –fardobiTi kategoriebia. isini gulisxmoben 

erTmaneTs da gadadian erTmaneTSi. esa Tu is obieqtebi, Tavis Tavad, 

ar arian arc saSualebebi da arc rezultatebi. mxolod adamiani 

aRiqvavs maT an rogorc saSualebebs, an rogorc rezultatebs. xom 

cxadia, rom moRvaweobis yoveli aqtis rezultatebi warmoadgenen 

saSualebebs moRvaweobis momdevno aqtebisaTvis: saSualebebi TviTon 

arian wina aqtebis rezultatebi. da miznebic (anu moTxovnilebebi) 

TviTon arian wina moTxovnilebebis dakmayofilebis Sedegi (garkveuli 

azriT rezultati), radgan warmoiqmnebian mxolod wina 

moTxovnilebebis dakmayofilebis Sedegad. 

adamians gaaCnia usazRvrod bevri moTxovnilebebi. Mmagram 

resursebi maT dasaakmayofileblad SezRudulia. amitom adamiani 

iZulebulia gaakeTos arCevani Tu romeli moTxovnilebebi 

daikmayofilos da romeli _ ara. anu is irCevs miznebs, radgan yvela 

moTxovnilebebis dakmayofileba SeuZlebelia. magram, irCevs ra 

miznebs, amiT igi irCevs agreTve saSualebebsac da rezultatebsac. 

ra daskvnebi SeiZleba gakeTdes aqedan? ekonomikuri moTxovnileba 

aris ara yvela moTxovnilebebi saerTod, aramed mxolod is, romlis 

dakmayofilebac SesaZlebelia mizanSewonili moRvaweobis meSveobiT 

da eseigi, saWiroebs SezRuduli resursebis xarjvas. es aris 

“gadaxdisunariani moTxovnilebebi”. Tu moTxovnilebebis 

dakmayofileba xdeba uSualod, resursebis raime danaxarjebis gareSe, 

anu mizanSewonili moRvaweobis gareSe, maSin es aRar aris ekonomikuri 

moTxovnilebebi.  an Tu moTxovnilebebi ver iqneba dakmayofilebuli 
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realuri SesaZleblobebis ararsebobis gamo, anu resursebis 

ararsebobis gamo, maSin aseTi moTxovnilebebi miekuTneba ocnebis da 

fantaziis sferos. magram isini ar SeiZleba ganvixiloT rogorc 

ekonomikuri moTxovnilebebi, rogorc ekonomikuri moRvaweobis 

realuri stimulebi. 

Tu arsebobs saTanado SesaZleblobebi, cocxal organizms ar 

SeuZlia ar daikmayofilos Tavisi moTxovnilebebi, radgan am 

SemTxvevaSi maTi dakmayofileba xdeba instinqturad. xolo adamiani 

akeTebs arCevans – romeli moTxovnilebebi daikmayofilos, da romeli 

– ara. es aris moTxovnilebebis dakmayofilebis procesi subieqtisa, 

romelsac gaaCnia neba. 

ekonomikuri sargeblianoba aris SezRuduli dovlaTis unari 

daakmayofilos adamianis gadaxdisunariani moTxovnilebebi. 

moTxovnilebis dakmayofilebis procesSi es resursebi moixmareba, 

ixarjeba. anu isini gaqrebian, gauCinardebian, aRar iarsebeben rogorc 

sargeblianobebi da gardaiqmnebian xarjebad. anu, SezRuduli 

resursebis sargeblianoba gulisxmobs maT unars iyvnen sasargeblod 

moxmarebuli, daxarjuli, unars gardaiqmnan xarjebad. Tavis Tavad 

sxva da sxva obieqtebi ar arian arc sasargeblo da arc saziano. isini 

xdebian sasargeblo mxolod maSin, rodesac adamiani dainaxavs maTSi 

misi moTxovnilebebis dakmayofilebis unars. eseigi, sargeblianoba ar 

aris nivTi, obieqti, aramed subieqtis damokidebuleba obieqtTan. 

ekonomikuri xarjebi aris ukve realizebuli sargeblianoba, 

romelic ganivTebulia produqtebSi. anu, moxmarebuli resursebis 

sargeblianoba subieqtis mier aRiqmeba rogorc xarjebi. iseve, rogorc 

sargeblianoba aris damaxasiaTebeli resursebisaTvis, aseve xarjebi 

aris damaxasiaTebeli produqtebisaTvis.28 magram, Tavis Tavad, esa Tu 

is obieqtebi ar arian produqtebi an xarjebi. isini gadaiqcevian 

aseTad mxolod imis Semdeg, rodesac adamiani dainaxavs maTSi Tavisi 

moRvaweobos Sedegs, dainaxavs maTSi resursebs (sargeblianobas), 

romlebic Seewirnen misi moTxovnilebebis dakmayofilebas. anu 

xarjebi, iseve rogorc sargeblianoba, aris subieqtis obieqtTan 

mimarTeba da ara TviT obieqti. 

xSirad ekonomikur gamokvlevebSi produqti ganixileba ara rogorc 

xarjebi, aramed rogorc sargeblianoba. xolo resursebi, piriqiT, 

rogorc xarjebi, romelic aucilebeliaMam sargeblianobis misaRebad. 

aseTi midgoma savsebiT marTebulia da aucilebelic. magram saWiroa 

gaviTvaliswinoT, rom am dros produqti warmogvidgeba ukve sul sxva 

ampluaSi. warmogvidgeba rogorc isev resursi sxva moTxovnilebebis 

dasakmayofileblad, moRvaweobis momdevno aqtebSi. magram, ukve 

                                                      
28
 amasTanave, produqti ar unda iqnas gagebuli mainc da mainc rogorc materialuri 

obieqti an procesi. ufro farTo gagebiT, produqti unda ganvixilod rogorc 
xresursebis xarjvis Sedegad dakmayofilebuli moTxovnileba. 
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dasrulebuli wina aqtis TvalsazrisiT, produqti mis mier aRiqmeba 

rogorc xarjebi. Sesabamisad, resursebi SeiZleba iqnas aRqmuli 

rogorc xarjebi moRvaweobis momdevno aqtebis TvalTaxedvidan, 

rogorc potenciuri xarjebi, imis Semdeg, rac isini iqneba 

gamoyenebuli. magram sanam es moxdeba, isini aRiqmeba rogorc 

sargeblianoba, rogorc potenciuri unari daakmayofilos 

moTxovnilebebi. 

resursebi rom ar yofiliyo SezRuduli subieqtis 

moTxovnilebebTan SedarebiT, isini ar iqnebodnen mis mier aRqmuli 

rogorc xarjebi. maTdami mimarTeba ar iqneboda yairaTiani, 

ekonomiuri. saqme gveqneboda UuSualo, mtaceblur moxmarebasTan. 

amitom ekonomikuri TvalTaxedviT, xarjebad SeiZleba iqnas aRqmuli 

mxolod SezRuduli resursebis xarjebi. magaliTad sawarmoo 

procesSi ixarjeba wyali. magaram Tu wyali ar aris SezRuduli 

resursi, maSin wylis xarjva ar gaiTvaliswineba ekonomikuri 

TvalsazrisiT, aramed mxolod teqnologiuri TvalsazrisiT. magram 

Tu wyali gaxdeba SezRuduli resursi, maSinve daiwyeba misi xarjis 

kalkulacia ekonomikuri TvalsazrisiTac. amasTanave, rac ufro 

SezRudulia resursi, miT ufro yairaTianad, ekonomiurad epyroba mas 

adamiani. Sesabamisad, misi daxarjvis Semdeg (rogorc sawarmoo, ise 

samomxmareblo miznebze) isini aRiqmebian rogorc ufro didi an mcire 

xarjebi imis  mixedviT, Tu ramdenad deficituria igi. rac ufro 

deficituria resursi, miT ufro did ekonomikur xarjebad aRiqmeba 

igi moxmarebis Semdeg. magaram, moTxovnilebebTan mimarTebaSi, 

resursebis deficituroba anu SezRuduloba niSnavs maT ekonomikur  

sargeblianobas. deficituroba da ekonomikuri sargeblianoba arian 

identuri cnebebi.29 amitom, ekonomikuri xarjebis sidide 

damokidebulia dexarjuli resursis ekonomikur sargeblianobaze. 

teqnologiuri da ekonomikuri xarjebi gansxvavebuli cnebebia 

(Tumca urTierTdakavSiRebuli). resursebis erTi da igive sididis 

                                                      
29 vinaidan, rac ufro metia dovlaTis deficituroba romelime moTxovnilebasTan 
mimarTebaSi, miT ufro didia am moTxovnilebis wili, romelic SeiZleba iqnas 
dakmayofilebuli am dovlaTis yoveli erTeuliT. Sesabamisad, miT ufro metia am 
dovlaTis unari daakmayofilos es moTxovnileba da miT ufro metia mosi 
ekonomikuri sargeblianoba. magram sinamdvileSi  kavSiri sargeblianobasa da 
xarjebs Soris ufro rTulia, vidre es erTi SexedviT Cans. aq moqmedeben rTuli 
“zomierebiTi” urTierTobebi. kerZod, erTi da igive ekonokikuri sargeblianobis 
Sesaqmnelad SesaZloa daixarjos resursebis sxva da sxva odenoba. Sesabamisad, 
isini warmoadgenen ufro did an mcire ekonomikur xarjebs. magram Tu dairRveva 
zomiereba, ekonomikurma xarjebma SesaZloa dakargon raime ekonomikuri mniSvneloba 
da gadaiqcnen gaflangul saSualebebad, anu danakargebad. xom cxadia, rom 
usargeblo xarjebi - aris danakargebi. Sesabamisad, Tu raime sasargeblo 
rezultatebi miRebulia uzomod didi ekonomikuri xarjebis fasad, maSin aseTi 
rezultatebi ar SeiZleba CaiTvalos sasargeblod  ekonomikuri TvalsazrisiT. anu 
rezultati ukve aRar aris ekonomikuri sargeblianoba, Tumca igi rCeba sasargeblo 
dovlaTad   
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teqnologiuri xarjebi (gazomili naturalur erTeulebSi, calebSi, 

tonebSi, metrebSi da a.S.) SesaZloa warmoadgendes sxvadasxva sididis 

ekonomikur xarjebs am resursebis deficiturobis, anu misi 

ekonomikuri sargeblianobis mixedviT. ekonomikur TeoriaSi mravali 

gaugebrobis mizezi iyo da aris teqnologiuri da ekonomikuri 

xqrjebis cnebebis aramkafio gamijvna, bundovaneba am sakiTSi.  

gaivlian ra warmoebis mraval Sualedur stadias, pirveladi, 

araaRwarmoebadi resursebi gardaiqmnebian saboloo produqtebad, 

romlebic uSualod akmayofileben adamianis saboloo maTxovnilebebs. 

am Sualedur stadiebze yvela produqti erTdroulad aris resursic 

momavali stadiebisaTvis. da asea iqamde, sanam ar iqneba warmoebuli 

saboloo moxmarebis produqtebi. aq TiTqosda wydeba mizez-

Sedegobrivi jaWvi. pirveladi resursebi gardaiqmnen saboloo 

produqtebad. da es produqtebi gauCinardnen adamianis mier maTi 

moxmarebis procesSi. magram jaWvi ar wydeba. es saboloo produqtebi 

TviTonac arian resursebi. isini arian resursebi adamianis saboloo 

moTxovnilebebis dasakmayofileblad. maTi moxmarebis procesSi isini 

marTlac uCinardebian. magram adamianis saboloo moTxovnilebebis 

dakmayofileba aris adamianis aRwarmoeba. xom swored adamianis 

“warmoebaa” mTavari mizani. am TvalsazrisiT swored adamiani 

warmogvidgeba rogorc misive moRvaweobis produqti. mxolod Tavisi 

moTxovnilebebis dakmayofilebis Sedegad igi agreTve axdens Tavisi 

moTxovnilebebis, Tavis miznebis da Sesabamisi saSualebebis 

"aRwarmoebas". 

 rogorc aRiniSna, Tanaxmad aq warmodgenili koncepciisa, 

saSualebebi (resursebi)  arian ara nivTebi da obieqtebi Tavis Tavad. 

obieqtebi gadaiqcevian  SezRudul resursebad mxolod imitom, rom 

adamiani epyroba maT rogorc saSualebebs Tavisi miznebis misaRwevad. 

amitom pirveladi, araaRwarmoebadi bunebrivi resursebis "aRwarmoeba", 

saboloo jamSi, xdeba isev  adamianis mier. "aRwamoeba" ara 

teqnologiuri, aramed wminda ekonomikuri TvalsazrisiT. radgan, 

adamiani axdens ra  Tavisi Tavis aRwarmoebas, igi agreTve axdens 

Tavisi damokidebulebis aRwarmoebas bunebriv obieqtebTan, rogorc 

SezRudul resursebTan, romlis gareSec igi ver iarsebebs. amitom, 

adamianis aRwarmoeba niSnavs agreTve pirveladi resursebis 

"aRwarmoebas". metic, am resursebis TviT SezRudulobis xarisxic (da 

ese igi maTi ekonomikuri sargeblianoba) damokidebulia adamianze, 

misi moTxovnilebebis struqturaze da misi teqnologiuri codnis 

doneze. adamianis moTxovnilebebis cvlilebebis da teqnologiebis 

ganviTarebis kvaldakval, aradeficituri dovlaTi SeiZleba gaxdes 

deficituri. an nakleb deficituri _ gaxdes metad deficituri da 

piriqiT. 
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vinaidan adamiani “awarmoebs” anu "qmnis" (ekonomikuri 

TvalsazrisiT) pirvelad resursebs TviT Tavisi arsebobis faqtiT, 

amitom, ekonomikuri xarjebic, romlebic ganivTebulia pirvelad, 

“araaRwarmoebad” resursebSi – arian xarjebi TviTon adamianis 

aRwarmoebaze, anu xarjebi, ganivTebuli saboloo moxmarebis 

produqtebSi. wre Seikra. magram Cven TiTqos da vkargavT sayrden 

wertils. mizez-Sedegobrivi kavSiri icvleba funqcionaluri kavSiriT. 

ara marto pirveladi resursebi aRmoCnda daxarjuli saboloo 

produqtebis misaRebad, aramed piriqiTac, saboloo produqtebic 

warmogvidgeba rogorc xarjebi pirveladi resursebis "warmoebaze". 

magram Tu pirveladi resursebi ganapirobeben saboloo produqtebs, 

xolo saboloo produqtebi ganapirobeben pirvelad resursebs (Tu es 

asea), maSin sad aris mizezi, romelic ganapirobebs resursebsac da 

produqtebsac? 

 mizezi aris adamiani da misi damokidebuleba mis garemosTan, 

bunebasTan. da yvela procesi ekonomikaSi ganpirobebulia 

ekonomikisaTvis iseTi garegani faqtoriT, rogoric aris adamianis 

ganviTarebis done. radgan misi ganviTarebis donezea damokidebuli 

misi moTxovnilebebis moculobac da struqturac, teqnologiuri 

codnis done (rac ganapirobebs xarjebs produqciis erTeulze). xolo 

moTxovnilebebi da codnis done, Tavis mxriv, ganapirobeben pirveladi 

resursebis deficiturobas. 

xarjebi ar aris ekonomikuri xarjebi, Tu maT ar mohyveba Sedegad 

ekonomikuri sargeblianoba. xolo sargeblianoba ar aris ekonomikuri 

sargeblianoba, Tu igi miRebulia xarjebis gareSe, muqTad. magram 

vinaidan sargeblianoba da xarjebi imanenturad gulisxmoben 

erTmaneTs da gadadian erTmaneTSi ekonomikuri moRvaweobis procesSi, 

amitom cxadia, rom maT ukan dgas raRac sxva, mesame, maTTvis saerTo 

realoba, romlis  gamovlenis formasac isini warmoadgenen. swored es 

realobaa  ekonomikuri faseuloba. 

ekonomikuri faseuloba SeiZleba ganvsazRvroT rogorc adamianis 

specifiuri mimarTeba SezRudul dovlaTTan, romlebic moxvdnen misi 

ekonomikuri moRvaweobis orbitaSi. asesT dovlaTs adamiani epyroba 

ise, rogorc resursebs, an rogorc produqtebs imis mixedviT, Tu ra 

adgili ukaviaT maT mizanSewonili moRvaweobis konkretul aqtSi. da 

Sesabamisad, aRiqvavs maT rogorc sargeblianobas an rogorc xarjebs. 

magaram, moRvaweobis, rogorc permanentuli procesis poziciebidan, 

iSleba sxvaoba resursebisa da produqtebs Soris. Sesabamisad _ 

sargeblianobas da xarjebs Soris (radgan isini gadadian erTimeoreSi 

da gulisxmoben erTmaneTs.) aseT sistemur doneze resursebic da 

produqtebic arsebiTad erTi da igivea. orive aris deficituri 

dovlaTi. xolo sargeblianoba da xarjebi – arian ekonomikuri 

faseulobebi, rogorc am SezRudul dovlaTTan adamianis specifiuri 
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mimarTeba. magaram moRvaweobis calkeuli aqtis doneze SezRuduli 

dovlaTi yovelTvis warsdgeba an resursebis, an produqtebis formiT, 

xolo adamiani epyroba maT an rogorc sargrblianobas, an rogorc 

xarjebs. 

erTi da igive SezRuduli davlaTis faseuloba momxmareblis mier 

aRiqmeba sargeblianobis formiT, xolo am dovlaTis mwarmoeblis 

mier – xarjebis formiT. magram adamiani (sazogadoeba) arTdroulad 

aris mwarmoebelic da momxmarebelic. es ganpirobebulia TviT 

mizanSewonili moRvaweobis arsiT. vvinaidan produqtebis warmoebis 

procesi amave dros aris resursebis moxmarebis procesi. da es 

warmoebuli produqtebic amave dros arian resursebi sxva 

produqtebis sawarmoeblad da a.S. Sesabamisad, sargeblianobebi 

ganwiruli arian, rom gardaiqmnan xarjebad. xolo xarjebi ganwiruli 

arian, rom gardaiqmnan sargeblianobad. amitom ara marto resursebis 

faseuloba (maT Soris pirveladi resursebis) ganapirobebs 

produqtebis faseulobas (maT Soris saboloo produqtebis). aramed 

piriqiTac, produqtebis faseuloba agreTve ganapirobebs resursebis 

faseulobas.30 

resursebis da produqtebis usasrulo urTierTgardaqmnis jaWvSi 

adamiani aris mTavari rgoli, sadac igi agreTve gvevlineba 

ekonomikuri moRvaweobis rogorc resursi, rogorc produqti da 

rogorc im moTxovnilebebis matarebeli subieqtic, romelTa 

mimarTebaSic saerTod SesaZlebeli xdeba raimes aRqma resursebis an 

produqtebis saxiT. adamiani aris mTlianad moRvaweobis mTavari 

mizanic da saSualebac da produqtic. adamiani aris umaRlesi 

faseuloba da yvelafris sazomi. igi aris aTvlis wertili yoveli 

dovlaTis rogorc sargeblianobis, ise xarjebisaTvis da 

faseulobebisaTvis. 

faseulobis mqone SezRuduli dovlaTi adamians aniWebs arCevanis 

SesaZleblobas am dovlaTis moxmarebis alternatiul SesaZleblobebs 

Soris. amitom yoveli faseuloba iZleva Tavisuflebis namets, radgan 

gulisxmobs arCevanis damatebiT SesaZleblobebs. es aris 

“Tavisuflebis Senadeds”. xolo faseulobis "moxmareba" aris 

Tavisuflebis realizacia. rac ufro meti aqvs adamians ekonomikuri 

faseulobebi, miT ufro metia misi ekonomikuri Tavisufleba da miT 

ufro metia misi Zalaufleba ekonomikur garemoze. 

                                                      
30  SromiTi Rirebulebis da warmoebis faqtorebis Teoriebi amtkicebdnen, rom 
resursebi ganapirobeben produqtis Rirebulebas. xolo sargeblianobis Teoria 
amtkicebs, rom piriqiT, produqti ganapirobebs mis warmoebaze daxarjuli 
resursebis Rirebulebas.                                                                                
   amasTan dakavSirebiT yurad saRebia wrfivi programirebis erT ertTi 
fumdamenturi principi, romlis Tanaxmadac optimalur warmoebaSi, yvela resursebis 
optimaluri Sefasebebis  pirobebSi, xarjebi da rezultatebi tolia. 
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ekonomikuri moRvaweoba aris resursebis produqtebad gardaqmnis 

procesi. Tu moTxovnilebas raime produqtSi da am produqtis 

warmoebisaTvis saWiro resursebis maragebs vigulisxmebT 

fiqsirebulad, maSin, rac ufro meti iwarmoeba es produqtebi, miT 

ufro naklebi darCeba resursebi. amasTanave, rac ufro meti iwarmoeba 

produqtebi, miT ufro naklebia bolo warmoebuli produqtis 

zRvruli sargeblianoba Tanaxmad klebadi sargeblianobis kanonisa. 

magram, amave kanonis Tanaxmad, izrdeba darCenili resursebis 

zRvruli sargeblianoba,31 vinaidan mcirdeba maragebi. amitom 

produqciis yoveli damatebiTi erTeuli iwarmoeba sul ufro metad 

deficituri da meti ekonomikuri sargeblianobis mqone 

resursisebidan. es ki niSnavs, rom ekonomikuri xarjebi yovel 

damatebiT warmoebul produqtze, anu zRvruli xarjebi, izrdeba. 

(radgan xarJebi aris ukve gamoyenebuli sargeblianoba). Tumca, 

teqnologiuri TvalsazrisiT produqtis bolo erTeulze ixarjeba 

imdenive resursebi, rac pervel erTeulze. eseigi, warmoebis procesSi 

erTdroulad xdeba rogorc produqtis zRvruli sargeblianobis 

Semcireba, aseve mis warmoebaze gaweuli  zRvruli danaxarjebis zrda. 

rogorc vxedavT, klebadi zRvruli sargeblianobis kanoni da mzardi 

zRvruli danaxarjebis kanoni arsebiTad warmoadgenen erTi da igive 

ekonomikuri kanonis gamovlenis sxva da sxva formas da 

urTierTganapirobeben erTmaneTs iseve, rogorc TviT sargeblianoba 

da xarjebi.  

ekonomikuri sargeblianobvas da ekonomikuri xarjebis 

SeTanazomeba, romelnic gamoxataven adamianis garemosTan 

RirebulebiTi damokidebulebis sxva da sxva modusebs, Tavis garegan 

gamoxatulebas poulobs warmoebuli da moxmarebuli dovlaTis 

konkretuli struqturis formirebaSi. adamianis moTxovnilebebi iseve 

mravalferovania, rogorc maTi dakmayofilebis SesaZleblobebi. erTi 

da igive moTxovnileba SeiZleba iyos dakmayofilebuli sxva dasxva 

resursebiT (saSualebebiT). da piriqiT, erTi da igive resursebiT 

SeiZleba  iyos dakmayofilebuli sxva da sxva moTxovnilebebi. da 

yvela am moTxovnilebasa da maTi dakmayofilebis SesaZleblobebs 

Soris orientireba SesaZlebelia mxolod faseulobebis meSveobiT. 

faseuloba miuTiTebs warmoebis mizanSewonilobis  xarisxze da aris 

ama Tu im qmedebis optimaluri da mizanSewonili variantis 

kriteriumi. 

                                                      
31 am resursebis sargeblianoba ganpirobebulia ara marto zemoxsenebuli 
konkretuli moTxovnilebiT, aramed yvela im moTxovnilebebiT, romelTa 
dakmayofilebac SesaZlebelia am resursebiT. amitom, rac ufro meti ixarjeba es 
resursebi raime erTi produqtis warmoebaze, miT ufro naklebi rCeba isini sxva 
moTxovnilebebis dasakmayofileblad. anu izrdeba darCenili resursebis zRvruli 
sargeblianoba (jer daukmayofilebeli moTxovnilebebTan mimarTebaSi). 
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da mainc, rogor xdeba ekonomikuri moRvaweobis optimizacia? 

adamiani ver SeZlebs moRvaweobas Tu igi ver SeZlebs raime formiT 

Tavisi moTxovnilebebis da Tavisi SesaZleblobebis SeTanazomebas; Tu 

ar gaanawilebs Tavis resursebs Tavisi moTxovnilebebis Sesabamisad; 

Tu mis gankargulebaSi ar iqneba raime ekonomikuri meqanizmi, romelic 

uzrunvelyofs warmoebis struqturis Sesabamisobas moTxovnilebebis 

struqturasTan. anu romelic uzrunvelyofs  misi moRvaweobis 

optimalurobas. da aseTi meqanizmi marTlac arsebobs. optimaluria 

iseTi moRvaweoba, romlis drosac resursebis erTi da igive sididis 

xarjebze modos rezultatebis erTnairi sididis  ekonomikuri 

sargeblianoba. anu xarjebis Tanabarsargebliani ganawileba. swored 

es unda CaiTvalos optimalurobis kriteriumad. yvela danarCen 

SemTxvevaSi adgili aqvs wonasworobis darRvevas: erTi mxriv ibadeba 

deficiti (xarjebis erTeulze modis saSualoze meti sargeblianoba), 

meore mxriv ibadeba siWarbe (xarjebis erTeulze modis saSualoze 

naklebi sargeblianoba). deficiti da siWarbe urTierTganapirobeben 

erTmaneTs da mowmoben optimalurobis darRvevaze da moRvaweobis 

araefeqturobaze.    

 klebadi zRvruli sargeblianobis da mzardi zRvruli 

danaxarjebis kanonebi zustad miuTiTeben im zRvarze, romlis iqiTac 

warmoeba ar unda gagrZeldes da romlis miRwevamdec warmoeba ar 

unda SeCerdes. Semdgomi warmoeba gamoiwvevs zRvruli xarjebis 

gadametebas zRvrul sargeblianobaze, anu siWarbes. xolo warmoebis 

naadrevi SeCereba gamoiwvevs zRvruli sargeblianobis gadametebas 

zRvrul xarjebze, anu warmoSobs deficits. amitom warmoeba ar unda 

SeCerdes iqamde, sanam zRvruli sargeblianoba da zRvruli xarjebi 

ar gaTanabrdeba. da arc unda gagrZeldes maTi gaTanabrebis Semdeg. 

swored es iqneba am produqtis warmoebis optimaluri moculoba 

resursebis arsebuli maragebis da subieqtis moTxovnilebebis 

arsebuli struqturis pirobebSi. 

zemoT aRwerili ekonomikuri meqanizmi aregulirebs arsebuli 

resursebis ganawilebis proporciebs sawarmoo da samomxmareblo 

moTxovnilebebis konkretuli struqturis dasakmayofileblad. magram 

mainc rogor xgeba produqtebis da resursebis faseulobebis 

SeTanazomeba idividualur warmoebaSi. anu, sxva sityvebiT, rogor 

xgeba sargeblianobis da xarjebis SeTanazomeba? 

vinaidan optimaluri moRvaweobis pirobebSi erTnairi sidis 

ekonomikur xarjebze modis erTnairi sididis ekonomikuri 

sargeblianobebi, amitom viRebT Semdegs. rodesac Cven resursebis 

ekonomikur xarjebs vaTanazomebT produqtebis ekonomikur 

sargeblianobasTan, adamiani, rogorc mwarmoebeli, aTanazomebs am 

xarjebs im xarjebTan, romelic saWiroa zemoxsenebvuli 

sargeblianobis misaRebad warmoebis optimalur reJimSi. sxva 
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sityvebiT, faqtiuri xarjebi edreba optimalurs, anu alternatiul 

xarjebs. da piriqiT, xarjebis da sargeblianobis SeTanazomeba 

SeiZleba, agreTve, daviyvanoT faqtiuri sargeblianobis Sedarebamde im 

sargeblianobasTan, romelic, optimalurobis pirobebSi unda 

Seesabamebodes faqtiuri xarjebis sidides. sxva sotyvebiT mocemul 

sargeblianobas adamiani, rogorc momxmarebeli, adarebs optimalur, 

(rogorc alternatiul) sargeblianobas. aseTi SeTanazomebis Sedegad 

vlindeba, Tu ramdenad optimalurad xdeba resursebis xarjva 

aRniSnuli sargeblianobis misaRebad, an ramdenad optimaluria 

aRniSnuli sargeblianobis miReba aseTi xarjebiT. alternatiuli 

Rirebulebis idea ekonomikuri xarjebis kalkulaciisas efuZneba 

aRniSnul princips. 

magram, xarjebis Tanabarsargebliani ganawileba aris garkveuli 

azriT globaluri kriteriumi optimalutobisa. anu kriteriumi, 

moRvaweobis ara calkeuli aqtis TvalsazrisiT, aramed mTlianad 

moRvaweobisa, rogorc calkeuli aqtebis erTobliobisa, rogorc 

erTiani optimizirebadi sistemisa. rac Seexeba optimalurobis 

lokalur kriteriums, es aris kriteriumi moRvaweobis calkeuli 

aqtis (rogorc mTliani sistemis calkeuli elementis) poziciebidan. 

optimalurobis lokalur kriteriumad  unda CaiTvalos ara xarjebis 

Tanabarsargeblianoba, aramed piriqiT, rezultatebis sargeblianobis 

maqsimumi danaxarjebis minimumze. optimalurobis lokaluri 

kriteriumi xels uwyobs resursebis efeqtian gamoyenebas 

teqnologiuri TvalsazrisiT, anu produqtis erTeulis warmoebaze 

gaweuli xarjebis Semcirebas (teqnologiebis srulyofa, danakargebis 

Semcireba, tradiciuli masalebis progresuliT Canacvleba da a.S.). 

xolo optimalurobis globaluri kriteriumi, xels uwyobs 

resursebis mTliani maragebis optimalur ganawuilebas sxva da sxva 

produqtebis misaRebad. anu xels uwyobs warmoebis optimaluri 

struqturis formirebas moTxovnilebebis struqturis Sesabamisad. 

optimalurobis lokaluri kriteriumis gaareSe xarjebis 

Tanabarsargeblianoba (optimalurobis globaluri kriteriumi) 

SeiZleba iqnas miRweuli agreTve iseT pirobebSic, rodesac ar aris 

uzrunvelyofili dovlaTis maqsimumi xarjebis minimumze. sxva 

sityvebiT. SesaZlebelia agreTve xarjebis yoveli erTeulis 

erTnairad dabali efeqtianoba. amitom optimalurobis lokaluri 

kriteriumi iseve aucilebelia moRvaweobis optimizaciisaTvis, 

rogorc globaluri kriteriumi. orive es kriteriumi avseben erTi 

meores ekonomikuri SinaarsiT da iseve ganapirobeben erTimeores 

rogorc sistema da elemnti. 

ekonomikuri faseuloba ar unda gavaigivod sabazro 

RirebulebasTan, romelic aris ekonomikuri faseulobis gamovlenis 

mxolod erT-erTi forma ekonomikis ganviTarebis garkveul etapze – 
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sabazro ekonomikaSi. ekonomikis ganviTarebasTan erTad subieqturi 

ekonomikuri faseuloba gardaiqmneba sabazro Rirebulebad. arsebiTad, 

sabazro Rirebuleba rCeba isev subieqtur faseulobad, Tumca 

ganviTarebis am safexurze subieqtis saxiT gvevlineba Tvisobrivad 

axali warmonaqmni – sazogadoeba. ase rom sabazro Rirebuleba aris 

sazogadoebrivi, da ara individualuri ekonomikuri faseuloba. 

individualuri faseulobis sazogadoebriv (sabazro) faseulobaSi 

gardaqmnis procesi mWidrod aris dakavSirebuli ekonomikuri 

moRvaweobis axali subieqtis – (sazogadoebis) formirebis procesTan 

gancalkevebuli naturaluri meurneobebis bazaze. Sromis ganawileba 

da barteruli gacvla akavSirebs gancalkevebul mwarmoeblebs erT 

mTlianobaSi. rac ufro Rrmaa Sromis ganawileba, miT ufro mWidroa 

individualuri mwarmoeblebis urTierTdamokidebuleba. TandaTan 

xdeba axali  subieqtis (sazogadoebis, rogorc ekonomikuri subieqtis) 

formireba. da es  subieqti_sazogadoeba  saWiroebs sazogadoebriv 

ekonomikur faseulobebs, romlebic uzrunvelyofen misi ekonomikuri 

moRvaweobis optimalurobas. 

sabazro Rirebuleba da individualuei ekonomikuri faseuloba 

iseTive TanafardobaSi arian erTmaneTTan, rogorc erTi da igive 

movlenis ganviTarebis sxva da sxva safexurebi. amitom maTSi bevria 

rogorc saerTo, ise gansxvavebuli momentebi. erT-erTi mniSvnelovani 

gansxvavebaa is, rom gansxvavebiT individualuri ekonomikuri 

faseulobisagan, sabazro Rirebuleba zustad izomeba specialuri 

sazomi erTeuliT – fuliT. maSin rodesac individualuri 

ekonomikuri faseulobis raodenobrivi gansazRvra xdeba ara gazomvis 

meSveobiT raime masStabiT an sazomi erTeuliT, aramed SeTanazomebiT. 

anu, subieqti uSualod aTanazomebs erTmaneTs sxva da sxva ekonomikur 

faseulobebs. 

faseulobebis uSualo SeTanazomeba fulis gaCenamde, iseve 

bunebrivia, rogorc drois, wonis, Tu manZilis uSualo SeTanazomeba 

iqamde, sanam gaCndebodnen am sidideebis Sesabamisi masStabebi an 

sazomi erTeulebi. TveT es sazomi erTeulebi pirobiTia da garkveulu 

TvalsazrisiT (TviT gazomvis logikis TvalsazrisiT) – SemTxveviTia. 

isini SerCeulia adamianis mier praqtikuli mosazrebebiT imis da 

mixedviT Tu ramdenad moxerxebulni arian isini. mTavari xom mxolod 

is aris, rom rodesac yvela sidideebis gazomvas iwyeben erTi da igive 

sazomi erTeuliT, masStabiT, maSin yvela es sidideebi xdeba 

erTmaneTTan Tanazomadi. 

magaliTad Cven viciT, rom wonis erTeuli, kilogrami, Tavisi 

substanciiT TviTonac warmoadgens garkveul wonas, romelic 

pirobiTad aris miCneuli wonis sazom erTeulad. xom cxadia, rom 

wonis erTeulia ara sawoni, romelic ideba sasworze. sawoni aris 

mxolod garegani, materialuri matarebeli kilogramisa. da es 
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kilogrami SeiZleba gamovxatod sxva sagnebiTac. analogiurad, fuli, 

rogorc sabazro Rirebulebis sazomi erTeuli, TviTon warmoadgens 

igive Rirebulebas, Rirebulebis garkveul sidides, romelic 

pirobiTad aris miCneuli sazom erTeulad, masStabad, yvela sxva 

danerCeni sabazro Rirebulebebis gasazomad. amitom, fuli aris ara 

oqro da arc banknotebi, aramed isev Rirebuleba. Sesabamisad, Tu 

fuli aris Rirebulebis erTeuli, maSin cxadia, rom igi erTdroulad 

aris rogorc sazogadoebrivi sargeblianobis, ise sazogadoebrivi 

xarjebis sazomi erTeuli. radgan TviT Rirebuleba aris 

sazogadoebrivi sargeblianobis da sazogadoebrivi xarjebis 

erToblioba. Sesabamisad, fasebis, rogorc sabazro Rirebulebis 

fuladi gamoxatuleba, zustad gamoxatavs erTdroulad rogorc 

saqonlis sazogadoebris xarjebs, ise maT sazogadoebriv 

sargeblianobas. 

eri SeiZleba warmovidginod rogorc erTiani ekonomikuri subieqti. 

erovnuli ekonomikis funqcionireba SeuZlebelia, Tu erovnul doneze 

ar moxdeba igive, rac xdeba individualuri subieqtis doneze. kerZod, 

raime nairad unda xdebodes sazogadoebrivi moTxovnilebebis 

SeTanazomeba am moTxovnilebebis dakmayofilebis SesaZleblobebTan, 

agreTve xarjebis da rezultatebis SeTanazomeba. unda arsebobdes 

optimizaciis raime meqanizmi, romelic SesabamisobaSi moiyvans 

warmoebis struqturas moxmarebis struqturasTan. 

iseve, rogorc makrokosmosi imeorebs mikrokosmosis aRnagobas, 

aseve sazogadoebrivi (sabazro) ekonomikis yvela ZiriTadi 

kanonzomierebebi embrionaluri formiT ukve arseboben individualur 

ekonomikaSi. rogorc individualur, ise sazogadoebriv doneze 

moqmedeben rogorc klebadi zRvruli sargeblianobis, ise mzardi 

zRvruli danaxarjebis kanonebi, optimalurobis globaluri da 

lokaluri kriteriumebi da sxv. magram sazogadoebriv doneze 

yovelive es xdeba gacilebiT ufro rTuli meqanizmis meSveobiT, xdeba 

ara  individualuri faseulobebis, aramed sabazro Rirebulebebis 

meSveobiT, anu fasebisa da faswarmoqmnis rTuli meqanizmis 

meSveobiT.32 

saWiroa aRiniSnos, rom Tanamedrove mikroekonomikur TeoriaSi 

ekonomikuri wonasworobis Camoyalibeba naCvenebia fasebis doneze. 

ekonomiksis nebismier popularul saxelmZRvaneloSi Rirebulebis 

Teoria TiTqmis  saerTod ar aris gadmocemuli (sul ramdenime abzaci 

eTmoba zRvruli sargeblianobis Teorias). detalurad ganixileba 

mxolod fasis da faswarmoqmnis Teoria. magram sinamdvileSi, fasebisa 

da faswarmoqmnis meSveobiT mxolod vlindeba is ekonomikuri 

                                                      
32 statiis moculoba ar iZleva sazogadoebriv doneze ekonomikuri danaxarjebisa da 
ekonomikuri sargeblianobis SeTanazomebis safaso meqanizmis gamovlenis fuladi 
formis gaanalizebis saSualebas. 
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meqanizmi, romelic realurad moqmedebs gacilebiT ufro siRrmiseul 

doneze ekonomikuri faseulobebis meSveobiT. anu is, rasac ekonomiksi 

aRwers movlenebis doneze, funqcionaluri kavSirebis doneze, 

saWiroebs mecnierul Seswavlas arsis doneze, siRrmiseuli mizez-

Sedegobrivi kavSirebis doneze. es Zalze mniSvnelovania. mecnierebis 

amocana xom swored is aris, rom moaxdinos transcendireba arsis 

sferoSi da ara mxolod aRweros movlenebi.  

Tanamedrove saxelmZRvaneloebSi gadmocemuli mikroekonomikuri 

paradigma moqceulia mojadoebul wreSi. faswarmoqmnis meqanizmis 

axsnisas igi iZulebulia apelireba moaxdinos isev fasebze. aseTi 

axsna tovebs daukmayofileblobis grZnobas. raime problemis 

mecnieruli axsna gulisxmobs ucnobis dayvanas nacnob elementebze. 

winaaRmdeg SemTxvevaSi Cven ver gamovavlenT mizezs da Sedeges, ver 

gavigabT, aramed mxolod aRvwerT sinamdviles. ase SeiZleba 

gamovavlinoT mxolod funqcionaluri kavSirebi sxva da sxva fasebs 

Soris, magram Cven ver SevicnobT ra ganapirobebs saerTod yvela 

fasebs, ra aris fasis arsi. 

Tavis droze albert ainStainma gamoTqva azri, rom ideis, Teoriis 

silamaze garkveulwilad aris misi WeSmaritebis kriteriumic. Tu am 

TvalsazrisiT SevxedavT fasis Tanamedrove Teorias, maSin mas gaaCnia 

Taviseburi “estetiuri wuni” _ mas ar gaaCnia Sinagani simetria. 

amtkiceben, rom wonasworuli fasebis dasadgenad bazarze unda iqnas 

miRweuli  zRvruli xarjebis da zRvruli sargeblianobis toloba. 

saerTod klebadi zRvruli sargeblianobis da mzardi zRvruli 

danaxarjebis ideas eniWeba arsebiT mniSvnelobas mikroekonomikaSi. 

amasTanave, klebadi zRvruli sargeblianobis kanoni aris wminda 

ekonomikuri kanoni, romelic aRwers subieqtis damokidebulebas 

SezRuduli dovlaTis mimarT. magram mzardi zRvruli danaxarjebis 

kanoni axsnilia wminda teqnologiuri da ara teleologiuri 

kanonzomierebebiT. axsnilia fiqsirebuli da cvalebadi resursebis 

(xarjebs) Soris proporciebis darRveviT. magram gamodis, rom es ar 

aris ekonomikuri kanoni. metic, saxelmZRvaneloSi keTdeba ganmarteba, 

rom saerTod zRvrul danaxarjebs yovelTvis ar gaaCniaT zrdis 

tendencia warmoebis zrdasTan erTad, rom isini jer mcirdeba da 

mxolod Semdeg izrdeba. anu misi grafiki U-sebri formisaa, 

gansxvavebiT klebadi zRvruli sargeblianobis mrudisa. amitom, 

paradigmis Tanaxmad, miwodebis mrudi moklevadian periodSi 

ganpirobebulia UU–sebri mrudis marjvena naxevariT. magram es 

iqneboda ase, Tu yvela firma Cveulebriv mdgomareobaSi imuSavebda 

sawarmoo simZlavreebis gadatvirTvis pirobebSi,   fiqsirebuli 

resusebis cvalebad resursebTan SedarebiT ukmarisobis pirobebSi. 

magram sinamdvileSi firmebs, rogorc wesi, gaaCniaT sarezervo 
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simZlavreebi, aqvT Warbi mudmivi xarjebi cvalebadTan SedarebiT. 

amitom cvalebadi xarjebis zrda warmoebis moculobis zrdis dros 

iwvevs mudmivi da cvalebadi resursebis (xarjebis) Soris 

teqnologiuri proporciebis gaumjobesebas. amitom, warmoebis 

gafarTovebasTan erTad firmebSi xdeba zRvruli xarjebis ara zrda, 

aramed Semcireba. aseTi logokiT, miwodebis mrudis safuZvlad unda 

idos zRvruli danaxarjebis U–sebri mrudis ara marjvena, aramed 

marcxena naxevari. anu  ekonomikuri Teoriis Tanaxmad viRebT absurds. 

 ekonomikur TeoriaSi am gaugebrobis mizezia “ekonomikuri 

xarjebis” da “teqnologiuri xarjebis” aRreva. mikroekonomikuri 

paradigma saWiroebs safuZvlian gadasinjvas. amisaTvis ki 

aucilebelia mivmarTod ekonomikuri faseulobis teleologiur 

gagebas. 
 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 
1. Леиашвили П. (1990). Анализ экономической ценности. М.; Экономика. 

2. Лопатников Л. (1987). Экономико-математический словарь. М.; Наука. 

  

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

1.4.  ekonomikuri faseuloba da  

ekonomikis TviTregulireba 
     

     or saukuneze meti gavida imis Semdeg, rac ekonomistebi cdiloben 

gaerkvan Tu rogor moqmedebs  a.smitis “uxilavi xeli”. anu rogor  

xdeba sabazro ekonomikis TviTregulireba. Tanamedrove 

mikroekonomikis Tanaxmad es xdeba fasebis meSveobiT. Mmagram mravali 

mecnierisTvis ukve cxadi gaxda, rom dRes gavrcelebuli fasebis 

Teoria ver iZleva damakmayofilebel pasuxs dasmul kiTxvaze. 

  winamdebare statia ar isaxavs miznad fasebis Teoriis detalur 

kritikas. miuTiTebT mxolod am Teoriis iseT aSkara naklovanebebze, 

rogoric aris: 1) dualizmi; 2)”mankieri logikuri wre”; 3) Teoriis 

Seusabamoba realobasTan. magram miuxedavad imisa, rom aRniSnuli 

naklovanebebi farTod aris aRiarebuli, es Teoria aRmoCnda saocrad 

sicocxlisunariani. rogorc m. blaugi aRniSnavs, ekonomistebi ver 

eguebian Teoriul vakuums da amitom Teoriis uaryofa xdeba ara 

marto faqtebis zegavleniT, aramed mxolod maSin, rodesac arsebobs 

ukeTesi Teoria.33  samwuxarod “ukeTesi Teoria” jer-jerobiT ar Cans, 

Tumca iyo arsebuli Teoriis srulyofis ara erTi mcdeloba. 

warumateblobis mTavar mizezad Cven migvaCnia is, rom 1) ar aris 

Camoyalibebuli saTanado koordinacia da subordinacia iseT 

fundamentur kategiriebs Soris, rogoric aris ekonomikuri 

sargeblianoba, xarjebi, faseuloba, moTxovnilebebi, resursebi, 

produqtebi da sxva. es warmoSobs mraval gaugebrobas da mcdar 

daskvnebs; da 2) Tanamedrove mikroeekonomikuri kvlevebis centrSi 

moqceulia fasi da ara ekonomikuri faseuloba (Rirebuleba). 

   mocemul statiaSi Cven veyrdnobiT debulebas, rom sabazro 

ekonomikis TviTregulireba xdeba ara uSvalod fasebis meSveobiT, 

aramed ekonomikuri faseulobis meSveobiT, romelic warmoadgens 

fasebis safuZvels. 

 

1.4.1.  ekonomikuri faseuloba naturaluri  

meurneobis konteqstSi 
  Cven viziarebT im ideas, rom ekonomikur faseulobas qmnis adamiani 

ekonomikuri moRvaweobis procesSi.34 amitom, migvaCnia, rom faseulobis 

                                                      
33  ix.  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. «Дело» .1994. С.652. 
34  warmodgenili koncepcia SeiZleba ganvixilod rogorc SromiTi Rirebulebis da 
sargeblianobis Teoriebis sinTezis morigi mcdeloba. Tumca, rogorc SemdgomSi 
davinaxavT, Rirebulebis Semoqmed moRvaweobad miCneulia ara daqiravebuli da 
gaucxovebuli Sroma, anu ara muSis Sroma, aramed aragaucxovebuli, Tavisufali 
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analizi unda  daiwyos mizanSewonili  moRvaweobis analiziT. 

zogadad mizanSewonili moRvaweobis struqturuli komponentebia 

mizani, saSualeba da rezultati. vaanalizebT ra ekonomikur 

moRvaweobas, am cnebebis nacvlad SegviZlia gamoviyenoT ekonomikuri 

TeoriisaTvis ufro adeqvaturi terminologia – ekonomikuri miznebi, 

resursebi da produqtebi. ganvixiloT es cnebebi. 

   ekonomikuri miznebi  aris admianis mier gacnobierebuli 

daukmayofilebeli moTxovnilebebi, romelTa dakmayofilebac xdeba 

mizanSewonili moRvaweobis Sedegad, rac gulisxmobs saTanado 

saSualebebis gamoyenebas, anu resursebis xarjvas. sxva sityvebiT, 

moTxovnilebebis dakmayofileba unda iyos “gadaxdili” Sesabamisi 

resursebiT. ese igi ekonomikuri miznebi yovelTvis aris 

gadaxdisunariani miznebi. 

  resursebi (saSualebebi)  warmoadgenen sasargeblo  obieqtebs, anu 

dovlaTs, romelTac gaaCniaT unari daakmayofilon moTxovnilebebi. 

amasTanave es aris SezRuduli  dovlaTi. maTi raodenoba ar aris 

sakmarisi yvela moTxovnilebebis dasakmayofileblad. da radgan 

moTxovnilebebis dakmayofilebis procesSi resursebi ixarjeba, 

“cvdeba”, amitom, Tu davikmayofilebT raime erT moTxovnilebas, maT 

ukve veRar gamoviyenebT sxva moTxovnilebebis dasakmayofileblad. 

isini ixarjebian, aRar arian. amitom adamiani iZulebulia resursebi 

“Sewiros” ama Tu im moTxovnilebis dakmayofilebas. amis Sedegad isini 

gardaiqmnebian danaxarjebad. 

   produqti (rezultati) aris realizebuli mizani, anu 

dakmayofilebuli moTxovnileba. moTxovnilebis dakmayofilebis 

Sedegad aRar darCeba arc daukmayofilebeli moTxovnileba da aRarc 

resursebi. darCeba mxolod xarjebi. 

   mokled, winamdebare statiaSi igulisxmeba, rom miznebis safuZvels 

warmoadgens moTxovnileba, resursebis safuZvels – sargeblianoba, 

xolo produqtebis safuZvels – xarjebi.35 moTxovnilebebi, 

sargablianoba da xarjebi iseTive fardobiTi cnebebia, rogorc 

ekonomikuri miznebi, resursebi da produqtebi. anu es cnebebi 

gulisxmoben erTmaneTs da erTi meores gareSe kargaven azrs. ase 

magaliTad moTxovnilebebi SeiZleba warmovidginoT rogorc 

sargeblianobis moxmarebisadmi swrafva. sargebllianoba – rogorc 

moTxovnilebebis dakmayofilebis unari. xarjebi – rogorc ukve 

                                                                                                                                                                     
moRvaweoba, romelic dakavSirebulia gadawyvetilebebis damoukideblad miRebasTan 
riskebisa da pasuxismgeblobis gacnobierebis pirobebSi. anu, am koncepciis Tanaxmad 
ekonomikur faseuloba iqmneba ara muSis daqiravebuli SromiT, romelic asrulebs 
sxvis nebas, aramed mewarmis mier, romelic iRebs gadawyvetilebebs. 
35  xarjebi ukve gulisxmoben Tavis TavSi dakmayofilebul moTxovnilebebsac. 
radgan, Tu resursebis xarjva ar iwvevs moTxovnilebis dakmayofilebas, maSin 
adgili eqneba ara xarjebs, aramed danakargebs.  
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gamoyenebuli sargeblianoba, romelic Seewira moTxovnilebis 

dakmayofilebas. anu yofili sargeblianobebi. 

   Tavis Tavad obieqtebi ar arian arc resursebi da arc produqtebi. 

mxolod subieqti aRiqvams maT aseTad imis mixedviT, Tu rasTan 

mimarTebaSi ganixilavs igi am obieqtebs – dasaxul miznebTan, Tu ukve 

realizebul miznebTan. analogiurad, TavisTavad obieqtebi ar 

warmoadgenen arc sargeblianobas da arc xarjebs. mxolod adamiani 

aRiqvams maT aseTad. sargeblianobac da xarjebic arian ara TviTon 

obieqtebi, aramed adamianis specifiuri teleologiuri  

damokidebuleba obieqtebTan, danaxuli misi miznebis, misi 

moTxovnilebebis prizmaSi.36  

sargeblianobas subieqti afardebs daukmayofilebel 

moTxovnilebebTan, xolo xarjebs – ukve dakmayofilebul 

moTxovnilebebTan. 

    adamiani ver iarsebebs moTxovnilebebis gareSe. arsebuli 

moTxovnilebebis dakmayofilebis Semdeg Cndeba axali moTxovnilebebi. 

mizanSewonili  moRvaweoba aris  sul axali da axali 

moTxovnilebebis dakmayofilebis uwyveti procesi. daikmayofilebs ra 

arsebul moTxovnilebas, da miiRebs ra produqts, adamians ebadeba 

axali moTxovnilebebi, axali miznebi, romelTa mimarTebaSic TviT es 

produqti aRiqmeba rogorc resursi. metic, produqtebi imTaviTve 

iqmnebian rogorc resursebi momavali moTxovnilebebis 

dasakmayofileblad. 

   ekonomikuri moRvaweoba erTdroulad aris resursebis moxmarebac 

da produqtebis warmoebac. eTi SeuZlebelia meores gareSe. saboloo 

daniSnulebis samomxmareblo dovlaTis moxmarebac ki aris “adamianis 

warmoeba” (aRwarmoeba). metic, adamiani aris misive moRvaweobis mTavari 

produqti. Dda ara marto produqti, aramed mTavari resursic 

(SromiTi)  da moTxovnilebebis matarebeli subieqtic.  

   araaRwarmoebadi bunebrivi resursebic ki, teleologiuri 

TvalsazrisiT, arian adamianis moRvaweobis “produqtebi”. rogorc ukve 

aRiniSna, bunebrivi obieqtebi TavisTavad ar arian resursebi. mxolod 

admianis moTxovnilebebis wyalobiT obieqtebi ganixilebian rogorc 

sasargeblo obieqtebi, anu resursebi. Tu ar iqneba moTxovnilebebi, 

maSin ar iqneba arc resursebi. eseigi pirveladi (bunebrivi) 

resursebis “aRwarmoeba” xorcieldeba am resursebze moTxovnilebebis 

aRwarmoebiT. magram moTxovnilebebis aRwarmoeba sxva araferia Tu ara 

TviT adamianis  aRwarmoeba (saboloo daniSnulebis dovlaTis 

moxmarebis gziT). amitom gamodis, rom saboloo daniSnulebis 

                                                      
36 teleologiuri – eseigi mizniT ganpirobebuli. teleologia aris swavleba miznis 
Sesaxeb. mizanSewonili moRvaweoba aris teleologiuri procesi. TavisTavad miznebi,  
terminis eTimologiis Tanaxmad, SeiZleba iyos RvTiuric da adamianuric. am 
statiaSi Cven vgulisxmobT mxolod adamianur miznebs. 
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samomxmareblo produqtebis moxmareba warmoadgens ara mxolod 

adamianis, aramed agreTve pirveladi resursebis aRwarmoebasac. magram, 

ara teqnologiuri, aramed teleologiuri gagebiT. im azriT, rom 

bunebrivi obieqtebi iZenen sargeblianobas da swored amis Sedegad 

xdebian resursebi, romelTac SeswevT unari daakmayofilon adamoanis 

sawarmoo moTxovnilebebi. garda amisa aqedan gamomdinareobs 

mniSvnelovani daskvna, rom teleologiuri Tvalsazrisidan 

gamomdinare, ekonomikuri  moRvaweoba aris wriuli procesi, romlis 

drosac xdeba uwyveti transformacia resursebisa produqtebSi da 

piriqiT. Sesabamisad adamiani yvela dovlaTs ganixilavs erTdroulad 

rogorc resurss da rogorc produqts. eseigi, rogorc 

sargeblianobas da danaxarjebs erTdroulad. radgan yoveli dovlaTi 

aris moRvaweobis wina aqtis produqti da momdevno aqtis resursi. 

   subieqtis damokidebuleba SezRudul dovlaTTan, danaxuli misi 

miznebis, dakmayofilebuli da daukmayofilebeli moTxovnilebebis 

prizmaSi, aris specifiurad adamianuri, teleologiuri 

damokidebuleba obieqtebTan erTdroulad rogorc sargeblianobasTan 

da rogorc xarjebTan. subieqtis teleologiuri damokidebuleba 

obieqtebTan aris faseulobiTi damokidebuleba. xolo yoveli 

SezRuduli obieqti37 aRiqmeba rogorc sargeblianobis da xarjebis 

erToblioba. anu rogorc ekonomikuri faseuloba. da TviT adamiani, 

rogorc  misive moRvaweobis umTavresi produqtic da resursic, aris 

umaRlesi faseuloba.38 radgan mxolod Tavisi moTxovnilebebis mimarT 

aRiqvavs igi yvelafers rogorc sargeblianobas da rogorc 

danaxarjebs, da eseigi, rogorc faseulobas. rogorc umaRlesi 

faseuloba da yvela moTxovnilebis erTaderTi subieqti, igi aris 

faseulobaTa aTvlis wertili da yvela sagnisaTvis faseulobis 

mimniWebeli. “adamiani aris yvelafris sazomi” (proTagore). 

   sargeblianoba da xarjebi aris erTidaigive faseulobis ori 

urTierTsapirispiro polusi. rogorc magniti ver gaiyofa dadebiT da 

uaryofiT polusebaT, aseve SeuZlebelia faseulobaSi ganvacalkevoT 

erTmaneTisagan sargeblianoba da xarjebi. Tumca, Tu ganvixilavT 

moRvaweobas ara mTlianobaSi, rogorc uwyvet process, aramed 

moRvaweobis calkeul aqts, aq dovlaTisadmi damokidebuleba 

ramdenadme gansxvavebulia. moRvaweobis yovel calkeul aqtSi adamiani 

aRiqvavs dovlaTis faseulobas an dansxarjebis, an sargeblianobis 

mxridan. anu cxadia Semdegi. radgan resursebic da produqtebic arian 

faseulobis mqone dovlaTi, amitom yovel konkretul aqtSi subieqti 

aRiqvavs resurss ara mxolod rogorc sargeblianobas, aramed 

rogorc faseulobas. Tumca, am faseulobas igi aRiqvavs 

                                                      
37   SezRuduli masSi moTxovnilebasTan mimarTebaSi 
38   saerTodac da wminda ekonomikuri TvalsazrisiTac 
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sargeblioanobis mxridan, sargeblianobis formiT. analogiurad, 

produqtebs igi aRiqvavs ara rogorc mxolod danaxarjebs, aramed 

rogarc faseulobis mqone dovlaTs. magram aRiqvavs danaxarjebis 

mxridan, danaxarjebis formiT. faseuloba, romelic aRiqmeba 

sargeblianobis formiT warmoadgens saxmar faseulobas. xolo 

faseuloba, romelic aRiqmeba danaxarjebis mxridan – warmoadgens 

sawarmoo faseulobas. anu yovel konkretul SemTxvaveSi subieqti 

aRiqvavs dovlaTis ekonomikur faseulobas an rogorc saxmar 

faseulobas, an rogorc sawarmoo faseulobas. es damokidebulia 

imaze, Tu ra ampluaSi gvevlineba adamiani am dovlaTTan mimarTebaSi 

–  momxmareblis, Tu  mwarmoeblis.  

   produqtis sargeblianoba ar aris uSualod damokidebuli masze 

daxarjuli resursebis sargeblianobaze. es aris axlad Seqmnili 

sargeblianoba da mas SeuZlia daakmayofilos Tvisobrivad axali 

moTxovnilebebi, romlebic saerTod ver iqnebodnen dakmayofilebuli  

uSualod daxarjuli resursebis meSveobiT. amitomac xdeba produqtis 

warmoeba. Tumca axali sargeblianobis miReba SesaZlebeli xdeba 

mxolod imis wyalobiT, rom adamianma msxverplad gaiRo resursebis 

sargeblianobebi,  romelnic amis Sedegad gardaiqmnen xarjebad. da 

vinaidan warmoebuli dovlaTi, rogorc produqti, Tavis  TavSi 

Seicavs xarjebs, maSasadame es davlaTi Tavis TavSi Seicavs balanss 

msxverplad gaRebul da axlad SeZenil sargeblianobebs Soris. 

msxverplad gaRebuli sargeblianobis, erTi mxriv, da meore mxriv 

SeZenili sargeblianobis balansze, da eseigi dovlaTis 

sargeblianobis da masze gaweuli xarjebis Tanafardobaze, 

damokidebulia am dovlaTis warmoebis efeqtianoba. Tu dovlaTi 

adamians aZlevs  met sargeblianobas, vidre mis warmoebaze daxarjuli 

resursebi, maSin adgili aqvs sargeblianobis matebas39. aseTi warmoeba 

efeqturia, Tu ara – maSin araefeqturia. sxva sityvebiT, warmoeba 

efeqturia, Tu produqtis saxmari faseuloba metia daxarjuli 

resursebis saxmar faseulobaze (anu dovlaTis sawarmoo 

faseulobaze, radgan resursebis saxmari faseuloba warmoebis 

procesSi gardaiqmneba produqtis sawarmoo faseulobaSi, iseve 

rogorc sargeblianoba gardaiqmneba xarjebSi). anu martivad, Tu 

dovlaTis ekonomikuri faseuloba metia daxarjuli resursebis 

ekonomikur faseulobaze. e.i. efeqturi warmoebis SemTxvevaSi adgili 

aqvs faseulobis matebas, anu zedmeti faseulobis Seqmnas. 

   magram ibadeba kiTxva – ra aris zedmeti faseulobis Seqmnis wyaro? 

ra rais misi substancia, da e.i. saerTod ekonomikuri faseulobis 

substancia?   ekonomikuri faseuloba aris saerTod faseulobis 

                                                      
39

  garkveuli azriT es SeiZleba warmovidginod rogorc zedmeti Rirebulebis 
embrionaluri forma individualur ekonomikis pirobebSi, romelic fulad-
sasaqonlo urTierTobebis pirobebSi Rebulobs fulad gamoxatulebas mgebis saxiT. 
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gamovlenis erT-erTi forma. amitom mis Sesaxeb SeiZleba iTqvas igive, 

rac saerTod faseulobis Sesaxeb. kerZod: 

  rezultati aris garkveuli mizeziT gamowveuli Sedegi. magram 

rezultati gansxvavdeba ubralod Sedegisagan  imiT, rom misi 

gamomwvevi mizezia adamiani, misi neba da ara "SemTxveviTi" mizezi. es 

aris adamianisaTvis sasargeblo Sedegi. adamianis mizanSewonili 

moRvaweoba mTlianobaSi, calkeuli aqtebis erTobliobaSi, aris igive 

bunebrivi mizez-Sedegobrivi kavSiri, magram, roomelic xorcieldeba 

da warimarTeba adamianis gonebiT da nebiT. 

   Seicnobs ra sinamdviles, bunebaSi arsebul mizez-Sedegobriv 

kavSirebs, adamians eZleva SesaZlebloba gonebaSi "Seabrunos" kavSiri 

mizezsa da Sedegs Soris. anu gonebaSi winanswar miiRos rezultati. 

realuri moRvaweobis procesSi xdeba am idealur produqtis 

obieqtivireba da adamiani iRebs rezultats, romelic Tavdapirvelad 

mas hqonda mxolod ideis formiT. cxadia, aseTi gziT rezultatis 

misaRebad saWiroa gonebac da nebac. rezultati aris ganivTebuli 

moRvaweoba, anu misi (moRvaweobis) arseboba "kristalizebuli" formiT. 

da radgan moRvaweobaSi adamiani avlens Tavis gonebas, nebas, Tavis 

arss, amitom faseuloba aris adamianis ganivTebuli arsi.  

   anu, moRvaweobis aucilebel winapirobas warmoadgens obieqturi 

kanonebis da kanonzomierebebis, kauzalobis da funqcionaluri 

kavSirebis Secnoba. mxolod amis Semdeg xdeba SesaZlebeli gegmebis 

da proeqtebis formireba, miznebis dasaxva. radgan mas SeuZlia 

dasaxos mxolod iseTi miznebi, romelTa realizebac mas miaCnia 

SesaZleblad, ar ewinaaRmdegeba obieqtur kanonebs da romlis miRebis 

"teqnologiac" misTvis cnobilia. man unda Seimecnos Tavisi Tavic, 

Tavisi mTxovnilebebi, raTa darwmundes, rom produqti misTvis 

warmoadgens met sargeblianobas, vidre daxarjuli resursebis 

sargeblianoba. 

  amasTanave gasaTvaliswinebelia, rom ekonomikuri moRvaweoba aris 

droSi mimdinare procesi. am procesSi resursebis xarjva win uswrebs 

produqtebis miRebas. magram produqtebis miReba ar aris 

garantirebuli. SesaZlebelia resursebis saxiT sargeblianoba 

daikargos, xolo mis nacvlad SesaZloa araferi iyos miRebuli. am 

SemTxvevaSi resursebis sargeblianoba gardaiqmneba ara xarjebad, 

aramed danakargebad. anu, ekonomikuri miznebis realizacia 

dakavSirebulia resursebis dakargvis riskTan. da saWiroa nebis 

Zalisxmeva, mewarmeobrivi suliskveTeba, raTa subieqtma gauZlos 

riskis ”zewolas”, dawyebuli resursebis gardaqmnis momentidan 

rezultatebis miRebamde. 

   “subieqturi xarjebi”, mewarmeobrivi Zalisxmeva, misi goneba da neba  

aris saboloo jamSi ekonomikuri faseulobis zrdis pirvelwyaro. 

subieqti ar wava resursebis sargebluianobis dakargvis riskze, Tu 
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mas ar aqvs sargeblianobis, anu saxmari faseulobis zrdis imedi, anu 

zedmeti faseulobis miRebis imedi. “subieqturi xarjebi”, anu 

“mewarmeobrivi Zalisxmeva” aucilebeli komponentia warmoebis 

“obieqtur” xarjebTan erTad. 

  rezultatSi ganivTebulia adamianis moRvaweoba da ese igi masSi 

realizebulia adamianis Tavisufleba. miznebis arCevisas adamiani aris 

Tavisufali. magram iqamde, sanam misi miznebi ar aris realizebuli, 

obieqtivirebuli, iqamde misi Tavisufleba aris mxolod warmosaxviTi. 

anu Tavisuflebam jer kidev unda daamtkicos, rom igi ar 

ewinaaRmdegeba aucileblobas da rom mas gaaCnia arsebobis ufleba 

realizebuli formiT, rogorc rezultati. ekonomikuri faseuloba 

swored imitom aris ase mniSvnelovani adamianisTvis, rom masSi 

realizebulia misi ekonomikuri Tavisufleba da TviTonac aris 

adamianis ekonomikuri Tavisuflebis wyaro. xolo ekonomikuri 

Tavisufleba ar aris ubralod ekonomikuri sargeblianoba, raRac 

iseTi, rac mocemulia ”danaxarjebis” gareSe. Tavisufleba moipoveba 

mxolod Zalisxmevis, moRvaweobis da sinamdvilesTan ”brZolis” fasad, 

xarjebis gaRebis Sedegad. 

   warmoebis obieqturi faqtorebi (Sroma, miwa, kapitali), anu 

pirveladi resursebi,40 arseboben iseTi formiT, romelic 

gamouyenebelia adamianis saboloo moTxovnilebebis uSualod 

dasakmayofileblad. rTuli gardaqmnebis Semdeg, nabij nabij, isini 

iReben sxva formas, romelic misadagebulia adamianis saboloo 

moTxovnilebebis uSualod dasakmayofileblad. saboloo produqtebSi 

ar aris, da arc Seizleba iyos raime, rac ar aris pirvelad 

resursebSi. maT Soris sxvaoba mTlianad daiyvaneba maTi arsebobis 

formis sxvaobamde, romlis wyalobiTac saboloo produqtis 

sargeblianoba (da e.i. faseuloba) metia, vidre pirveladi resursebis 

sargeblianoba. swored adamianis nebam moiyvana  perveladi resursebi 

iseT urTierTqmedebaSi, romlis Sedegadac maT miiRes misTvis 

sasurveli, saboloo moxmarebisaTvis vargisi forma. misi nebis 

Zalisxmevis gareSe (subieqturi danaxarjebis gareSe), anu 

mewarmeobrivi faqtoris gareSe, es ver moxdeboda. da es aisaxeba 

produqtis sawarmoo faseulobis struqturaSi, romelic Sedgeba 

daxarjuli pirveladi resursebis faseulobebisa da zedmeti 

faseulobisagan.41  

   moTxovnilebis dakmayofileba niSnavs garkveuli teqnologiis 

mixedviT resursebis produqtebad gardaqmnis process. (saboloo 

moTxovnilebebis SemTxvevaSi “produqtad gvevlineba TviT adamiani, 

                                                      
40 terminebi “pirveladi resursebi” da ”saboloo produqtebi” statiaSi 
gamoyenebulia ramdenadme gansxvavebuli mniSvnelobiT, vidre saerTod ekonomikur 
literaturaSi. 
41 romelic Seesabameba “subieqturi xarjebs", anu mewarmeobriv Zalisxmevas. 
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Tavisi moTxovnilebebiT da pirvaladi resursebiT). anu es aris 

sasargeblo resursebis gardaqmna kidev ufro metad sasargeblo 

produqtebad, romlis drosac resursebis sargeblianoba 

transformirdeba am produqtebSi ganivTebul “obieqtur” xarjebSi. 

   dauSvaT garkveuli drois intervalSi resursebis maragi, 

teqnologia da subieqtis moTxovnilebebi fiqsirebulia. mocemuli 

teqnologiis pirobebSi calkeuli produqtis warmoebaze gaweuli 

xarjebi damokidebulia resursebis sargeblianobaze anu, gamoyenebuli 

resursebis deficiturobaze. magram vinaidan drois mocemul 

intervalSi resursebis deficituroba (sargeblianoba) ucvlelia da 

ar aris damokidebuli mwarmoebelze, amitom arc xvedriTi xarjebis 

sidide aris damokidebuli mwarmoebelze42. warmoebuli produqtebis 

rogorc pirveli, ise bolo erTeulebi Seicaven erTnair xarjebs. 

magram warmoebuli produqtebis sargeblianoba, anu deficituroba, 

damokidebulia maTi warmoebis moculobaze, e.i. damokidebulia 

mwarmoeblis nebasurvilze. igi TviTon wyvets Tu ra moculobiT, ra 

proporciiT awarmoos produqtebi. klebadi sargeblianobis kanonis 

Tanaxmad yoveli damatebiTi erTeuli produqtis sargeblianoba 

mcirdeba. e.i. adgili aqvs warmoebuli produqtis rogorc zRvruli, 

ise saSualo sargeblianobis Semcirebas warmoebis zrdasTan erTad. es 

ki imas niSnavs, rom warmoebis zrda iwvevs produqciis 

sargeblianobis (rogorc zRvruli, ise saSuali) Semcirebas xarjebis 

yovel damatebiT erTeulze. amave procesis warmodgena SegviZlia 

Sebrunebulad, rogorc sargeblianobis yovel damatebiT erTeulze 

zRvruli da saSualo xarjebis zrda. anu zRvruli da saSualo 

xarjebis zrda sargeblianobis erTeulze, da meores mxriv, zRvruli 

da saSualo sargeblianobis Semcireba danaxarjebis erTeulze, 

warmoadgenen erTi da igive procesis sxvadasxva mxares. 

   optimizaciis mizniT produqtis TviTeuli saxeobis warmoeba unda 

izrdebodes iqamde, sanam warmoebis yovel dargSi resursebis 

xarjebis yovel erTeulze mova sargeblianobis erTi da igive sidide. 

anu iqamde, sanam warmoebis sxva da sxva saxeobebSi gaweuli mTliani 

(an saSualo43) xarjebi movlen iseTive TanafardobaSi erTmaneTTan, 

rogorc am warmoebaSi Seqmnili mTliani (an saSualo) 

sargeblianobebi.  

                                                      
42

 SinamdvileSi, rac ufro meti resursebi daixarjeba erTi moTxovnilebis 
dasakmayofileblad, miT ufro naklebi darCeba sxva moTxovnilebebis 
dasakmayofileblad da e.i. izrdeba darCenili resursebis deficituroba da 
sargeblianobac. Sesabamisad izrdeba xarjebic yoveli momdevno produqtis 
warmoebaze. anu adgili aqvs zRvruli danaxarjebis zrdis tendencias. Aanalizis 
gasamartiveblad Cven ar viTvaliswinebT am tendencias, Tumca saerTo daskvna 
ZalaSi rCeba. 
43

   saSualod produqciis erTeulze. 
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Tu yvela dargSi zedmeti faseulobis norma iqneba erTnairi, aseT 

SemTxvavaSi produqciis mTliani sargeblianobis mateba daxarjuli 

resursebis mTlian sargeblianobasTan SedarebiT warmoebis yvela 

dargSi iqneba proporciuli. danarCen SemTxvevebSi adgili aqvs 

saerTo ekonomikuri wonasworobis darRvevas. erTi mxriv, ibadeba 

deficiti, rodesac xarjebis erTeulze modis saSualoze ufro meti 

sargeblianoba. meore mxriv, ibadeba siWarbe, rodesac xarjebis 

erTeulze modis saSualoze ufro naklebi sargeblianoba. deficiti 

da siWarbe ganapirobeben erTmaneTs da miuTiTeben imaze, rom 

resursebis garkveuli nawili gamoyenebuli iqna naklebad sargbliani 

produqtebis warmoebaze nacvlad imisa, rom ewarmoebinaT ufro 

deficituri, ufro sargebliani produqtebi. anu resursebis nawili 

gamoyenebulia araefeqturad. xolo Tu gaviTvaliswinebT samewarmoo 

riskis gansxvavebebs sxvadasxva dargebSi, maSin wonasworobis 

pirobebSi faseulobis matebis norma iqneba proporciuli samewarmeo 

riskisa. 

   optimalurobisaken swrafvisas subieqti ubralod afardebs 

produqtebis faseulobas daxarjuli resursebis faseulobasTan da 

Tu warmoebis yvela dargSi faseulobis namati proporciulia 

samewarmeo riskisa, maSin mTeli es ekonomikuri saqmianoba 

optimaluria da Seesabameba subieqtis moTxovnilebebis struqturas. 

   naturaluri ekonomikis pirobebSi faseulobaTa sididis gansazRvra 

xdeba uSualod, maTi pirdapiri SeTanazomebis gziT. sabazro 

ekonomikaSi faseulobebi (Rirebulebebi) ufro zustad izomeba 

specialuri masStabiT, Rirebulebis sazomi erTeuliT – fuliT. 
 

 

 

 

1.4.2. sazogadoebrivi faseuloba, anu Rirebuleba 

 

    sazogadoebrivi faseulobis (Rirebulebis) formireba 

individualuri faseulobis safuZvelze mWidrod aris dakavSirebuli 

(ekonomikuri moRvaweobis axali subieqtis – sazogadoebis 

CamoyalibebasTan)  Sromis danawilebis gaRrmavebis procesTan. 

naturaluri meurneobis subieqtebs SeiZleba gaaCndeT SemTxveviTi 

deficitebi da Warbi produqtebi. is, rac erTisTvis siWarbea, SeiZleba 

meoresTvis iyos deficiti. Warbi produqtebis gacvla urTierT 

momgebiania. es xels uwyobs Tanabarsargeblianobis miRwevas da e.i. 

gacvlaSi monawile mxareebis saqmianobis optimizacias. 

  droTa ganmavlobaSi gacvla iRebs mudmiv xasiaTs, rac xels uwyobs 

Sromis danawilebas da specializacias. rac ufro Rrmaa Sromis 
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danawileba, miT ufro mWidroa calkeuli subieqtebis erTmaneTze 

damokidebuleba. cxadi xdeba, rom Sromis danawilebaSi da gacvlaSi 

monawile subieqtebisagan TandaTan formirdeba axali warmonaqmni – 

sazogadoeba, rogorc ekonomikuri moRvaweobis damoukidebeli 

subieqti. 

   sazogadoeba ar aris kerZo subieqtebis ubralo jami, aramed 

rTuli, erTiani sistema, romelic Sedgema mravali elementisagan. 

sazogadoeba, rogorc subieqti, saWiroebs misi moRvaweobis 

optimizaciis ekonomikur meqanizms da sazogadoebriv ekonomikur 

faseulobebs, anu Rirebulebebs, romlis gareSec SeuZlebelia es 

optimizacia. 

  rogorc sazogadoebriv, ise individualur ekonomikaSi zogadad 

moqmedeben erTi da igive ekonomikuri kanonzomierebebi, Tumca maT 

gaaCniaT gamovlenis sxvadasxva formebi. magaliTad sazogadoebrivi 

moTxovnilebebi ZiriTadad arseboben ara erTiani sazogadoebrivi 

miznebis da winaswar dasaxuli gegmebis saxiT, aramed xdeba maTi 

spontanuri agregireba individualuri moTxovnilebebis safuZvelze. 

igive SeiZleba iTqvas sazogadoebriv warmoebaze da moxmarebaze. kerZo 

subieqtebi moqmedeben Tavisi interesebidan gamomdinare. miuxedavad 

amisa am gancalkevebuli moqmedebaTa Sedegi aris sabazro ekonomikis 

mowesrigebuli funqcionireba. adgili aqvs “spontanur wesrigs” 

(haieki). rogor xdeba es?  

   im pirobebSi, rodesac damoukidebeli kerZo mwarmoeblebi 

dakavSirebuli arian erTmaneTTan erTiani sazogadoebrivi organizmis 

farglebSi mxolod Tavisi produqtebis gacvlis meSveobiT, TviT es 

gacvla unda Seicavdes Tavis TavSi saqonelSi ganivTebuli 

sazogadoebrivi xarjebis da sazogadoebrivi sargeblianobis 

urTierTYSeTanazomebis meqanizms. Tu Rirebulebis safuZvelze 

sasaqonlo gacvlis procesSi warmoiqmneba sabazro Zalebi, romlebic 

moiyvanen SesabamisobaSi sazogadoebriv xarjebs da sazogadoebriv 

sargeblianobebs, romelnic ganivTebulni arian sxvadasxva saqonelSi. 

anu Tu ibadeba stimulebi, romelnic uzrunvelyofen sazogadoebrivi 

xarjebis  Tanabarsargeblianobas (an erTnairi sargeblianobebis 

“Tanabarxarjianobas”) warmoebis da gacvlis procesSi, maSin amiT ukve 

xdeba sazogadoebrivi warmoebis struqturis SesabamisobaSi moyvana 

sazogadoebis gadaxdisunariani moTxovnilebebis struqturasTan. 

   Sromis danawilebis pirobebSi subieqti Tavis resursebiT 

awarmoebs produqtebs sxvebisTvis, xolo Semdaq cvlis maT uSualod  

misTvis saWiro saqonelze. mis mier warmoebuli saqoneli asrulebs 

Sualeduri produqtis rols. Tu movaxdenT abstragirebas warmoebisa 

da gacvlis Sualeduri etapebisagan, maSin saboloo jamSi miviRebT, 

rom subieqti ikmayofilebs Tavis saboloo moTxovnilebebs mis 

gankargulebaSi myofi pirveladi resursebiT. 
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   subieqtis moTxovnileba ama Tu im saqonelSi aris gadaxdisunariani 

moTxovnileba. es aris moTxovnileba, romelic uzrunvelyofilia mis 

gankargulebaSi myofi resursebiT da subieqti mzadaa gadaixados 

saqonlis safasuri. Sesabamisad Sesasyidi saqonlis sargeblianoba 

aris sargeblianoba, romlis SeZenac xdeba saTanado anazRaurebis 

meSveobiT, sagadamxdelo saSualebebis xarjvis meSveobiT. es aris 

anazRaurebadi sargeblianoba. anu aris sargeblianoba, romelic 

saWiroebs safasuris gadaxdas. amitom moTxovnilebebis intensioba ama 

Tu im saqonelze, da Sesabamisad, am saqonlis sargeblianobis sidide, 

izomeba im danaxarjebiT, romelic subieqti mzad aris gaiRos am 

moTxovnilebebis dasakmayofileblad, anu am sargeblianobis 

misaRebad. 

   zemoTqmulis gaTvaliswinebiT ganvixiloT sasaqonlo gacvlis  

aqti: x raodenobis  A saqoneli icvleba y raodenobis B saqonelze, 

anu, simartivisaTvis A icvleba B-ze. A saqonlis mflobelma unda 

gaiRos Tavisi saqoneli, raTa SeiZinos B saqoneli. magram vinaidan am 

subieqtisaTvis A produqti asrulebs mxolod Sualeduri produqtis 

rols misi uSualo moxmarebisaTvis saWiro saqonlis SesaZenad, amitom 

SeiZleba iTqvas, rom B saqonelis sargeblianoba izomeba im xarjebis 

sididiT, romelic ganivTebulia A produqtSi. gacvlis am aqtSi 

subieqtisaTvis, rogorc momxmareblisaTvis, ara aqvs mniSvneloba 

rogoria xarjebi B saqonlis warmoebaze. misTvis mTavaria, Tu 

rogoria B-s sargeblianoba da rogoria xarjebi A-s  warmoebaze da 

realizaciaze. (swored am xarjebis sididiT izomeba misTvis B 

saqonlis sargeblianoba.) swored am xarjebiT (A-s warmoebaze) ixdis 

igi saboloo jamSi B-s sargeblianobis safasurs. anu ufro zogadad 

Tu vityviT, gayidul saqonelSi ganivTebuli xarjebiT izomeba nayidi 

saqonlis sargeblianoba. gacvlis faqtiuri proporciebi formirdeba 

gasayidi saqonlis xarjebis SeTanazomebiT Sesasyidi saqonlis 

sargeblianobasTan. swored am gziT TviTeuli mxare gansazRvravs 

misTvis yvelaze ufro uares (magram dasaSveb) gacvlis proporcviebs. 

da is varianti, romelic yvelaze ufro cudia erTi mxarisaTvis, aris 

saukeTeso meore mxarisaTvis am gacvliT aqtSi arsebul 

SesaZleblobebs Soris. xolo faqtiuri proporciebi aris mxareebs 

Soris kompromisis Sedegi. 

   magram rogorc mwarmoeblebs, mxareebs ainteresebT ara marto 

Sesasyidi saqonlis sargeblianoba, aramed mis warmoebaze gaweuli 

xarjebic. magaliTad A saqonlis mflobelisaTvis ar aris sulerTi 

rogoria xarjebi B-s warmoebaze. rogorc mwarmoebeli igi adarebs 

Tavis xarjebs A-s warmoebaze, B-s warmoebis xarjebTan. Tu A-ze 

gaweuli xarjebi metia, vidre B-s warmoebaze gaweuli xarjebi, maSin 
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SemdgomSi misTvis ufro momgebiania TviTon awarmoos B Tavisi 

moxmarebisaTvis, vidre awarmoos A, da Semdeg gacvalos B-ze. e.i. 

gacvlis dros yoveli mxare, rogorc momxmarebeli, aTanazomebs Tavis 

xarjebs  mopirispire saqonlis sargeblianobasTan, xolo rogorc 

mwarmoebeli –imave saqonlis warmoebaze gaweul xarjebTan. 

   Tu ganvazogadebT zemoT miRebul daskvnebs sazogadoebrivi 

produqtebis gacvlis SemTxvevaze, da Tu gaviTvaliswinebT, rom 

gacvlaSi monawile orive mxare aris warmomadgeneli erTi da igive 

erToblivi sazogadoebrivi moTxovnilebebisa da sazogadoebrivi 

warmoebisa, miviRebT Semdegs. A saqonlis sazogadoebrivi 

sargeblianoba izomeba B-s warmoebze gaweuli sazogadoebrivi 

xarjebiT. xolo, B-s sazogadoebrivi sargeblianoba – A-s warmoebaze 

gaweuli sazogadoebrivi xarjebiT. nebismieri saqonlis 

sazogadoebrivi sargeblianoba izomeba sazogadoebrivi resursebis im 

xarjebiT, romelsac sazogadoeba (ama Tu im myidvelis saxiT) 

gamoyofs am saqonlis misaRebad. ara aqvs mniSvneloba raSi 

gamoixateba sazogadoebis mier gamoyofili es resursebi – konkretul 

saqonelSi, Tu fulSi. (fulis ukan dgas isev saqoneli). mTavaria is, 

rom sazogadoeba mizanSewonilad sTvlis gaiRos xarjebi mocemuli 

sargeblianobis, anu saqonlis, misaRebad. da yvela saqoneli, gatanili 

bazarze, aRmoCndeba sazogadoebrivi moTxovnilebebis samsjavroze, 

romlebic (moTxovnilebebi) Tavis mxriv efuZnebian sazogadoebis 

SesaZleblobebs. da mxolod orive am faqtoris SeTanazomebis 

gaTvaliswinebiT – moTxovnilebebis (SesaZeni saqonlis sargeblianoba) 

da  SesaZleblobebis (gadaxdisunarianoba) –sazogadoeba, rogorc 

subieqti, “iRebs gadawyvetilebas” imis Sesaxeb, Tu mis xelT arsebuli 

resursebis ra nawili gaiRos aRniSnuli saqonlis SesaZenad. imis 

gaTvaliswinebiT, rom gacvlis procesSi xdeba agreTve sxva da sxva 

saqonelis warmoebaze gaweuli sazogadoebrivi xarjebis SeTanazomeba, 

miviRebT, rom gacvlis erTi da igive aqtSi xdeba saqonlis warmoebaze 

gaweuli sazogadoebrivi xarjebis SeTanazomeba amave saqonlis 

sazogadoebriv sargeblianobasTan. radgan mocemuli saqonlis 

sargeblianoba izomeba mopirdapire saqonelze gaweuli xarjebiT. 

amitom orive saqoneli, eTanazomebian ra erTmaneTs xarjebis mixedviT, 

isini aTanazomeben agreTve Tavis xarjebs Tavisive sargeblianobasTan. 

da es xdeba yoveli saqonlis mxridan. garda amisa, aqedan 

gamomdinareobs, rom gacvlis procesSi orive saqoneli erTmaneTs 

eTanazomeba rogorc sargeblianobac. da isev, Tu sargeblianoba 

izomeba im safasuriT, romelsac gaimetebs mis SesaZenad (xolo am 

SemTxvevaSi safasuri aris mopirdapire saqonelSi ganivTebuli 

xarjebi), maSin eTanazomebian ra maTSi ganivTebuli xarjebis mixedviT, 
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orive saqoneli erTmaneTs eTanazomeba agreTve sargeblianobis 

mixedviTac. 

   nebismieri subieqti (rogorc kerZo, ise mTlianad sazogadoeba) 

erTdroulad aris mwarmoebelic da momxmarebelic. da yovel subieqts 

bazarze gamoaqvs rogorc sazogadoebrivi warmoebis produqciis 

nawili, (romlis sanacvlodac moiTxovs sazogadoebrivi produqtis 

sxva eqvivalentur nawils), aseve sazogadoebrivi moTxovnilebebis 

nawili, anu surs  iyidos sazogadoebrivad sasargeblo saqoneli 

(romlis safasursac ixdis Tavisi saqoneliT). gacvlaSi monawile 

mxareebi, rogorc momxmareblebi, adareben Tavis xarjebs Sesasyidi 

saqonlis sargeblianobasTan, xolo rogorc mwarmoeblebi – Sesasyidi 

saqonlis xarjebTan. 

   gacvlaSi monawile mxareebi, rogorc momxmareblebi, moiTxoven 

Tavisi xarjebis sanacvlod sazogadoebriv sargeblianobas, romelic 

Seesabameba mis xarjebs gacvlis normalur pirobebSi. aRniSnuli 

mxareebis urTierT sapirispiro interesebisa da miswrafebebis 

tolqmeds mivyavarT iqamde, rom saSualod ekonomikaSi Sesasyidi 

saqonlis sargeblianoba modis SesabamisobaSi gasayidi saqonlis 

warmoebaze gaweul xarjebTan. da radgan yoveli saqoneli 

erTdroulad aris rogorc yidvis, ise gayidvis obieqti, amitim 

ibadeba xarjebis Tanabarsargeblianobis tendencia (miuxedavad imisa, 

Tu konkretulad romel saqonelSia ganivTebuli es xarjebi). 

amasTanave subieqtis, rogorc mwarmoeblis, miswrafebebs grZelvadian 

perspeqtivaSi mivyavarT iqamde, rom sazogadoebrivi warmoebis 

struqturuli cvlilebebis wyalobiT yalibdeba yvela gasacvlel 

saqonelSi ganivTebuli xarjebis gaTanabrebis tendencia. 

   magram Tu gasacvlel saqonelSi erTmaneTs utoldeba maT 

warmoebaze gaweuli xarjebi, xolo am xarjebs Seesabameba maTTvis 

adeqvaturi sargeblianoba, maSin es niSnavs, rom saSualod ekonomikaSi 

(grZelvadian periodSi) gacvlaSi monacile saqonlis sazogadoebrivi 

sargeblianobebs da maT warmoebaze gaweul sazogadoebriv xarjebs 

aqvT gamoTanabrebis tendencia. Tu gaviTvaliswinebT, rom sabzro 

ekonomikaSi yoveli saqoneli potenciurad icvleba nebismier sxva 

saqonelze, maSin sabazro procesis yvela monawilis sapirispiro 

interesebis urTierTgadakveTa badebs mTlianad ekonomikaSi gaweuli 

xarjebis Tanabarsargeblianobisaken swrafvis tendencias. anu 

tendencias, romlis Tanaxmadac xarjebis yovel erTeulze modis 

erTnairi sargeblianoba. amis meSveobiT miiRweva saerTo ekonomikuri 

wonasworoba. 

   cxadia, rom sazogadoebriv moTxovnilebebsa da warmoebas Soris 

disbalansis SemTxvevaSi ibadeba Seusabamoba erTi da igive saqonelSi 

ganivTebul sargeblianobasa da sazogadoebriv xarjebs Soris. 

agreTve ibadeba disbalansi sxvadasxva gasacvlel produqtebSi 
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ganivTebul sazogadoebriv xarjebs Soris. Tu warmoebulia Warbi 

saqoneli, maSin saqonelSi ganivTebuli xarjebis yovel erTeulze 

modis ufro mcire sazogadoebrivi sargeblianoba, vidre saSualod 

ekonomikaSi (anu sargeblianobis yovel erTeulze modis meti xarjebi, 

vidre saSualod). amitom gacvlis dros am saqonlis myidveli iZleva  

nakleb saqonels, vidre Txoulobs gamyidveli Tavisi xarjebis 

asanazRaureblad. radgan myidveli gamomdinareobs am saqonlis 

sargeblianobidan, xolo gamyidveli orientacias iRebs Tavis 

xarjebze. adgili aqvs winaaRmdegobas am saqonlis mwarmoebelsa da 

momxmarebels Soris. magram cxadia, rom am saqonlis warmoeba 

wamgebiania mwarmoeblisTvis, xolo moxmareba momgebiania 

momxmareblisTvis. droTa ganmavlobaSi es gamoiwvevs am saqonlis 

warmoebis Semcirebas da amavdroulad, misi moxmarebis zrdas. 

wonasworoba aRsdgeba. 

   zustad sapirispiro ram xdeba deficituri warmoebis dros. am 

SemTxvevaSi sazogadoebrivi sargeblianoba, romelic modis xarjebis 

erTeulze, metia, vidre saSualod ekonomikaSi. xolo xarjebi, 

romelic modis sargeblianobis erTeulze – naklebi. maTi saqonlis 

sanacvlod mwarmoeblebs sTavazoben ufro maRal safasurs, vidre es 

Seesabameba maT faqtiur xarjebs sazogadoebrivad normalur 

pirobebSi. es garemoeba momgebians xdis warmoebas mwarmoeblebisaTvis, 

da wamgebians xdis moxmarebas momxmareblebisaTvis. ibadema am 

saqonlis warmoebis gafarToebis, da moxmarebis Semcirebis stimulebi. 

wonasworoba isev aRsdgeba. rogorc vxedavT ekonomikuri 

wonasworobis darRveva amZafrebs ekonomikuri faseulobis Sinagan 

winaaRmdegobebs sazogadoebriv sargeblianobasa da sazogadoebriv 

xarjebs Soris. Tavis mxriv es badebs ekonomikur Zalebs, romlebic 

mimarTulia wonasworobis aRdgenaze. anu ekonomikuri sistema 

mdgradia da TviTregulirebadi. 

  faqtiuri xarjebis SeTanazomeba faqtiur sargeblianobasTan niSnavs 

faqtiuri xarjebis SeTanazomebas sazogadoebrivad aucilebel 

xarjebTan. anu im xarjebTan, romelic aucilebelia zemoaRniSnuli 

faqtiuri sargeblianobis misaRebad moRvaweobis normalur pirobebSi. 

(xolo idealur, Teoriul SemTxvevaSi, SeTanazomeba xdeba ara 

saSualo, aramed optimalur pirobebSi gaweul xarjebTan). anu 

yvelaferi daiyvaneba faqtiuri da sazogadoebrivad aucilebeli 

xarjebis SeTanazomebaze. SeiZleba agreTve yvelaferi daviyvanod 

faqtiuri sargeblianobis SeTanazomebamde sazogadoebrivad 

aucilebel sargeblianobasTan. anu im sargeblianobasTan, romelic 

Seesabameba am faqtiur xarjebs moRvaweobis normalur (oftimalur) 

reJimSi. 

  ganvixilod SemTxveva, rodesac xarjebis erTeulze modis 

saSualoze meti sargeblianoba. es igivea, rodesac sargeblianobis 
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erTeulze modis saSualoze naklebi xarjebi. es SeiZleba iyos an 

deficituri warmoebis, an warmoebis ufro progresuli meTodebis 

gamoyenebis Sedegi. magram rogorc erT, ise meore SemTxvevaSi, aseTi 

saqoneli anazRaurdeba misi faqtiuri sargeblianobis Sesabamisad 

iseTi sazogadoebrivad aucilebeli xarjebiT, romelic metia am 

saqonelSi ganivTebul faqtiur xarjebze.  amitom mwarmoeblisaTvis 

momgebiania rogorc deficituri saqonelis warmoeba, aseve warmoebis 

progresuli meTodebis gamoyeneba. daficituri saqonelis warmoebis 

gafarToeba xels uwyobs deficitis likvidirebas. xolo warmoebis 

progresuli meTodebis gavrcelebis Sedegad es meTodebi gaxdeba 

normaluri (aRar iqneba progresuli). rogorc erT, ise meore 

SemTxvevaSi aRdgeba normaluri, saSualo Tanafardoba saqonelSi 

ganivTebul sargeblianobasa da xarjebs Soris. wonasworoba aRdgeba.  

   ganvixilod sapirispiro SemTxveva, rodesac xarjebis erTeulze 

modis saSualoze naklebi sargeblianoba. anu sargeblianobis 

erTeulze modis saSualoze meti xarjebi. es SeiZleba iyos an Warbi 

warmoebis Sedegi, an warmoebis moZvelebuli meTodebis gamoyenebis 

Sedegi. am SemTxvevaSi aseTi saqonlis anazRaureba xdeba misi 

faqtiuri sargeblianobis mixedviT sazogadoebrivad aucilebebi 

xarjebiT. aseTi anazRaureba ver faravs mis warmoebaze gaweul 

faqtiur xarjebs. amitom mwarmoeblisaTvis wamgebiania rogorc Warbi 

saqonelis warmoeba, aseve moZvelebuli teqnologiebis gamoyeneba. es 

iwvevs Warbi saqonelis warmoebis Semcirebas da Tanamedrove 

teqnologiebis danergvas. orive procesi xels uwyobs xarjebis 

Tanabarsargeblianobis aRdgenas. 

   Warbi warmoebidan resursebis gadanawileba deficitur dargebSi 

iwvevs sargeblianobis zrdas xarjebis erTeulze. xolo moZvelebuli 

teqnologiebis progresuliT Secvla iwvevs xarjebis Semcirebas 

sargeblianobis erTeulze. orive procesis stimulirebas iwvevs 

gasacvlel saqonelSi ganivTebuli sazogadoebrivi xarjebis 

Seusabamobebi da efuZneba mwarmoeblis logikas, romelic cdilobs 

awarmoos maRalanazRaurebadi saqoneli minimaluri xarjebiT. 

grZelvadian perspeqtivaSi es procesebi xels uwyoben sazogadoebrivi 

warmoebis procesSi xarjebis Tanabarsargeblianobis miRwevas. 

   xolo uSualod saqonlis gacvlis proceSi, ukve warmoebuli 

sasaqonlo masebis racionaluri ganawileba momxmareblebs Soris 

xorcieldeba gacvlaSi monawile mxareebis swrafviT daadginon 

gacvliTi proporciebi gasayid saqonelze gaweuli xarjebis da 

Sesasyidi saqonlis sargeblianobis SeTanazomebis safuZvelze. es 

xels uwyobs sazogadoebrivi warmoebis Sedegebis Tanabarsargeblian 

ganawilebas gadaxdisunariani moTxovnis Sesabamisad. da yvela es 

SeTanazomeba xdeba sazogadoebrivi ekonomikuri faseulobebis 

(Rirebulebebis) meSveobiT. 
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   rogorc dovlaTis momxmarebeli, sazogadoeba (ama Tu im kerZo 

momxmareblis, myidvelis saxiT)  aRiqvavs dovlaTis Rirebulebas, 

rogorc sazogadoebriv saxmar Rirebulebas. saxmari Rirebuleba 

asaxavs saqonlis sazogadoebrivad aucilebel sargeblianobas. es 

iseTi sargeblianobaa, romelic SeiZleba iqnas miRebuli mocemuli 

faqtiuri xarjebiT warmoebis da gacvlis normalur (saSualo) 

pirobebSi. anu saxmari Rirebuleba aris normatiuli sidide. faqtiuri 

sargeblianoba, romelic miRebulia mocemuli xarjebiT, tolia 

saxmari Rirebulebisa mxolod warmoebis da gacvlis normalur 

pirobebSi. 

   amasTanave sazogadoeba, rogorc mwarmoebeli (ama Tu im kerZo 

mwarmoeblis, gamyidvelis saxiT), aRiqvavs produqtis Rirebulebas 

rogorc sawarmoo Rirebulebas. anu Tu gamoviyenebT ufro nacnob 

terminologias, rogarc sacvlel Rirebulebas44. sacvleli 

Rirebuleba asaxavs sazogadoebrivad aucilebel xarjebs. es aris 

xarjebi, romelic aucilebelia mocemuli saqonlis faqtiuri 

sargeblianobis misaRebad warmoebis da gacvlis normalur pirobebSi. 

da am SemTxvevaSic, sacvleli Rirebuleba normatiuli sididea. 

mxolod warmoebis da gacvlis normalur pirobebSi udris igi 

faqtiur xarjebs, romliTac miiReba mocemuli sargeblianoba 

saSualod ekonomikaSi. 

   bunebrivia, moRvaweobis normalur reJimSi saqonlis saxmari da 

sacvleli Rirebuleba Seesabamebian erTmaneTs. xolo deficitis an 

Warbi warmoebis SemTxvevaSi maT Soris ibadeba disbalansi.   

   raime moTxovnilebis dasakmayofileblad sazogadoebas SeuZlia 

gamoyos resursebis garkveuli raodenoba, romelic, saboloo jamSi 

unda iqnas gadaxdili sxva, tolfasi Rirebulebis resursebiT, 

romlebic ganivTebulia sxva saqonelSi. es aris Sromis danawilebis 

garduvali Sedegi. magram, Tu faqtiurad warmoebulia meti an naklebi 

saqoneli, vidre es saWiroa sazogadoebis gadaxdisunariani 

moTxovnilebebis dasakmayofileblad, maSin ibadeba Seusabamoba im 

xarjebis sidides Soris,  romelic ganivTebulia TviT am saqonelSi, 

da im xarjebis sidides Soris, romliTac iqneba anazRaurebuli es 

saqoneli. (da romelic ganivTebulia masze gasacvlel saqonelSi). 

bunebrivia, Tavisufali konkurenciis pirobebSi, calkeuli 

mwarmoeblebi da momxmareblebi moaxdenen Tavisi saqmianobis 

koreqtirebas: an gazrdian, an Seamcireben Tavisi warmoebis da 

moxmarebis moculobas, raTa ar darCnen wagebaSi. saboloo jamSi, 

saqonlis warmoeba, gacvla da moxmareba sabazro Rirebulebis 

mixedviT orientirebulia wonasworobis damyarebaze mTlianad 

ekonomikur sistemaSi, rodesac saxmari da sacvleli Rirebulebebi 

                                                      
44 radgan warmoebuli produqcia isev gasacvlelad aris gamiznuli. 
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gasacvlel saqonelSi tolia. da maSasadame erTnairi sididis 

sazogadoebriv xarjebze modis erTnairi sididis sazogadoebrivi 

sargeblianobebi. sworad es xarjebis Tanabarsargeblianoba aris 

saboloo jamSi sazogadoebrivi warmoebis proporciulobis piroba. 

xolo Rirebulebis kanons mxolod imitom SeuZlia Seasrulos 

sabazro ekonomikis regulatoris funqcia, rom uzrunvelyofs 

xarjebis Tanabarsargeblianobas. 

   SesaZloa zemoT moyvanili mosazrebebi ekonomikuri faseulobis 

(Rirebulebis)  rolis Sesaxeb ekonomikis TviTregulirebaSi 

ramdenadme sqematuria, magram aseTi farTo problemis ufro 

detaluri ganxilva erTi statiis farglebSi Zalze rTulia. magram am 

statiis mizanic ufro mokrZalebulia. Cven SevecadeT ara ”saboloo 

instanciis WeSmaritebis gamxelas”, aramed problemis gadawyvetis 

SesaZlo sqemis moZiebas misi teleologiuri da dialeqtikuri 

analizis safuZvelze. 
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II. ეკონომიკური რეფორმები 

 

2.1. ნეოკლასიკა, ნეოლიბერალიზმი და 

პოსტაბჭოთა რეალობა 
  

1. კრიზისი შეიძლება იყოს ენდოგენურიც და ეგზოგენურიც. ენდოგენური 

კრიზისი არის ეკონომიკის თვითრეგულირების მექანიზმის შემადგენელი 

ნაწილი. ეგზოგენური კრიზისი გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, მათ შორის, 

არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. ენდოგენური კრიზისების დროს ხდება 

სტიქიური საბაზრო პროცესებით წარმოშობილი დისპრპორციების ლიკვი-დირება 

და წონასწორობის აღდგენა. თუ აღმავლობა და კრიზისი განიხილებიან როგორც 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი და სხვადასხვა მიზეზებით განპირობებული 

პროცესები, მაშინ სახელმწიფო ცდილობს, ერთი მხრივ, ეკონომიკური 

აღმავლობის სტიმულირებას, მეორე მხრივ, კრიზისის ჩახშობას. ეს 

იწვევს  ეკონომიკური ციკლის დარღვევას და წარმოშობს ეგზოგენურ კრიზისებს. 

ასეთი პოლიტიკის შედეგად ექსპანსია გრძელდება დიდხანს, მაგრამ კრიზისიც 

ხდება ღრმა და ხანგრძლივი. აღმავ-ლობის პროცესში ხდება ეკონომიკურ 

ნაკადებს შორის წონასწორული პროპორციებიდან გადახრა. კრიზისის 

ხელოვნურად დროში გადავადება იწვევს ამ შიდასისტემური დისპროპორციების 

აკუმულირებას. ხოლო ადრე თუ გვიან ეს დისპროპორციები  აღწევენ 

კულმინაციას. ხდება მათი ერთბაშად გამოვლენა. ეს ბადებს ჩვეულებრივზე 

უფრო ღრმა და ხანგრძლივ ეგზოგენურ კრიზისებს. ასეთი კრიზისები იყო „დიდი 

დეპრესია“, 70-ანი წლების კრიზისი და 2008 წლის „დიდი რეცესია“.   

 „დიდ დეპრესიამდე“ ეკონომიკურ მეცნიერებაში დომინი-რებდა 

ნეოკლსიკური თეორია, რომელიც, განვითარების იმ ეტაპზე არსებითად 

წარმოადგენდა მიკროეკონომიკურ თეორიას. ამ თეორიის თანახმად, ბაზარს აქვს 

თვითრეგულირების უნარი და, ამიტომ, სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში ხელს 

უშლის მის ფუნქციონირებას. სწორედ ნეოკლსიციზმის დებულებებს 
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ეფუძნებოდა ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა. გარკვეული პერიოდი 

ეკონომიკა სწრაფად ვითარდებოდა. მაგრამ, ევოლუციის პროცესში საბაზრო 

ეკონომიკა განიცდის ცვლილებებს. გაჩნდა ახალი პრობლემები: მონოპოლიზაცია, 

გლობალიზაცია, უთანაბ-რობა, გარემოს დაბინძურება. ეკონომიკაში ჩარევა და 

პროცესების რეგულირება გახდა აუცილებელი. ამან წარმოშვა სახელმწიფო 

სექტორის ზრდის ტენდენცია.    

30-იანი წლების კრიზისის შედეგად ეკონომიკური მეცნიერება დადგა 

სერიოზული გამოწვევების წინაშე. მაშინ ამ გამოწვევებზე მეცნიერების პასუხი 

იყო კეინზის მაკროეკონომიკური თეორია. ამ თეორიაზე დაფუძნებული 

პოლიტიკა გულისხმობდა ერთობლივი მოთხოვნის მიზანმიმართულ 

რეგულირებას. ეს პოლიტიკა თითქოს ეფექტური აღმოჩნდა „დიდი დეპრესის“ 

დასაძლევად. მართალია, დღესაც კამათობენ - ხელი შეუწყო, თუ ხელი შეუშალა 

მან კრიზისის დაძლევას, მაგრამ ფაქტია, რომ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 25 

წელი, რომელიც აღბეჭდილი იყო განვითრებულ ქვეყნებში კეინზიანური 

პოლიტიკის დომინირებით, მიჩნეულია კაპიტალიზმის „ოქროს ხანად“.   

მაგრამ 70-ან წლებში ეკონომიკაში თავი იჩინა ისეთმა მოვლენამ, როგორიც 

არის „სტაგფლაცია“. „დიდი დეპრესიის“ დროს მთავარი პრობლემა იყო 

უმუშევრობა, ახლა კი არის  ერთდროულად უმუშევრობაც და ინფლაციაც. 

წლების განმავ-ლობაში ფისკალური მეთოდებით ერთობლივი მოთხოვნის 

სტიმულირებამ, რასაც გულისხმობდა კეინზიანური პოლიტიკა, ეკონომიკაში 

თანდათან გამოიწვია შიდასისტემური დეფორ-მაციები, რაც გამოვლინდა 

სტაგფლაციაში. ანუ, კეინზის პოლი-ტიკამ გამოიწვია ეკონომიკის ხანგრძლივი 

აღმასვლა, მაგრამ, შემდეგ,  თვითონვე  წარმოშვა კრიზისი ისეთი ფორმით, 

რომლის წინაშეც აღმოჩნდა უძლური.  

ეკონომიკური მეცნიერება ისევ დადგა გამოწვევების წინაშე. კეინზიანური 

პარადიგმა ისევ ჩაანაცვლა ნეოკლასიკურმა პარა-დიგმამ. მაგრამ ეს უკვე იყო 

განახლებური ნეოკლასიკური თეორია. ამჯერად მიკროეკონომიკურ თეორიასთან 

ერთად, ნეოკლასიკა მოიცავდა მაკროეკონომიკურ თეორიასაც. ამასთან, იგი 

გულის-ხმობდა, რომ საჭიროა ეკონომიკის ისევ დერეგულირება. მაკრო-

ეკონომიკურ თეორიაში კეინზიანიზმი ჩაანაცვლეს მონეტარიზმმა, და მასთან 

მონათესავე სეპლაისაიდის და რაციონალური მოლოდინების თეორიებმა, 

რომლებსაც აერთიანებდა ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის შეზღუდვის, 

საბაზრო ძალების გათავისუფლების, ეკონომიკური გახსნილობის იდეები. 

სწორედ ამ იდეებს უკავშირდება ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, 

რომე-ლიც წარმოადგენს ლიბერალური პოლიტიკის განახლებულ ვერსიას და 
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ბატონობს დაწყებული 1980-ანი წლებიდან.
45

 მაგრამ 2008 წელს დაიწყო მსოფლიო 

კრიზისი და ისევ დაიბადა უამრავი კითხვის ნიშნები; 

2. ნეოლიბერალიზმი შედარებით ამორფული ცნებაა და არ გააჩნია მკაცრად 

განსაზღვრული დეფინიცია. ხშირად მასთან ასოცირდება რ. რეიგანის და მ. 

ტეტჩერის ეკონომიკური პოლიტიკა, აგრეთვე „ვაშინგტონის კონსენსუსი“, IMF-ის, 

მსოფლიო ბანკის და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის პოლიტიკა. რაც შეეხება 

მის თეორიულ საფუძვლებს, ასეთად მიიჩნევენ ძირითადად ნეოკლასიკურ 

თეორიას, კერძოდ მილტონ ფრიდმენის თეორიას, ასევე, სეპლაისაიდერების და 

რაციონალური მოლოდინების თეორიების დებულებებს და ნეოავსტრიული 

სკოლის წარმომადგენლის ფ. ჰაიეკის თეორიას.  

ნეოლიბერალური პოლიტიკა გულისხმობს საბაზრო ძალების 

განთავისუფლებას ქვეყნის შიგნით და ქვეყნებს შორის, დაბალ გადასახადებს, 

ნაკლებ რეგულაციებს და მცირე სახელმწიფო ხარჯებს. ნეოლიბერალები ხშირად 

უგულვებელყოფენ ანტიმონო-პოლიურ პოლიტიკას და ექსტერნალიების 

პრობლემას. მცირდება სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური რეგულირების 

მასშტაბები, თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ ხდება რეგულირება 

(თანამედროვე ეკონომიკაში ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია). კრიზისის დროს 

ხდება უფრო აქტიური ჩარევა მაკროეკონომიკურ დონეზე, ხოლო აღმავლობის 

ფაზაში საბაზრო ძალებს ეძლევათ მეტი თავისუფლება;    

3. ლიბერალური პოლიტიკა გულისხმობდა კონკურენციაზე, ანუ, 

მიკროეკონომიკურ პროცესებზე დაყრდნობით ზოგადად მეწარმეობის 

განვითარებას (განურჩევლად მცირე, საშუალო თუ მსხვილი ბიზნესისა). 

კეინსიანელობა ორიენტირებული იყო მაკროეკონომიკურ მეთოდებზე 

დაყრდნობით უმუშევრობის და სიღარიბის შემცირებაზე.
46

 მაგრამ, 

ნეოლიბერალური პოლიტიკა დაუბრუნდა ლიბერალური პოლიტიკის ძირითად 

იდეებს, მაგრამ მისგან განსხვავებით, გულისხმობს არა იმდენად სართოდ 

                                                      
45

 „კეინზიანელობა ... იყო დომინანტური თეორიული კონსტრუქტი ეკონომიკურ თეორიაში და 

პოლიტიკაში 1945 - 1970 წლებში, მაგრამ შემდეგ იყო ჩანაცვლებული უფრო „მონეტარისტული“ 

მიდგომებით, რომლებიც იყვნენ ინსპირირებული მილტონ ფრიდმენის თეორიებით და 

კვლევებით... . იმის შემდეგ, ჩვენ გვაჯერებენ, რომ „ნეოლიბერალიზმი“, ანუ მონეტარიზმი და 

მასთან დაკავშირებული თეორიები, დომინირებენ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაში, რაზეც 

ეკონომიკაში მოწმობს  ნაკლებად მკაცრი სახელმწიფო რეგულაციების შემოღება და მეტი აქცენტის 

გადატანა ეკონომიკური პოილიტიკის სტაბილურობაზე, ნაცვლად ისეთი „კეინზიანური“ 

მიზნებისა, როგორიც არის სრული დასაქმება და უკიდურესი სიღარიბის შემცირება“ (Thorsen, 2013, 

8). „ ... ტერმინი „ნეოლიბერალიზმი“ მისაღებია კაპიტალიზმის იმ სტადიასთან მიმართებაში, 

რომელიც დაიბადა 1980-იან წლებში. ... ნეოლიბერალური იდეოლოგია  ადიდებს 

ინდივიდუალურ არჩევანს, ბაზრებს და კერძო საკუთრებას, საზოგადოებას აღიქვავს როგორც 

უბრალოდ ინდივიდების სიმრავლეს და სახელმწიფოს აღიქვავს როგორც არსებითად მტაცებელ 

ორგანიზაციას, რომელიც არის თავისუფლების და ეფექტურობის მტერი. დომინანტური 

ეკონომიკური თეორია არის ნეოკლასიკური თეორიის საბაზრო თავისუფლების ვერსია“ (Kotz, 

2011, 1).    
46 ამიტომ, ხშირად ჯ. კეინსს მოიხსენიებდნენ როგორც „ბურჟუაზიულ მარქსს“. 
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მეწარმეობის, რამდენადაც მსხვილი ბიზნესის ინტერესების დაცვას. ამისთვის კი, 

მონოპოლიზირებული ეკონომიკის პირო-ბებში, საჭიროა სწორედ ლიბერალური 

პოლიტიკის სტრატეგია. ამასთან,  მართალია იგი ემხრობა თავისუფალი ბაზრის 

იდეებს, მაგრამ ბოლომდე უარს არ ამბობს მაკროეკონომიკურ მეთოდებზე და 

შედარებით შეზღუდული მასშტაბით იყენებს მათ.   

ისევე, როგორც ეკონომიკური ლიბერალიზმის დისკურსში, ნეოლიბერალურ 

რიტორიკაშიც დეკლარირებულია ზოგადად მეწარმეობის ინტერესების 

მხარდაჭერა, როგორც მთავარი ბერ-კეტი, რომელიც გამოიწვევს ეკონომიკის 

გააქტიურებას და შემო-სავლების ზრდას, ცხოვრების დონის ამაღლებასა და ა.შ. 

შესაბამისად, ამ დისკურსის ფარგლებში აქტიურად განიხილება სტრატეგია, 

რომელიც გულისხმობს კონკურენციას, სახელმწიფოს ჩარევის შეზღუდვას, 

გადანაწილების მაშტაბების შემცირებას. მაგრამ, თუ გავითვალისწინებთ ამ 

დისკურსის სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონტექსტებს, დავინახავთ 

მის უკან ფარულად არსებულ ინტერესებს, რომელსაც დისკურსში ჩართული 

სუბიექტები და მთლიანად საზოგადოება რიგ შემთხვევაში ვერ აცნობიუერებენ. 

მაშინ, როდესაც ტარდებოდა ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკა 

არ იყო მონოპოლიზირებული იმ დონეზე, როგორც მაშინ, როდესაც დაიწყო 

ნეოლიბერალური პოლიტიკის გატარება. ანუ ერთი და იგივე პოლიტიკა 

განსხვავებულ შედეგებს იძლევა განსხვავებულ ეკონომიკურ გარემოში. ცხადია, 

რომ მონოპოლიზირებული ეკონომიკის პირობებში თავისუფალი კონკურენციის 

მხარდაჭერა ნიშნავს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაუცველობას მსხვილი 

ბიზნესის წინაშე. ანუ, მსხვილ ბიზნესის ხელშეწყობა ხდება მცირე და საშუალო 

ბიზნესს ინტერესების ხარჯზე.  ეს კი განაპიროვბებს ეკონომიკური უთანაბრობის 

ზრდას, რაც, თავის მხრივ, აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას. გარდა ამისა, 

ასეთი პოლიტიკით გამოწვეული ე. წ. „ფინანსიალიზაცია“ იწვევს ფინანსურ და 

ეკონომიკურ არასტაბილურობას და კრიზისს. ხოლო კრიზისის პირობებში, 

როდესაც მსხვილ ბიზნესს (განსაკუთრებით მსხვილ საფინანსო ორგანიზაციებს) 

ემუქრება გაკოტრება, სახელმწიფო იძულებული ხდება დახმარება აღმოუჩინოს 

მათ, რათა თავიდან აიცილოს მათი გაკოტრების დამანგრეველი შედეგები 

მთლიანად ეკონომიკისთვის.
47

 ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგად 

                                                      
47

 „ ... როდესაც დაიწყო ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის სტრუქტურული კრიზისი 2008 წლის 

შემოდგომაზე, გაბატონებული თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგია, რომელიც მიიჩნევდა, რომ 

ყველა უნდა ფუნქციონირებდეს ან კოტრდებოდეს საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით, უცებ 

დავიწყებულ იქნა - ყოველ შემთხვევაში მდიდართა და ძლევამოსილთა მიმართებაში. კონგრესმა 

განახორციელა ზეწოლა $700 მილიაარდის გამოყოფისთვის „პრობლემური აქტივების დახმარების 

პროგრამისათვის“ მსხვილი ბანკების და სხვა საფინანსო ორგანიზაციების გადასარჩენათ. მაშინ 

როდესაც, მიუხედავად ამისა, მილიონობით მუშამ დაკარგეს თავიანთი სამუშაო და მილიონობით 

სახლის მფლობელს დაემუქრა გამოსყიდვის უფლების ჩამორთმევის საფრთხე, სახელმწიფომ ცოტა 

რამ გააკეთა მათ დასახმარებლად, ... .  ამან დაიწყო ადრე დომინირებული თავისუფალი ბაზრის 

იდეოლოგიის ლეგიტიმურობისათვის ძირის გამოთხრა. ამან წარმოშვა აღშფოთების ტალღა 
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აღმავლობის დროს მოგებას ძირითადად ნახულობს მდიდარი უმცირესობა, 

ხოლო კრიზესების დროს ძირითადად ზარალობს ღარიბი უმრავლესობა (იხ. 

Stiglitz, 2012);   

4. ნეოლიბერალიზმმა არსებითი გავლენა იქონია მიმდინარე ეკონომიკურ 

პროცესებზე. თითქმის ყველგან, სადაც ტარდება ასეთი პოლიტიკა, თავი იჩინა 

ერთი და იგივე ეკონომიკურმა პრობლემებმა: უთანაბრობის ზრდა, ბანკების 

საკრედიტო ინტერ-ვენცია, „საფინანსო ბუშტების“ წარმოქმნა, რასაც მოზდევს 

ფინან-სური არასტაბილურობა და კრიზისი.
48

  მაგრამ, გარდა წმინდა 

ეკონომიკური სირთულეებისა, სერიოზული საფრთხე ექმნება დემოკრატიზაციის 

პროცესებს, საზოგადორებრივ ფასეულობებს და სხვ. ეს საფრთხე განსაკუთრებით 

მატულობს როდესაც ნეოლიბერალური პოლიტიკა ტარდება ღარიბ ქვეყნებში. 

ბევრმა მსგავსმა ტენდენციამ თავი იჩინა იმ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც 

გაბატონდა ნეოლიბერალური შეხედულებები და ტარდება შესაბამისი 

ეკონომიკური პოლიტიკა. ქვემოთ განხილულია ზოგი-ერთი მათგანი;  

 

ნეოლიბერალური პოლიტიკის ეკონომიკური შედეგები 

1. მაგალითისთვის განვიხილოდ საქართველოში მიმდინარე  

ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგები. სქართველოში მოქმედ საგადასახადო 

სისტემაში ადგილი აქვს შემოსავლების პროპორ-ციულ დაბეგვრას (თანაბრად 

იბეგრება განსხვავებული სიდიდის შემოსავლები). ამასთან, საშემოსავლო 

გადასახადი და ხელფასზე გადასახადი არის 20%, ხოლო დივიდენდებზე და 

პროცენტებზე - 5%.  მაგრამ, საზოგადოების მდიდარი უმცირესობა შემოსავლების 

დიდ ნაწილს იღებს დივიდენდების და პროცენტების სახით, ხოლო ღარიბი 

უმრავლესობა - ხელფასის სახით.  გამოდის, რომ საერთო ჯამში ღარიბები იხდიან 

უფრო დიდ გადასახადს, ვიდრე მდიდრები.
49

 ანუ, ფარულად ადგილი აქვს 

რეგრესიულ დაბეგვრას, რაც მიუღებელია საყოველთაო სიღარიბის და 

უთანაბრობის პირობებში.  

მიჩნეულია, რომ საშემოსავლო გადასახადები უნდა იყოს  დაბალი, რადგან 

ეკონომიკისთვის უკეთესია, თუ სახელმწიფო ნაკლებად ჩაერევა  ეკონომიკაში. 

მაგრამ ფაქტები არ ადასტურებენ ამას. ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში 

                                                                                                                                                                     
ბანკირების მიმართ, რომელშიც ხედავდნენ ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევ მიზესს“   (Kotz, 

2014, 2).    
48

 „ამ პოლიტიკის ეკონომიკური შედეგები იყო ერთნაირი თითქმის ყაველგან და ის, რასაც 

შეიძლება მისგან მოველოდოთ, არის: სოციალური და ეკონომიკური უთანაბრობის 

მნიშვნელოვანი ზრდა, ბაზრის ზრდა უღარიბესი ერების და მსოფლიო მოსახლეობის 

დეპრივაციის პირობებში, გლობალური გარემოს დაბინძურება, გლობალური ეკონომიკის 

არასტაბილურობა და მდიდრების უპრეცედენტო აყვავება“ (McChesney, 1999, 8). 
49 „მდიდარი ინტერეს-ჯგუფები იყენებენ თავიანთ ფინანსურ შესაძლებლობებს რათა გავლენა 

იქონიონ  კანონმდებლებზე და ფართო საზოგადოებაზე მოგების და კაპიტალიდან მიღებულ 

შემოსავლებზე გადასახადების ზედა განაკვეთების შემცირების და კორპორატიული საგადასახადო 

შეღავათებს უზრუნველყოფის მიზნით“ (OXFAM, 2014,12) 
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გადასახადებიც გაცი-ლებით მაღალია და დაბეგვრაც პროგრესულია. მაგალითად, 

2014 წლის მონაცემებით მაქსიმალური საშემოსავლო გადასახადი შეადგენდა: 

შვედეთში – 56,9% -ს, დანიაში – 55,6, ბელგიაში – 53,7, ნიდერლანდებში – 52,0, 

საფრანგეთში – 50,3, ავსტრიაში – 50,0, გერმანიაში – 47,5, დიდ ბრიტანეთში – 45%-

ს  და ა.შ.
50

 ანუ, საქართველოსგან განსხვავებით, განვითარებულ ქვეყნებში ხდება 

შემოსავლების საკმაოდ მასშტაბური გადანაწილება, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არ 

არის ამდენი ღარიბი და უპოვარი. აშკარაა, რომ ევროპასთან შედარებით 

საქართველოში დაბალია სოციალური სოლიდარობის გრძნობა; 

2. მოგების გადასახადი საქართველოში შეადგენს 15%-ს, ხოლო 2017 წლიდან 

მოგების რეინვესტირებული ნაწილი მთლიანად განთავისუფლდა 

გადასახადისგან. ცხადია, მოგების დაბალი გადასახადი და მისი ნაწილის სრული 

გათავისუფლებაც, პირველ რიგში, აწყობს მსხვილ ბიზნესს, რადგან აბსოლუტურ 

მაჩვენებ-ლებში სახელმწიფო უტოვებს მას განკარგვაში გაცილებით მეტ სახსრებს, 

ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესს.  მართალია ასეთი საგადასახადო პოლიტიკა 

ტარდება საერთოდ მეწარმეობის ხელშეწყობის მოტივით, მაგრამ რეალურად ამის 

უკან დგას მსხვილი ბიზნესის ინტერესები. ამ პოლიტიკის შედეგად ეკო-ნომიკაში 

უფრო გაიზრდება მსხვილი ბიზნესის წილი და შემცირდება მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წილი. ეს გააუარესებს კონკურენტულ გარემოს, ხელს შეუშლის 

საშუალო ფენის ფორმი-რებას, გაზრდის პოლარიზაციას და ეკონომიკის 

არასტაბი-ლურობას; 

3. მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები არგუმენტირე-ბულია იმით, 

რომ ისინი ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის ეკონომიკური პროცესების 

ზედაპირული ხედვა. სამუშაო ადგილებს და თვითონ მეწარმეებსაც ქმნის 

მოთხოვნა.
51

 ხოლო მოთხოვნას ქმნის სწორედ საზოგადოების უმრავლესობის 

მსყიდველობითი უნარი. შემოსავლების მნიშვნელოვან ნაწილს კი შეადგენენ 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მასწავლებლების და ექიმების ხელფასები, 

პენსიები, შემწეობები. (მითუმეტეს, თუ სუსტია მცირე და საშუალო ბიზნესი). თუ 

                                                      
50

 არასწორეა ქართველი ნეოლიბერალების მოწოდებები კიდევ უფრო შევამციროთ სახელმწიფოს 

წილი ეკონომიკაში, რომელიც ისედაც მცირეა და შეადგენს 30%-ს, მაშინ, როდესაც ევროპის 

საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 47,4%-ს, ხოლო საფრანგეთის - 56,8%-ს; გერმანიაში - 43,9%-ს; 

იტალიაში - 50,5%-ს;   ესპანეთში - 43,3%-ს;   უნგრეთში - 50,7%-ს; პოლონეთში - 41,5%-ს. 

შემცირებას საჭიროებს გაბერილი სახელმწიფო აპარატი, მაგრამ არა ბიუჯეტი, შემოსავლების 

გადანაწილების მასშტაბები და საერთოდ, სახელმწიფო სექტორი. 
51  ისევე, როგორც ისინი ქმნიან მოთხოვნას. „ერთ-ერთი გავრცელებული შეცდომა გულისხმიბს, 

რომ მდიდრები ქმნიან სამუშაო ადგილებს; და თუ მეტ ფულს მივცემთ მათ, შეიქმნება მეტი 

სამუშაო ადგილი - და ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნის ერთადერთი გზა. ჩემი აზრით ეს 

შეხედულება საფუძველშივე მცდარია: ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში ბევრია შემოქმედი 

მეწარმეობის  უნარის მქონე ადამიანები ... . სამუშაო ადგილებს ქმნის მოთხოვნა: როდესაც არის 

მოთხოვნა, ფირმები შექმნიან სამუშაო ადგილებს ამ მოთხოვნის დასაკმაყო-ფილებლად 

(განსაკუთრებით მაშინ, თუ საფინანსო სისტემა იმუშავებს ისე როგორც საჭიროა და 

უზრუნველყოფს კრედიტით მცირე და საშუალო ბიზნესს)“ (Stiglitz, 2012, 9). 
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პოლიტიკა არ ითვალისწინებს წარმოებასა და მოხმარებას შორის არსებულ 

შიდასისტემურ კავშირებს, მაშინ დაირღვევა ჰარმონია ფულად-სასაქონლო 

ნაკადებს შორის და ადრე თუ გვიან დაიწყება რეცესია;  

4. 2014 წლის მონაცემებით, განვითარებულ ქვეყნებში მოგების გადასახადი 

იყო: საფრანგეთში - 38%, ბელგიაში - 34%, გერმანიაში - 30,2%, ნორვეგიაში - 27%, 

ნიდერლანდებში - 25%, ავსტრიაში -  25%  და ა.შ.. ამ მონაცემების ფონზე 

საქრთველოში დაწესებული მოგების გადასახადის 15% და 0% - იანი განაკვეთები 

არის ულტრა-ლიბერალიზმის შედეგი.  ა. ლაფერის თეორიაზე აპელირებით ამ 

პოლიტიკის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ გადასახადების შემცირე-ბის შედეგად 

მოხდება ეკონომიკის გააქტიურება და, შესაბამისად, ბიუჯეტის სგადასახდო 

შემოსავლების ზრდა.  

მაგრამ, თვით ლაფერის თეორიის თანახმად, განაკვეთების შემცირება 

მხოლოდ მაშინ ბადებს საგადასახადო შემოსავლების ზრდას, როდესაც შემცირება 

იწყება მაქსიმალური   განაკვეთე-ბიდან (ლაფერის მრუდის მარჯვენა მონაკვეთი). 

ხოლო თუ განაკვეთები ისედაც დაბალია, მათი შემცირებით, ამავე თეორიის 

თანახმად, საგადასახადო შემოსავლები მცირდება. ანუ, საქართველოში არსებული 

განაკვეთების შემცირება კონტრპროდუქტიულია და მოიტანს საპირისპირო 

შედეგებს;
52

    

5. უდავოა, რომ საბაზრო ძალების შეუზღუდავი მოქმედება ბადებს 

უთანაბრობას შემოსავლების და სიმდიდრის განაწილებაში. ამიტომ ქვეყნებში, 

სადაც შეზღუდულია შემოსავლების გადანაწილება, ვერ ყალიბდება საშუალო 

ფენა. ეს უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე. ნეოკლასიკური თეორია 

ამტკიცებს, რომ შემოსავლების გადანაწილება  უთანაბრობის შემცირების მიზნით 

ახშობს ეკონომიკურ სტიმულებს და აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას. ეს არ 

შეესაბამება რეალობას. ემპირიულ მონაცემებზე დაყრდნობით, მეცნიერული 

                                                      
52

  გარდა ამისა, საგადასახადო განაკვთების შემცირება ჯერ ერთბაშდ  იწვევს საგადასახადო 

შემოსავლების შემცირებას, და მხოლოდ დროთა განმავლობაში არის მოსალოდნელი 

ეკონომიკური აქტივობის და საგადასახადო შემოსავლების ზრდა. გამოდის, რომ ბიზნესი 

(განსაკუთრებით, მსხვილ ბიზნესი) გადასახადების შემცირებისთანავე იტოვებს ფულად სახსრებს, 

რომლითაც შეიძლებოდა პენსიების, შემწეობების და ხელფასების დაფინანსება, ხოლო 

პენსიონერებს და მასწავლებლებს სთავაზობენ დალოდებას, სანამ მომავალში მოხდება 

ეკონომიკის გააქტიურება. არსებული სიღარიბის პირობებში ასეთი ბუნდოვანი დაპირებები 

მიუღებელია. გარდა ამისა, მშპ-ის ზრდას განაპირობებენ მრავალი ფაქტორები. პრაქტიკულად 

შეუძლებელია იმის გარკვევა მშპ-ის, ბიუჯეტის და პენსიების ფაქტიურ ზრდაში, რა წვლილს 

შეიტანს გადასახადების შემცირება (როგორც წესი, ასეთი გათვლები არ იმსახურებენ ნდობას). 

შესაბამისად, ვერც ის გაირკვევა გადასახების შემცირებამ საერთოდ ხელი შეუწყო მათ ზრდას, თუ 

ხელი შეუშალა. რომ არ შემცირებულიყო გადასახადები იქნებ საბიუჯეტო შემოსავლებიც მეტად 

გაიზრდებოდა. არც ის არის გარანტირებული, რომ მათი ზრდა იქნება  მათ  თავდაპირველ 

ვარდნაზე მეტი.  
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გამოკვლევები ცხადყოფენ, რომ უთანაბრობის ზრდა უარყოფითად მოქმედებს 

ეკონომიკურ ზრდაზე, ხოლო უთანაბრობის შემცირება - ხელს უწყობს მას.
53

  

IMF-ის კვლევითი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ე. ბერგმა და ჯ. ოსტრიმ 

გამოიკვლიეს სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. მათ 

აღმოაჩინეს, რომ როდესაც ქვეყანა შედიოდა ზრდის ფაზაში, შემოსავლების 

განაწილება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებდა 

ეკონომიკური ზრდის ხანგრძლიობას. რაც უფრო თანაბარია ქვეყანაში განა-

წილება, მით უფრო დიდ ხანს გრძელდება ზრდა (იხ. Berg, 2011, 18). „...ქვეყნებს, 

სადაც შემოსაცლები უფრო თანაბრად არის  განაწილებული, აქვთ ზრდის 

გაცილებით უფრო ხანგრძლივი პერიოდები. ... ძნელია ერთმანეთისგან 

განაცალკევო ზრდის და განაწილების პრობლემები გრძელვადიან პერიოდში. 

ზრდის და უთანაბრობის შემცირების პოლიტიკები, როგორც ჩანს, აძლიე-რებენ 

ერთმანეთს და გვეხმარებიან მდგრადი  ზრდისათვის საფუძვლების შექმნაში“ 

(Berg, 2011, 16). 

საქმე იმაშია, რომ ეკონომიკური უთანაბრობის პირობებში, საზოგადოების 

ღარიბ უმრავლესობას არა აქვს საკმარისი შემოსავ-ლები, რაც იწვევს მოთხოვნის 

დასუსტებას და, შესაბამისად, მშპ-ის ზრდის ტემპების ვარდნას. თავისთავად 

ეკონომიკის ეფექტიანი ფუნქციონირება არ გულისხმობს უთანაბრობას. იგი 

საჭიროებს მხოლოდ ფულად სასაქონლო ნაკადებს შორის სათანადო მაკრო-

ეკონომიკური  პროპორციების არსებობას. („სიმეტრიული მოდელი“ გვიჩვენებს ამ 

პროპორციების კონკრეტულ პარამეტრებს). საქართველოს ეკონომიკის 

დამუხრუჭების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ფული არა აქვს ღარიბ 

უმრავლესობას, და არა მეწარ-მეებს.
54

 ამიტომ, საჭროა პროგრესული 

საგადასახადო სისტემა და შემოსავლების მნიშვნელოვანი გადანაწილება.
55

  

                                                      
53

 „შემოსავლების განაწილება გავლენას ახდენს ზრდაზე. IMF-ის წინა გამოკვლევებიდან 

აღმოჩნდა, რომ შემოსავლების უთანაბრობა (რომელიც იზომება ჯინის კოეფიციენტით ... ) 

უარყოფითად მოქმედებს ზრდაზე და მის მდგრადობაზე .... ჩვენ აღმოვაჩინეთ უკუკავშირი 

მდიდრების (ზედა 20%) შემისავლების წილსა და ეკონომიკურ ზრდას შოროს. თუ ზედა 20%-ის 

შემოსავლების წილი იზრდება 1 საპროცენტო პუნქტით, მშპ-ის ზრდა ფაქტიურად 0.08 

პროცენტული პუნქტით დაბალია შემდგომი ხუთი წლის განმავლობაში ... .  და პირიქით, ქვედა 

20%-ის (ღარიბების) შემოსავლების წილის ასეთივე ზრდა ასოცირდება 0,38 პროცენტული 

პუნქტით უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდასთან. ეს პოზიტიური კავშირი განკარგვადი 

შემოსავლების წილსა და მაღალ ეკონომიკურ ზრდას შორის შენარჩუნებულია მეორე და მესამე 

კვინტილებში (საშუალო ფენაში). ეს შედეგები დადასტურდა მრავალი შემოწმების შედეგად .... .” 

(IMF, 2015, 7.) 
54 თუ იქნება ეფექტიანი საინვესტიციო პროექტები, ბანკები და უცხოელი ინვესტორები 

დააფინანსებენ მათ. ხოლო ასეთ პროექტებს ბადებს მოთხოვნა. 
55  ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შემოსავლები (პენსიები, შემწეობები, ხელფასები) თითქმის 

მთლიანად გავა სამომხმრებლო ბაზარზე და მოთხოვნას გაზრდის იმ სასაქონლო ჯგუფებზე, 

რომლის წარმოებას, ხშირ შმთხვევაში შეძლებს მცირე და საშუალო ბიზნესი (სოფლის 

მეურნეობა, მსუბუქი მრეწველობა, მომსახურების სფერო და სხვ.). ეს ხელს შეუწყობს იმპორტის 
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უთანაბრობა არის იმის მიზეზი, რომ მაშინაც კი, როდესაც საშუალო 

ეკონომიკური მაჩვენებლები უმჯობესდება, საზოგადო-ების უმრავლესობის 

რეალური შემოსავლები არ იზრდება. იზრდება მხოლოდ საზოგადოების ვიწრი 

ჯგუფის შემოსავლები. შესაბამისად, სტანდარტული მაკროეკონომიკური 

მაჩვენებლები ვერ ასახავენ საქართველოში ეკონომიკის რეალურ მდგომარეობას. 

ეკონომიკა მუშაობს მდიდრების სასარგებლოდ, მაგრამ იგი არ ზრდის 

საზოგადოების უმრავლესობის კეთილდღეობას. იგივე ტენდენციები შეინიშნება 

ყველგან, სადაც ტარდება ნეოლი-ბერალური პოლიტიკა;  

6. ნეოლიბერალური პოლიტიკა ხელს უწყობს ბანკების მხრიდან საკრედიტო 

ექსპანსიას. ბოლო 15 წლის განმავლობაში საქართველოში კომერციული ბანკების 

მიერ კერძო სექტორში გაცემული კრედიტების თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-

თან გაიზარდა 9%-დან 2001 წელს 50%-მდე 2015 წელს. ეს ნიშნავს, რომ ამ 

პერიოდის განმავლობაში კრედიტების მოცულობა საშუალოდ ყოველწლიურად 

იზრდებოდა უფრო სწრაფად, ვიდრე ნომინა-ლური მშპ. კრედიტების საშუალო 

წლიური ზრდა შეადგენდა 28,1%-ს, ხოლო მშპ-ის ზრდა - 12,0%-ს. ეს ნიშნავს, რომ 

ამ პერიოდში მოთხოვნა დიდწილად იზრდებოდა სამომხმარებლო კრედიტების 

ხარჯზე და, რომ საქართველოში კრედიტების გაცემა ხდება აუცილებელი პირობა 

მშპ-ის ზრდის ტემპების შესანარ-ჩუნებლად. თუ კრედიტების ზრდის ტემპები არ 

იქნება მშპ-ის ზრდის ტემპებზე მაღალი, მშპ დაიწყებს ვარდნას. ეს არის ძალზე 

არასასურველი ტენდენცია და მიანიშნებს იმაზე, რომ ეკონომიკაში ყალიბდება 

საფინანსო ბუშტი, რომელსაც, როგორც წესი, მოყვება მწვავე კრიზისი;   

7. მიჩნეულია, რომ სახელმწიფო არ უნდა განსაზღვრავდეს დაფინანსების 

პრიორიტეტულ სფეროებს, რადგან კერძო პირები (მსესხებლები და 

გამსესხებლები) თითონ უკეთ გადაწყვეტენ რომელ პროექტებში ჩადონ ფული. 

დაბალი ეკონომიკური აქტივო-ბის პირობებში (როდესაც დაბალია კრედიტებზე 

მოთხოვნა ბიზნეს-პროექტებისათვის), ამ პროცესების თვითდინებაზე მიშვე-ბამ 

გნაპირობა კრედიტების მკვეთრი ზრდა სამომხმარებლო მიზ-ნებზე, (იპოთეკური, 

სამომხმარებლო, ავტო-კრედიტები და სხვ.). ამით ხდება დასუსტებული 

მოთხოვნის ხელოვნურად სტიმუ-ლირება. ანუ, უფრო და უფრო მეტი კრედიტები 

ხმარდება არა საწარმოო პოტენციალის ზრდას, არამედ, იმას, რომ მოსახლეობამ 

მოიხმაროს მეტი, ვიდრე აქვს შემოსავალი.  ცხადია, კრედიტების ტოტალური 

ზრდა ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ. ადრე თუ გვიან ვალები უნდა დაიფაროს 

მომავალი შემოსავლებიდან. ეს ნიშნავს, რომ მომავალში მოთხოვნა შემცირდება 

და გამოიწვევს მშპ-ის ვარდნას. კრიზისი ხდება გარდუვალი. რაც უფრო ბევრი 

                                                                                                                                                                     
ჩანაცვლებას, მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურებას, რაც, თავის მხრივ, შეუწყობს ხელს 

უთანაბრობის შემცირებას და საშუალო ფენის ზრდას.   
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ვალები დაგროვდება, მით უფრო ღრმა იქნება მომავალი კრიზისი.
56

 ამ სცენარით 

განვითარდა პროცესები დასავლეთში („დიდი დეპრესია“ და 2008 წლის მსოფლიო 

კრიზისი). 

საბანკო კრედიტების მეშვეობით მოთხოვნის ხელოვნური ზრდა მოკლევადიან 

პერიოდში მართლაც იწვევს ეკონომიკური ზრდის აჩქარებას. მაგრამ, როგორც 

წესი, მას მოსდევს კრიზისი. რატომ? იმიტომ, რომ თანამედროვე საბანკო სისტემა 

არის ნაწილობრივი რეზერვების საბანკო სისტემა, რომელიც საკრე-დიტო 

რესურსებს ქმნის „ჰაერიდან“. ასეთი კრედიტები არ არის უზრუნველყოფილი 

რეალური რესურსებით. მათი ჭარბი მიწო-დება განაპირობებს დაბალ 

საპროცენტო განაკვეთებს. ეს საკრედიტო ექსპანსია ბადებს ცრუ სიგნალებს. 

მომხმარებლები იღებენ ისეთი მოცულობით იპოთეკურ და სამომხმარებლო 

კრედიტებს, რომ შესაძლოა ვერ დაფარონ მომავალი შემოსავ-ლებიდან. ან 

შესაძლოა მოუწიოთ მომავალი  შემოსავლებიდან დიდი წილის დაზოგვა. ამის 

შედეგად მოთხოვნა იმდენად შემცირდება, რომ გამოიწვევს ეკონომიკურ ვარდნას.  

ასევე, დაბალი საპროცენტო განაკვეთები ახდენენ ისეთი საინვესტიციო 

პროექტების პროვოცირებას, რომლისთვისაც საზო-გადოებას არ გააჩნია საკმარისი 

რეალური რესურსები. მაგრამ, რესურსების ეს უკმარისობა გამოვლინდება 

მხოლოდ უშვალოდ კრიზისის დაწყების წინ, როდესაც უკვე გვიანი იქნება 

პრევენ-ციული ზომების გატარება. ანუ, ასეთი საბანკო სისტემა ბადებს   

საფინანსო „ბუშტს“, რომელიც, ადრე თუ გვიან, სკდება და იწვევს კრიზისს. 

(გამორიცხული არაა, რომ საქართველოში ასეთი „ბუშტი“ იქმნება მშენებლობის 

დარგში).
57

  

გარდა ამისა გამოდის, რომ საქართველოში შიდა მოთხოვნის სტიმულირება 

ხდება საბანკო კრედიტების მეშვეობით, ხოლო მეწარმეთა სტიმულირება ხდება 

საგადასახადო შეღავათებით, და ესე იგი, საბოლოო ჯამში, საზოგადოების 

ხარჯზე. მაშინ როდესაც ეს უნდა ხდებოდეს პირიქით. გადასახადები უნდა 

ხმარდებოდეს შემოსავლების გადანაწილებას, ხოლო საბანკო კრედიტები - 

მეწარმეების ბიზნეს-პროექტების დაფინანსებას. მაგრამ მეწარ-მეებისთვისაც 

ნაკლებ სარისკოა და მეტად მომგებიანია საქონლის იმპორტირება და არა 

წარმოება, და ბანკებისთვისაც ნაკლებ სარისკოა იმპორტის მოკლევადიანი 

                                                      
56

  „იქამდე, სანამ ჩვენ ვიყენებთ საბანკო კრედიტს როგორც ეკონომიკური განვითარების 

საშუალებას, ჩვენ უნდა ვეგუებოდეთ სავაჭრო ციკლების შედეგებს. გარკვეული აზრით, ისინი 

წარმოადგენენ ფასს, რომელსაც ჩვენ ვიხდით განვითარების სიჩქარისთვის, რომელიც აღემატება 

იმას, რომელსაც ადამიანები ნებაყოფლობით ხდიან შესაძლებელს თავისი დანაზოგების 

მეშვეობით, და რომელიც, ამიტომ, იძულებით უნდა იყოს მათგან ამოღებული“ (Hayek, 1933, 189-

190). 
57  ამან განაპირობა თანამედროვე ეკონომისტების არაერთი წინადადება საბანკო სისტემის 

რადიკალური რეფორმირების თაობაზე, სადაც ძირითადი მოთხოვნაა 100%-იანი სარეზერვო 

ნორმის დაკანონება.  
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სავაჭრო ოპერაციების, ვიდრე გრძელვადიანი საწრმოო ინვესტიციების 

დაკრედიტება;  

8.  საქართველოში იმპორტი მშპ-ის 60%-მდეა. შიდა მოთხოვნა დიდწილად 

კმაყოფილდება იმპორტირებული საქონლით. გავხ-დით დამოკიდებული სხვა 

ქვეყნების ეკონომიკებზე.
58

 სერიოზული პრობლემაა სავაჭრო ბალანსის 

დეფიციტი. ამის გამო  ქვეყნიდან უწყვეტად გაედინება მსყიდველობითი უნარი, 

რაც ასუსტებს ეკონომიკას. მიუხედავად ამისა, ნეოლიბერალური პოლიტიკის 

წყალობით, სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი ქვეყანაში იზრდება წლიდან წლამდე;  

9. ყოველივე ეს ხელს უშლის ეკონომიკაში ფუნქციონალურად ჩაკეტილი 

სტრუქტურების ფორმირებას, რაც საჭიროა მულტი-პლიკაციის ეფექტის 

გასაძლიერებლად და ეკონომიკური ზრდის  ასაჩქარებლად. მულტიპლიკაციის 

ეფექტი არის ეკონომიკური სისტემის ემერჯენტული თვისება. იგი ვერ 

დაიბადება, თუ ადგილობრივი ფირმები არ იქნებიან ერთმანეთის მიმწოდებლები 

და მომხმარებლები, თუ არ შეიქმნება ფულად-სასაქონლო ნაკა-დების წრიული 

კონტური, თუ ორიენტირებული იქნებიან მხოლოდ იმპორტზე ან ექსპორტზე, თუ 

არ გატარდება იმპორტის ჩანაცვლების პოლიტიკა.   

ავად თუ კარგად, მაგრამ ნეოკლასიკური თეორიაც და მასზე დაფუძნებული 

ნეოლიბერალური პოლიტიკაც გულისხმობენ ეკონომიკას, როგორც 

ურთიერთდაკავშირებული ელემენტების სისტემას. ხოლო, ჩვენს ეკონომიკაში 

ვერ განვითარდა სათანადოთ შიდასისტემური კავშირები. სანამ ეკონომიკა არ 

შეიძენს სისტემუ-რობას და მთლიანობას, იგი საერთოდ ნაკლებად დაემორჩილება 

მაკროეკონომიკურ ზემოქმედებას, მათ შორის, ნეოკლასიკური რეცეპტებით 

ზემოქმედებას. ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ჩვენი ეკონომიკა ძნელად 

ემორჩილება რეგულირებას; 

10. რა მივიღეთ ლიბერალური პოლიტიკის შედეგად? ბანკები აფინანსებენ 

ერთი მხრივ საქონლის იმპორტს, მეორე მხრივ, მის რეალიზებას; იმპორტი 

იზრდება; ქვეყნიდან გაედინება მსყიდველობითი უნარი; ითრგუნება მცირე და 

საშუალო ბიზნესი; არ იქმნება სამუშაო ადგილები; სამუშაო ძალა გადის 

ქვეყნიდან; არ იზრდება შემოსავლები; ქვეყანა გადაიქცა ვაჭრობის პოლიგონად; 

                                                      
58

 „მოსაზრება, რომ ეკონომიკის გახსნილობა აიოლებს ღარიბი ქვეყნების ბედს, ეწინააღმდეგება 

საღ აზრს და ისტორიულ გამოცდილებას. ჩამორჩენილი ქვეყნის სწრაფმა ეკონომიკურმა 

გახსნილობამ მრავალჯერ გაანადგურა ისედაც სუსტი საწარმოო საქმიანობა, რომელიც იქ 

არსებობდა, და ამით გაამძაფრა სიტუაცია. წარსული დროის ბრძენი თეორეტიკოსები ჯეიმს 

სტიუარტი და ფრიდრიხ ლისტი აღნიშნავდნენ, რომ ვაჭრობა უნდა გაიხსნას თანდათან, რათა 

ღარიბი სავაჭრო პარტნიორის საწარმოო სექტორს მიეცეს მასთან ადაპტირების დრო. სწორედ ასე 

წარმართა ევროკავშირმა ესპანეთის ევროკავშირში ინტეგრაცია 1980-იან წლებში; ინტეგრაცია 

წარმატებით განხორციელდა. მაგრამ ტრიუმფალური განწყობების შედეგედ, რომელიც დაიწყო 

1989 წელს, ინტეგრაციის წინა გამოცდილება იქნა დავიწყებული და შეიცვალა შოკური თერაპიით“ 

(Рейнерт, 2011, 157). .... „ისტორიული გამოცდილება გვკარნახობს, რომ განვითარების სხვადასხვა 

დონეზე მყოფ ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობა იწვევს ნაკლებად ეფექტურ ქვეყნებში 

ყველაზე ეფექტური სამრეწველო სექტორების განადგურებას“ (იქვე). 
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მოგებას ნახულობენ იმპორტიორები და ბანკირები, ხოლო მოსახლეობა ეფლობა 

ვალებში; საფინანსო „ბუშტი“ და კრიზისი ხდება გარდუვალი. ეს პროცესები 

ურთიერთგანაპირობებენ ერთმანეთს და ეკონომიკა მოექცა „ხაფანგში“, საიდანაც 

ვეღარ გამოდის ულტრალიბერალური ცრურწმენების გამო. 

 

 ნეოლიბერალური პოლიტიკის არაეკონომიკური შედეგები 

1. პრობლემას წრმოადგენს არა სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში, არამედ ის, 

თუ ვის ინტერესებში მოქმდებს იგი. ეკონომიკის ეფექტურობისათვის 

აუცილებელია დემოკრატიული მთავრობა, რომელიც წარმოადგენს ხალხის, და 

არა კლანების ინტერესებს. მაგრამ ნეოლიბერალური პოლიტიკა ხელს უშლის 

დემოკრატიულ პროცესებს, რადგან ზრდის ეკონომიკურ უთანაბ-რობას, 

რომელიც ტრანსფორმირდება პოლიტიკურ უთანაბრობაში. როდესაც მდიდრებს 

აქვთ დიდი გავლენა, ისინი აწესებენ პოლიტიკური თამაშის ისეთ წესებს, 

რომლებიც ანიჭებთ მათ უფრო მეტ გავლენას. ეკონომიკური უთანაბრობა 

ტრანსფორ-მირდება უფრო მეტ პოლიტიკურ უთანაბრობაში, ხოლო 

პოლიტიკური უთანაბრობა - მეტ ეკონომიკურ უთანაბრობაში (იხ. Stiglitz, 2012). 

იქმნება “მანკიერი წრე”, რომელიც ზრდის უფსკ-რულს საზოგადოებასა და 

ოლიგარქიულ ხელისუფლებას შორის, რაც ბადებს პოლიტიკურ 

არასტაბილურობას და მთავრდება პოლიტიკური კრიზისით. იქმნება 

ძალაუფლების უზურპაციის რეალური საფრთხე. „ერთია გაიმარჯვო პატიოსან და 

სამართლიან თამაშში. მეორეა გქონდეს შესაძლებლობა თვითონ დაადგინო 

თამაშის წესები, ამასთან, დაადგინო ისე, რომ იმთავითვე გაზარდო გარკვეული 

მოთამაშეების გამარჯვების შანსები. და კიდევ უფრო უარესი - თვითონვე აირჩიო 

თამაშის მსაჯებიც“ (Stiglitz, 2012, 38.);
59

   

2. ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა განსაკუთ-რებით მახინჯ 

ფორმას ღებულობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. კერ-ძოდ, ოლიგარქიული 

ხელისუფლება ხელს უწყობს საზოგადოების ბიუროკრატიზაციას და 

კრიმინალიზაციას.  ბიუროკრატები და კრიმინალები მათ არ უქმნიან 

პრობლემებს. ისინი პრობლემებს უქმნიან საზოგადოებას. ხელოვნურად შექმნილი 

დაძაბულობა იწვევს შიდა სოციალურ კონფლიქტებს. სწორედ მათზე ხდება 

ოლიგარქების მიმართ დაგროვილი აგრესიის გადამისამართება. ეს აძლევს მათ 

საშუალებას ღარიბი და აგრესიული გარემოსგან იზოლირებით მშვიდად 

იცხოვრონ სასახლეებში სრულიად განსხ-ვავებული ცხოვრებით. 

                                                      
59 მაგალითად, არჩევნების შედეგები დიდად არის დამოკიდებული საარჩევნო კამპანიის 

დაფინანსებაზე. მაგრამ, ნაცვლად იმისა, რომ შეიქმნას საერთო საარჩევნო ფონდი, საიდანაც   

თანაბრად დაფინანსდებიან პოლიტიკური პარტიები, კანონი აძლევს კერძო სუბიექტებს 

სასურველი პარტიების დაფინანსების უფლებას. ამის შედეგად გამარჯვების მეტი შანსები 

ეძლევათ ოლიგარქების და არა ხალხის ინტერესების დამცველ პარტიებს. ასეთი კანონით 

„დემოკრატიული“ გზით ხელისუფლებაში მოდის არადემოკრატიული მთავრობა.     



 

105 

 

მიზანმიმართულად ინერგება ურთიერთ-სიძულვილი პოლიტიკური 

შეხედულებების საფუძველზე. ამის შედეგად საზოგადოება კარგავს მთლიანობას, 

იყოფა ურთიერთდაპირისპირებულ ნაწილებად პრინციპით „ჩვენ და ისინი“. 

ხოლო ხელისუფლება ახდენს მტყუანმართალის გარჩევას, აწესრიგებს 

ურთიერთობებს მათ შორის და „წარმატებით“ აკეთებს კიდეც ამას შერჩევითი 

სამართალის საფუძველზე. ამის თვალსაჩინო  მაგა-ლითია რუსეთი, სადაც ა. 

გაიდარის ნეოლიბერალური პოლიტიკა ლოგიკურად დასრულდა 

დემოკრატიულად არჩეული ვ. პუტინის დიქტატურით; 

3. როგორც აღინიშნა, ნეოლიბერალური პოლიტიკა ზრდის უთანაბრობას. 

მრავალწლიანი კვლევების საფუძველზე Oxfam-მმა დასახელა ხუთი მიზეზი, თუ 

რატომ გვაყენებს ზიანს უკიდურესი ეკონომიკური უთანაბრობა.
60

 ძნელი არ არის 

პარალელების გატარება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებთან. 

1) უთანაბრობა ეკონომიკურად არაეფექტიანია, რადგან იგი ასუსტებს 

მოთხოვნას: მდიდრები არ ყიდულობენ საქონელს და მომსახურებას იმ 

რაოდენობით, რამდენსაც იგივე ფულის რაოდენობით იყიდიდა უმრავლესობა. 

„დიდი სიმდიდრის და კაპი-ტალის კონსოლიდაცია ასე ცოტა ადამიანების ხელში 

არის არაეფექტური იმიტომ, რომ ეს ასუსტებს მოთხოვნას, ... მრავალ ქვეყანაში 

მრავალი წლის მანძილზე რეალური ხელფასები თითქმის არ გაზრდილა, მაგრამ 

უდიდეს მოგებას იღებს კაპი-ტალი. ამის მაგივრად ეს ფული უფრო თანაბრად 

რომ გადა-ნაწილებულიყო მოსახლეობაში, მაშინ იგი მეტ ადამიანს მისცემდა 

მსყიდველობით უნარს, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობდა ზრდას და 

შეამცირებდა უთანაბრობას“ (OXFAM, 2013, 2). 

2) უთანაბრობა იწვევს პოლიტიკურ კოროზიას. ფულის კონცენტრაცია 

შესაძლებელს ხდის პოლიტიკური ცვლილებების განხორციელებას მდიდრების 

სასარგებლოდ როგორც ლეგალური ლობირების, ისე კორუფციის გზით. „... 

„ფული არის ძალა-უფლება“, ამიტომ უთანაბრობა საზოგადოებებში წარმოადგენს 

საფრთხეს დემოკრატიისთვის. ეს ძალაუფლება შეიძლება იყოს გამოყენებული 

ლეგალურად, ... მილიონების ხარჯვით პოლი-ტიკოსების ლობირებაზე, ან 

არალეგალურად, ფულის გამოყენე-ბით პოლიტიკური პროცესის 

დასამახინჯებლად და დემოკრატიული გადაწყვეტილების საყიდლად. ... ეს 

ბადებს პოლიტიკას, რომელიც ხელსაყრელია მდიდარი უმცირესობისთ-ვის და 

არა ღარიბი უმრავლესობისთვის“  (იქვე). 

3) უთანაბრობა იწვევს სოციალურ განხეთქილებას. „უკიდურესი სიმდიდრე 

და უთანაბრობა ... აძნელებს სოციალურ მობილურობას. თუ თქვენ დაიბადეთ 

ღარიბად ძალიან უთანაბრო საზოგადოებაში, დიდი ალბათობით თქვენ ასევე 

                                                      
60  Oxfam International — 13 ორგანიზაციის კონფედერაციაა, რომლებიც 3000 პარტნოირთან 

ერთად 100-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობენ, რათა სათანადო გადაწყვეტა მოუძებნონ სიღარიბესა 

და უსამართლობას. 
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დარჩებით ღარიბი სიცოცხლის ბოლომდე. სოციალური მობილურობა სწრაფად 

დაეცა მრავალ ქვეყანაში, სადაც გაიზარდა უთანაბრობა. მდიდარი ელიტა იყენებს 

თავის ფულს მომსახურების საყიდლად, იქნება ეს კერძო სკოლები თუ კერძო 

სამედიცინო მომსახურება. ამიტომ ისინი ნაკლებად არიან დაინტერესებული 

საზოგადოებრივი მომსახურებით ან გადასახადების გადახდით ... . ელიტის 

წარმომადგენლებს გაცილებით მეტი შანსი აქვთ აღმოჩნდნენ პოლიტიკურ 

სტრუქტურებში ან სხვა სახელისუფლებო პოსტებზე და გააღრმავონ უთანაბრობა. 

მოსალოდნელია, რომ მათი შვილე-ბიც იქნებიან ასეთივე მდიდრები, თუ უფრო 

მდიდრები არა, ვიდრე მათი მშობლები, და უთანაბრობა გაიზრდება თაობებს 

შორის. უთანაბრობა დაკავშირებულია მრავალ სხვადასხვა სოცია-ლურ 

პრობლემასთან, მათ შორის ძალადობასთან, ფსიქიურ აშლილობებთან, 

კრიმინალთან ... . უკიდურესი უთანაბრობა ცუდია ... მდიდრებისთვისაც. 

მდიდარი ადამიანები უფრო ბედნიერები და ჯანმრთელები არიან, როდესაც 

ცხოვრობენ უფრო თანასწორ საზოგადოებაში“ (იქვე). 

4) უთანაბრობა ეკოლოგიურდ დესტრუქციულია. მდიდრები უფრო მეტად 

ფლანგავენ შეზღუდულ რესურსებს. რადგან გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 

მოქმედებები მათ აკარგინებენ მოგებას, და ისინი იყენებენ თავიანთ ეკონომიკურ 

და პოლიტიკურ ძალაუფლებას ასეთი მოქმედებების წინააღმდეგ (იხ. Stiglitz, 

2012). 

5) უთანაბრობა არაეთიკურია. უკიდურეს სიღარიბეს ისევე შეუძლია 

მორალურად გახრწნას ადამიანი და უბიძგოს უღირს საქციელზე, როგორც 

უკიდურეს სიმდიდრეს, რომელიც ასუსტებს თვითნებობის მოთოკვის უნარს. 

გადაჭარბებული ეკონომიკური უთანაბრობა არის მრავალი მანკიერებისა და 

სოციალური ბორო-ტების წყარო;
61

 

                                                      
61 ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოზეფ სტიგლიცი წერს ამერიკის შესახებ, სადაც  

ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგად მკვეთრად გაიზარდა უთანაბრობა: „ახალგაზრდა 

ამერიკელების ცხოვრებისეული წარმატება უფრო მეტად არის დამოკიდებული მათი 

მშობლების შემოსავლებზე და განათლებაზე, ვიდრე სხვა განვითარებულ ქვეყნებში.  ...  ჩვენ 

ვკარგავთ ყველაზე უფრო ძვირფას რესურსს, ჩვენს ადამიანურ რესურსებს: მილიონობით 

მათგანს, ვინც იმყოფება ფსკერზე, არ ეძლევა შესაძლებლობა იცხოვროს თავისი პოტენციალის 

შესაბამისად. მრავალი გამოკვლევა მიუთითებს ურთიერთკავშირზე შედეგების უთანაბრობასა 

და შესაძლებლობების უთანაბრობას შორის. როდესაც ადგილი აქვს შემოსავლების დიდ 

უთანაბრობას, მათ, ვინც მაღლაა, შეუძლიათ თავიანთი შვილებისთვის იყიდონ 

პრივილეგიები, რომელზეც ხელი არ მიუწვდებათ სხვებს ... . რა თქმა უნდა, თანაბარი 

შესაძლებლობების გარეშე, ისინი, ვინც დაიბადა სიღარიბეში, დიდი ალბათობით ასევე 

დაასრულებენ ცხოვრებას ... . რაც უფრო მეტი ქვეყანა გაიმეორებს ამერიკულ მოდელს, მით 

მეტად მიიღებენ ისეთივე  შედეგებს, როგორმაც თავი იჩინა ამერიკაში“ (Stiglitz, 2012, 71). 

კორუფცია დამანგრეველ გავლენას ახდენს მორალზე, სოციალურ სოლიდარობაზე და 

ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე. ქვეყნებში, სადაც დიდია უთანაბრობა ხშირად დიდია 

კორუფცია, რომელიც დამანგრეველ გავლენას ახდენს მორალზე, სოციალურ სოლიდარობაზე 

და ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე. ამ ქვეყნებში ნაკლებად იდება ინვესტიციები 
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5. ფული, შიში და იმედი არის ის ინსტრუმენტები, რომლი-თაც გაცილებით 

ადვილია ღარიბი უმრავლესობის მართვა, ვიდრე საშუალო ფენის. ამიტომ 

ძალაუფლების შენარჩუნება უფრო ადვილია პოლარიზებულ საზოგადოებაში, 

სადაც უმრავლესობას წარმოადგენს ღარიბი ფენა. როდესაც უმრავლესობაშია 

საშუალო ფენა, მაშინ ის თვითონ ირჩევს ხელისუფლებას დემოკრატიული გზით. 

თუ დიდია ღარიბი ფენა, მაშინ ხელისუფლებას ფაქტიურად „ირჩევს“  მდიდარი 

უმცირესობა. ხოლო, ხელისუფლება იცავს იმის ინტერესებს, ვინც ფაქტიურად 

ირჩევს მას.   

ერთ შემთთხვევაში მთავრობა ხელს უწყობს შემოსავლების გადანაწილებას და 

საშუალო ფენის ზრდას, მცირე ბიზნესის განვითარებას და რეგიონების 

ეკონომიკურ გამოთანაბრებას. ასეთი ეკონომიკა ჰარმონიულად ფუნქციონირებს, 

რადგან ფულად-სასაქონლო ნაკადებს შორის ყალიბდება ოპტიმალური პროპორ-

ციები. ეს განაპირობებს მდგრად განვითარებას.  

 მეორე შემთხვევაში  მთავრობა ხელს უწყობს უთანაბრობის, ღარიბი ფენის 

ზრდას და საშუალო ფენის განადგურებას. კლანები და ხელისუფლება იცავენ 

ერთმანეთის ინტერესებს. პოლიტიკო-სები ღებულობენ ფინანსურ მხადაჭერას და 

იმარჯვებენ არჩევ-ნებში, კლანები ღებულობენ სასურველ კანონებს და 

ეკონომიკურ პოლიტიკას. ხდება ეკონომიკის დერეგულირება, ძლიერდება 

შემოსავლების და სიმდიდრის პოლარიზაცია, იზრდება რეგიო-ნული 

განვითარების უთანაბრობა, ძლიერდება მონოპოლიები, იკვეცება სოციალური 

პროგრამები, ხდება გარემოს დაბინძურება და ა.შ.. ასეთი ეკონომიკა ვერ 

ფუნქციონირებს ჰარმონიულად, რადგან მახინჯდება ფულად-სასაქონლო 

ნაკადებს შორის ოპტიმალური პროპორციები. ასეთ პირობებში გარდუვალია 

ეკონომიკური ზრდის შენელება, ფინანსური არასტაბილურობა და კრიზისი. 

 

ნეოლიბერალური დისკურსი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში 

1. თანამედროვე პირობებში ხელისუფლების შესანარჩუ-ნებლად არ არის 

საკმარისი ძალოვანი სტრუქტურები. ხელისუფ-ლება ცდილობს მიმართოს არა 

„იძულებას“, არამედ „დარწმუნებას“, იყენებს  ე.წ. „რბილ ძალაუფლებას“.62 

კომპიუტერიზაციის და ინტერნეტის ეპოქაში ხელისუფლებისათვის ძნელია 

ინფორ-მაციის მიწოდებაზე კონტროლი, ამიტომ იგი ცდილობს გავლენის 

                                                                                                                                                                     
საზოგადოებრივ დოვლათში, კერძოდ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ტექნოლოგიებში, 

განათლებაში და სხვ. (იხ. Stiglitz, 2012).  
62 „რბილი ძალაუფლება - არის ძალაუფლება, რომელიც რეალიზდება კომუნიკაციური 

ზემოქმედების ფორმით, რომლის დროსაც ძალაუფლებით ნაკარნახები ქცევა რეციპიენტის მიერ 

აღიქმება როგორც თავისუფალი და ნებაყოფლობითი არჩევანი“ (Русакова, 2012, 202).   „ ....  მაშინ 

როდესაც, კლასიკური თვალსაზრისით ძალაუფლება განისაზღვრება კლასის და  წარმოების 

მატერიალურ საშუალებებზე კონტროლის ტერმინებში, დღეს ძალაუფლება ფართოდ განიმარტება 

როგორც კონტროლი მასების ცნობიერებაზე, რომელიც გულისხმობს კონტროლს საჯარო 

დისკურსზე ყველა მის სემიოტიკურ განზომილებაში“ (ван Дейк, 2013, 32). 
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მოხდენას ინფორმაციის ინტერპრეტაციაზე; პრიორიტეტებზე, შეფასებებზე და, 

როგორც შედეგი, მოქმედებებზე.63 ამისთვის ხელისუფლება წარმართავს 

დისკურსებს, რომელშიც კოდირებუ-ლია მისთვის სასურველი ფარული 

საზრისების მატრიცა. ვინც წარმართავს დისკურსს, ის ფლობს ძალაუფლებას.  

 

„საჯარო დისკურსზე კონტროლი - არის აუდიტორიის ცნობიე-რებაზე 
კონტროლი, და ესე იგი, არაპირდაპირ, იმაზე, თუ რა სურს და რას აკეთებს 
აუდიტორია. მას, ვისაც შეუძლია ადამიანების დარწმუნება, ცდუნება, შთაგონება 
ან მანიპულირება, არ სჭირდება ძალის გამოყენება. ამ თვალსაზრისით 
თანამედროვე სიმბოლური ელიტები - პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, 
მასწავლებლები, ადვოკატები, ჩინოვნიკები და ყველა, ვისაც გააჩნია განსაკუთ-
რებული წვდომა საჯარო დისკურსზე, ან ბიზნეს-მენეჯერები, რომლებიც ირიბად 
აკონტროლებენ ამ წვდომას (მაგალითად, მასმედიის იმპერიების მფლობელები) ... 
მათ ყველას შეიძლება უწოდოთ ძალაუფლების მქონე ჯგუფები, ....“ (ван Дейк, 
2013, 32). 

 

დისკურსის ძალაუფლება არ არის ლოკალიზებული, იგი თითქოს ყველგან არის 

და კონკრეტულად არსად არის. იგი გაბნეულია სოციუმში და 

პერსონიფიცირებულია ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილ 

ინტელექტუალებში, რომლებიც დომინირებენ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 

იურიდიულ, განათლების დისკურსებში. მათ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა, 

ფლობენ პროფესიულ „სლენგს“, რათა აკადემიურ ენაზე ილაპარაკონ მეცნიერების 

სახელით, განაცხადონ პრეტენზია „ჭეშმარიტების“ ცოდნაზე. მეცნიერული 

„ჭეშმარიტების“ ფლობა  მეცნიერების ეპოქაში ხდება ძალაუფლების წყარო.64 

ამიტომ, თანამედროვე დისკურსებში გავლენის მოსაპოვებლად აპელირება 

პირველ რიგში ხდება ცოდნაზე და მეცნიერების ავტორიტეტზე. ცოდნასა და 

ძალაუფლებას შორის კავშირი სიღრმისეულად გამოიკვლია ფრანგმა 

პოსტსტრუქტურალისტმა მიშელ ფუკომ.   

 

„ფუკოსთან „ძალაუფლების“ გაგების სპეციფიკა  პირველ რიგში მდგომარეობს 
იმაში, რომ იგი ვლინდება როგორც „მეცნიერული დისკურსების“ ძალაუფლება 
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  „... ძალაუფლების დისკურსიულ ტექნოლოგიას შეუძლია არა მარტო ზემოქმედება იქონიოს 

ინფორმაციის მიმღები ადრესატის ცნობიერებაზე, არამედ მართოს კიდეც მისი ქცევა სპეციალური 

შეფასებების, პრიორიტეტების, ემოციების დანერგვით. ... მასმედიური დისკურსის მაგალითები, 

რომლებიც კონსტრუი-რებულია ... ფოკუსირების, დეფოკუსირების, ფსევდოსოციალური 

შეფასებების, შეცდომაში შეყვანის და სხვ. ლინგვოკოგნიტური მექანიზმებით, რომლებიც 

საშუალებას იძლევიან საზრისით მანიპულირებას, მის დამახინჯებას ან დამალვას, ცნებების 

ჩანაცვლებას, ამტკიცებენ, რომ სემანტიკური ვარირება ხელს უწყობს შეფასებების და ემოციების 

შეცვლას, „თავს ახვევს“ სიტუაციისადმი გარკვეულ დამოკიდებულებას, ცვლის აღქმის 

მოდალურობის ფოკუსს. კრიტიკულად მოაზროვნე ინდივიდები, აცნობიერებენ რა დისკურსის 

მეშვეობით ცნობიერებაზე ზემოქმედების მქონე ასეთ ტექნოლოგიებს, რწმუნდებიან მათი 

საჯაროდ მეცნიერული დეკონსტრუქციის აუცილებლობაზე“ (Якоба, 2015, 186). 
64  მსგავსად იმისა, როგორც შუა საუკუნეებში რელიგიური „ჭეშმარიტების“ ცოდნა ანიჭებდა 

მას საკრალურ ძალაუფლებას. 
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ადამიანის ცნობიერებაზე. სხვა სიტყვებით, მეცნიერების მიერ მოპოვებულ 

„ცოდნას“, რომელიც თავის თავად ფარდობითია და ამიტომ თითქოსდა საეჭვოა 

„საყოველთაო ჭეშმარიტების“ თვალსაზრისით, თავს ახვევენ ადამიანის 

ცნობიერებას როგორც „უდაო ავტორიტეტს“, რომელიც აიძულებს და უბიძგებს 

მას იაზროვნოს უკვე წინასწარ გამზადებული ცნებებით და წარმოდგენებით“ 

(Ильин, 1996, 69). 
 

დისკურსიული პრაქტიკებით ერთობლივად იქმნება სემან-ტიკური ველი, 

რომელიც გამეორების და ტირაჟირების მეშვეობით ქმნის ფართოდ აღიარებული 

საზრისების სივრცეს.   საზოგა-დოებრივი ცნობიერება უნებლიედ ეხვევა 

ხელისუფლების ნებით შექმნილ „საზრისების ბადეში“. დისკურსის უშუალო 

მონაწილეები ყოველთვის ვერც აცნობიერებენ, რომ დისკურსების კონტექსტში 

ჩადებულია ფარული საზრისების სისტემა, რომელიც ანონიმურად ზემოქმედებს 

ადამიანების ქვეცნობიერებაზე და თავს ახვევს მათ სოციალური პროცესების 

გარკვეულ ინტერპრეტაციას, შეფასებებს და მოვლენებისადმი ემოციურ-

ნებელობით დამოკი-დებულებას. შესაბამისად, ვერ აცნობიერებენ, რომ 

დისკურსის ნამდვილი სუბიექტი არის ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს 

მათი პირით. 

დისკურსის ბანალური კლიშეებიდან მისი კონტექსტუალური საზრისების 

სფეროში გადასვლა შესაძლებელია მხოლოდ მისი დეკონსტრუქციის გზით.   

როგორც კი ვახდენთ მეცნიერული და ენობრივი კონსტრუქტების 

დეკონსტრუქციას, აუდიტორია მაშინ-ვე გამოდის ფსევდოლოგიკის გავლენიდან, 

რომელსაც დისკურსი თავს ახვევს მას. ამიტომ პოსტსაბჭოთა ქვყნებში 

განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ენიჭება პროგრესულად მოაზროვნე 

ინტელი-გენციას, რომელსაც აქვს სათანადო კვალიფიკაცია დეკონსტ-რუქციის 

განსახორციელებლად და შეუძლია კონტრდისკურსების ინიცირება.65  ასაბუთებს 

რა დეკონსტრუქციის აუცილებლობას, ფრანგი ფილოსოფოსი ჟაკ დერიდა წერს:  
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 „როგორც ამბობდა მიშელ ფუკო, დისკურსის ფლობა ნიშნავს ძალაუფლების ფლობას. 

თანამედროვე ელიტები არ ახორციელებენ ჰეგემონიის პოლიტიკას პირდაპირი იძულების 

მეშვეობით. ... თვით ცნება „ელიტა“ დღეს უკვე ნიშნავს არა მარტო, და არა იმდენად, პოლიტიკურ 

ჯგუფებს, ... . ელიტური გაერთიანებები - ეს არის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები, რომლებიც 

ასრულებენ საზოგადოებრივი ექსპერტიზის და კონტროლის ფუნქციას: ექიმები, მასწავ-ლებლები, 

იურისტები, ჩინოვნიკები, ჟურნალისტები, ბიზნეს-ექსპერტები. თუ ცალკეული პოლიტიკოსის ან 

პოლიტიკური ლიდერის კრიტიკა არ წარმოადგენს სირთულეს არც იდეური, არც პრაქტიკული 

თვალსაზრისით. ამ ჯგუფების „ობიექტური, სამართლიანი და რაციონალური“ პოზიციების 

კრიტიკა ... მოითხოვს განსაკუთრებულ გამბედაობას, თავდადებას და „მკვლევარის ინტუიციას“. 

ელიტის ძალაუფლების კრიტიკა ნიშნავს, რომ  საკუთარი ცოდნა უნდა გახადო ანალიზის საგანი. 

ამიტომ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია სპეციალური მეცნიერული მეთოდოლოგიის ფლობა, 

რომელიც საშუალებას იძლევა ელიტური ჯგუფებით დეტერმინირებული ენის და დისკურსის 

ფარგლებს გარეთ გასვლას თუ არა, მათი იდეოლოგიური, ძალაუფლებრივი პოტენციალის 

მთლიანობაში შეფასების საშუალებას მაინც“ (ван Дейк, 2013, 8).  
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„თავისი ლოგოკის კანონების შესაბამისად იგი აკრიტიკებს ფილოსოფემების არა 
მხოლოდ შინაგან სტრუქტურას, ერთდრო-ულად სემანტიკურს და ფორმალურს, 
არამედ იმასაც, რასაც მათ შეცდომით მიაწერენ როგორც მათ გარეგან არსებობას, 
მათი რეალიზების გარეგან პირობებს: პედაგოგიკის ისტორიულ ფორ-მებს, ამ 
ინსტიტუტის ეკონომიკურ ან პოლიტიკურ სტრუქტურებს. სწორედ იმიტომ, რომ 
იგი ეხება ფუძემდებლურ სტრუქტურებს, ‘მატერიალურ’ ინსტიტუტებს, და არა 
მხოლოდ დისკურსებს ან აღმნიშვნელ რეპრეზენტაციებს, დეკონსტრუქცია 
ყოველთვის განსხვავდება უბრალო ანალიზისაგან ან ‘კრიტიკისაგან’ “ (Derrida, 
1967, 23-24).  

 

2.  პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობაში ეკონომიკური პოლიტიკის 

სფეროში დომინირებს ნეოლიბერალური დისკურსი, რომელშიც 

არტიკულირებული მიზნები და დაპირებული რეზულტატები დიამეტრალურად 

განსხვავდებიან იმისაგან, რაც რეალურად დევს დისკურსის საზრისშემოქმედ 

მატრიცაში. მართვადი მასმედიის მიერ პროფესიონალურად წარმართული 

ნეოლიბერალური დისკურსის პირობებში, საზოგადოება ვერ გარკვეულა თუ რა 

ხდება. დეკლარირებული პოლიტიკის არგუმენტები საზოგადოებისთვის 

მისაღებია, მაგრამ ფაქტიური შედეგები - მიუღებელია. ქვემოდ მოყვანილია ამ 

დისკურსის რამდენიმე სტერეოტიპული დებულება, რომლებიც ცხადყოფენ 

ნეოლიბერალური პოლიტიკის ფსევდოლოგიკას. მაგალითად: 

1) ხელისუფლებაში მისასვლელად პოლიტიკოსებს ბიზნსმე-ნებისგან 

სჭირდებათ ფული და ამომრჩევლებისგან - საარჩევნო ხმები. ამიტომ 

ბიზნესმენებს ისინი პირდებიან გადასახადების შემცირებას, ხოლო ამომრჩევლებს 

- მაღალ ხელფასებს და პენსიებს. მაგრამ არაფერს ამბობენ, რომ ერთდროულად 

ორივე დაპირების შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ საბიუჯეტო დეფიციტის, 

სახელმწიფო ვალის და, ესე იგი, ინფლაციის ზრდის ხარჯზე.  ანუ, არაფერს 

ეუბნებიან ხალხს იმის შესახებ, რომ რასაც საჯაროდ მისცემენ ერთი ხელით, 

ფარულად ისევ წაართმევენ მეორე ხელით. 

2) ოლიგარქების ხელშეწყობით ხელისუფლებაში მოდის მთავრობა, რომელიც 

აცხადებს კონკურენციის ხელშეწყობას. მაგრამ მსხვილი ბიზნესის მიერ 

მონოპოლიზირე-ბულ ეკონომი-კაში ეს იძენს საპირისპირო, ანუ, კონკურენციის 

შეზღუდვის, მნიშვნელობას. რადგან ასეთ გარემოში მცირე და საშუალო ბიზნესი, 

რომელიც ქმნის კონკურენტულ გარემოს, რჩება დაუც-ველი მსხვილი ბიზნესის 

წინაშე, რომელიც სწორედ რომ ახშობს კონკურენციას და ამკვიდრებს 

მონოპოლიურ და ოლიგოპოლიურ საბაზრო სტრუქტურებს. 

3) ხელისუფლება აცხადებს მეწარმეობის ხელშეწყობას, მაგრამ რეალურად 

ახშობს მას. რადგან მეწარმეობა პირველ რიგში რეალიზდება მცირე და საშუალო 

ბიზნესში, რომელიც იზღუდება ამ პოლიტიკის პირობებში. ხოლო მსხვილ 

ბიზნესში მკვეთრად შემცირებულია და დივერსიფიცირებულია სამეწარმეო 

რისკები, გაცილებით გაზრდილია დაგეგმვის კომპონენტი, რომელიც ეფუძ-ნება 
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გრძელვადიან კონტრაქტებს და, შესაბამისად, მეწარმეობას, თავისი პირვანდელი 

გაგებით, აქ ნაკლებად აქვს ადგილი.
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4) მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით ხელისუფლება ამართ-ლებს მოგების 

გადასახადის შემცირებას. მაგრამ აბსოლუტურ მაჩვენებლებში მსხვილი ბიზნესის 

მოგება გაცილებით აღემატება მცირე და საშუალო ბიზნესის მოგებას. ამიტომ 

გადასახადის შემცირების მთავარი ბენეფიციარი არის მსხვილი ბიზნესი. და მისი 

ინტერესების რეალიზება ხდება საბიუჯეტო შემოსავლების და, ესე იგი, 

პენსიონერების, მასწავლებლების და ზოგადად საზოგადოების ინტერესების 

ხარჯზე.  

5) ზემოხსენებული საგადასახადო შეღავათები არგუმენტირე-ბულია იმით, 

რომ იგი იწვევს მეწარმეების გააქტიურებას, სამუშაო ადგილების შექმნას და, 

როგორც შედეგი,   შემოსავლების ზრდას. მგრამ რეალური შედეგი არის 

საპირისპირო. რადგან სამუშაო ადგილებს ქმნის მოთხოვნა, და არა მეწარმე. ხოლო 

მოთხოვნა ვერ გაიზრდება, თუ არ გაიზარდა უმრავლესობის მსყიდველობითი 

უნარი. ეს კი ვერ მოხდება, თუ არ განვითარდა მცირე და საშუალო ბიზნესი და 

დასაქმება; თუ არც საბიუჯეტო შემოსავლები იზრდება (რაც აფერხებს პენსიების, 

შემწეობების, ხელფასების ზრდას).   

6) ცხადდება, რომ საბანკო სისტემის დერეგულირების პირო-ბებში 

იპოთეკური და სამომხმარებლო კრედიტების ზრდა ხელს შეუწყობს ერთობლივი 

მოთხოვნის ზრდას და, როგროც შედეგი, ეკონომიკურ ზრდას. ანუ, დადებითად 

იმოქმედებს ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. მაგრამ საკრედიტო ექსპანსიის 

რეალური შედეგია ის, რომ: 1) რიგითი მომხმარებლები მოიხმარენ მეტს, ვიდრე 

აქვთ შემოსავლები და ეფლობიან ვალებში; 2) მშპ-თან შედარებით კრედიტების 

წინმსწრები ტემპით ზრდა ხდება აუცი-ლებელი პირობა მშპ-ის ნორმალური 

ზრდის შესანარჩუნებლად, რის გამოც ეკონომიკა ხდება ფინანსურად 

არასტაბილური, იქმნება საფინანსო ბუშტები, რაც ადრე თუ გვიან, მთავრდება 

კრიზი-სებით; 3) ნაწილობრივი რეზერვირების საბანკო სისტემაში გაცე-მული 

კრედიტები იქმნება „ჰაერიდან“, არ არის გამყარებული რეალური რესურსებით. ეს 

იწვევს ფულის პერმანენტულ გაუფასურებას და, ესე იგი, საზოგადოების 

მსყიდველობითი უნარის შემცირებას. ანუ, საზოგადოებას ერთდროულად 

აძლევენ სესხებს და თან ართმევენ მსყიდველობით უნარს. ამ პოლიტიკის 

შედეგად ბანკირები მდიდრდებიან, საზოგადოება ღარიბდება, ეფლობა ვალებში, 

ხოლო კრიზისი ხდება გარდუვალი. 

                                                      
66  საინტერესოა, რომ ცნობილი ეკონომისტი ჯ. გელბრეიტი თავის წიგნში  Economics and the 

Public Purpose („ეკონომიკური თეორია და საზოგადოებრივი მიზანი“, 1973), აღნიშნავს, რომ 

ტექნოსტრუქტურებით მართული კორპორაციები წარმოადგენენ ეკონომიკის დაგეგმვად 

ქვესისტემას, ხოლო მცირე ფირმები - საბაზრო ქვესისტემას. 
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7) ინერგება სოციალური სამართლიანობის ინტერპრეტაცია, რომლის 

თანახმად, შემოსავლები უნდა იყოს დამსახურების ადეკვატური. ინერგება აზრი, 

რომ მდიდრებმა თავისი შრომით მოიპოვეს სიმდიდრე და ამიტომ მათი 

შემოსავლების გადანაწი-ლება არის უსამართლობა. მაგრამ, პოსტსაბჭოთა 

ოლიგარქია წარმოიშვა ხალხის ქონების მითვისებით. ასეთ კონტექსტში,   

გადასახადებისგან თავის არიდება, რაც შეაფერხებს პენსიების და შემწეობების 

ზრდას მის მიერვე გაძარცულ საზოგადოებაში, ნამდვილად ვერ ჩაითვლება 

სამართლიანობად. ამასთან, ეკონომიკური უთანაბრობა ბადებს შესაძლებლობების 

უთანაბრობას. ასეთ კონტექსტში სამართლიანობის თავსმოხვეული 

ინტერპრეტაცია არარელევანტურია. 

8) სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის შემცირებას ამართლე-ბენ იმით, 

თითქოს იგი თავისი ბუნებით არის კორუფციის და ნეპოტიზმის წყარო და ამას 

პროგნოზირებენ ნებისმიერი მთავრობისთვის. ხოლო, რეალურად ასეთია 

ოლიგარქების მიერ „არჩეული“ მთავრობა. ოლიგარქები თვითონ უწყობენ ხელს 

კორუფციის და ნეპოტიზმის გავრცელებას სამთავრობო სტრუქ-ტურებში და ამით 

თვითონვე უწყობენ ხელს თავიანთი პროგნო-ზების აღსრულებას. თანამედროვე 

პირობებში არაკორუმპირებული მთავრობის გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკური 

და, საერთოდ, სოციალური პროგრესი.  

9) ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა ცხადდება როგორც  

უნივერსალური და ეკონომიკურად ეფექტიანი. მაგრამ, ქვეყნები ძალიან 

განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან თავისი სპეცი-ფიკით. ნეოლიბერალური 

პოლიტიკა კონცეპტუალურად არ ითვალისწინებს ქვეყნების სპეციფიკას 

(ეკონომიკურ პოტენციალს, დარგობრივ სტრუქტურას, სოციალურ კაპიტალს, 

გეოპოლიტიკურ გარემოს, ბუნებრივ რესურსებს და სხვ.). ამიტომ მთელ რიგ 

ქვეყნებში, სადაც იგი გატარდა, მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა.
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10) აპელირება ხდება ნეოკლასიკურ თეორიაზე, როგორც მეცნიერებაზე, ანუ 

იშველიებენ მეცნიერების ავტორიტეტს. მაგრამ ნეოკლასიკური თეორია არ ასახავს 

რეალობას და დღეისათვის წარმოადგენს ფსევდომეცნიერებას, რომელმაც შეიძინა 

იდეოლო-გიის ფუნქციები. ანუ, ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა 

რეალურად ეფუძნება არა მეცნიერებას, არამედ ოლიგარქიული ხელისუფლების 

იდეოლოგიას; 

                                                      
67

 „ახალმა ეკონომიკურმა ლოგიკამ გამოიწვია რეალური ხელფასის დონის დაცემა აღმოსავლეთ 

ევროპის, აზიის, აფრიკის და ლათინური ამერიკის მრავალ ქვეყანაში“ (Рейнерт, 2011, 9).  

„თანამედროვე მეინსტრიმული ეკონომიკური მეცნიერების თეთრმა ლაქებმა ხელი შეუშალეს 

მრავალი ღარიბი ქვეყნის განვითარებას. ჩინეთი და ინდოეთი (დღეისათვის ყველაზე 

წარმატებულნი განვითარებად ქვეყნებს შორის) განვითარდნენ მათ საწინააღმდეგოდ, რადგან 50 

წლის განმავლობაში მისდევდნენ მარშალის გეგმის, და არა ვაშინგტონის კონსენსუსის 

რეკომენდაციებს“ (Рейнерт, 2011, 162).  
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3. დისკურსებს შორის დომინირებისათვის ბრძოლა არის მთავარი ბრძოლის 

ველი ოლიგარქიულ ხელისუფლებებსა და რეფორმატორებს შორის. ეს ეხება 

როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ დისკურსებს. მათი გავლენით თანდათან 

ხდება ფასეულობების გადაფასება. უსამართლობის, ტერიტორიული 

მთლიანობის, ეკოლოგიის, კულტურული მემკვიდრეობის და სხვ. პრობლემების 

ნაცვლად ყურადღების ცენტრში ხვდება ყოველ-დღიური საზრუნავი, საარსებო 

სახსრების მოპოვება, საკუთრების და ღირსების დაცვა, უმუშევრობა და 

პენსიები.
68

  საზოგადოებაში ისადგურებს შიში, ნიჰილიზმი და აპათია.  

გარდუვალია, რომ ადრე თუ გვიან ასეთი რეჟიმი „აფეთქდება“, ანუ 

ნეოლიბერალიზმი არა მარტო ეკონომიკურ, არამედ პოლიტიკურ პროცესებშიც 

წარმოშობს არასტაბილურობას და კრიზისს. სანამ საზოგადოება არ 

გააცნობიერებს, რომ ოლიგარქიული ხელისუფლება შეგნებულად უწყობს ხელს 

სიღა-რიბეს, კორუფციულ, ბიუროკრატიულ და კრიმინალურ გარემოს და 

პარალელურად ქმნის მასთან ბრძოლის ილუზიას, იქამდე იგი დარჩება თავისივე 

გულებრყვილობის მძევალი. მდგომარეობის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ 

არსებული დემოკრატიული უფლებების ფარგლებში საზოგადოების 

პოლიტიკური და მოქალაქეობრივი გააქტიურებით. თუ საზოგადოება არ გამოი-

ყენებს დღეს არსებულ დემოკრატიულ უფლებებს, ხვალ შესაძლოა აღარ ჰქონდეს 

ისინი. „ვინც არ იყენებს თავის უფლებებს, იგი კარგავს მათ“ (ჰეგელი).  

როგორც ხალხზეა დამოკოიდებული თუ როგორ ხელისუფ-ლებას ირჩევს იგი 

დღეს, ისე ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული თუ როგორი არჩევნები იქნება 

ხვალ, ... ან საერთოდ, იქნება თუ არა. საზოგადოება და ხელისუფლება აყალიბებენ 

ერთმანეთს და ერთად ქმნიან ერის ისტორიას.   

  

 

დასკვნა 
 

1.  30-ანი წლების „დიდი დეპრესიის“ შედეგად ცხადი გახდა, რომ საბაზრო 

ეკონომიკის თვითრეგულირება ვეღარ ხდება და ეკონომიკა საჭიროებს 

რეგულირებას; 70-ანი წლების კრიზისმა ცხადი გახადა, რომ ეკონომიკის 

რეგულირება არ შეიძლება კეინზიანური მეთოდებით; ხოლო, 2008 წლის „დიდმა 

რეცესიამ“ ცხადი გახადა, რომ არც ეკონომიკის დერეგულირება შიძლება 

ნეოლიბერალური პოლიტიკის მეშვეობით. ხოლო, როგორ მოხდეს რეგულირების 

და თვითრეგულირების თანაარსებობა ერთიანი სისტემის ფარგლებში, ანუ, 

როგორ მოხდეს სტიქიური საბაზრო ძალების კანალიზება მიზანმიმართული 

                                                      
68 „საჯარო დისკურსის წარმოების პროცესის ნაწილზე კონტროლი ნიშნავს კონტროლს მისი 

შინაარსის ნაწილზე, და ესე იგი, აგრეთვე საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე არაპირდაპირ 

კონტროლს - შესაძლოა, არა უშუალოდ იმაზე, თუ რას ფიქრობენ ადამიანები, მაგრამ, უკიდურეს 

შემთხვევაში, იმაზე, თუ რაზე ფიქრობენ ისინი“ (ван Дейк, 2013,15). 



 

114 

 

რეგულირების საფუძ-ველზე, ამის თაობაზე განსხვავებული პოზიციების 

შეჯერება დღემდე ვერ ხერხდება;  

2. კონკურენტულ საბაზრო ეკონომიკაში ფულად-სასაქონლო ნაკადებს შორის 

ოპტიმალური პროპორციების უზრუნველყოფა ხდება თვითრეგულირების 

მექანიზმის საფუძველზე, რომლის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენს 

ენდოგენური ეკონომიკური ციკლი. შესაბამისად, კრიზისი არის 

თვითრეგულირებისათვის აუცილებელი პროცესი, რომლის დროსაც ხდება 

ეკონომიკურ ნაკადებს შორის დარღვეული პროპორციების აღდგენა. ხოლო 

საბაზრო ეკონომიკის განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, მონოპოლიზაციის 

პირობებში, თვითრეგულირების მექანიზმი მოშლილია და შიდასისტემური 

პროპორციების უზრუნველყოფა დამატებით საჭიროებს სახელმწიფოს ჩარევას 

ეკონომიკაში.69 ანუ, საბაზრო თვითრეგულირების და სახელმწიფო რეგულირების 

თანაარსებობა და ამ პროცესების სინქრონიზაცია ხდება აუცილე-ბელი. მაგრამ 

ამის განსახორციელებლად საჭიროა მეცნიერული ცოდნა, თუ როგორ ხდება 

თვითრეგულირება თავისუფალი კონკურენციის პირობებში. ამ პრობლემის 

თეორიულ კვლევას გააჩნია დიდი მნიშვნელობა და მისი გადაჭრის ნებისმიერი 

არგუმენტირებული კონცეფცია საჭიროებს ყურადღებას. რაც უფრო გაიწელება 

დროში პრობლემის გადაჭრა, მით უფრო დიდხანს გაგრძელდება არაჯანსაღი 

ეკონომიკური პოლიტიკა თავისი დამანგრეველი შედეგებით.   

ნიშანდობლივია, რომ ნეოლიბერალების ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტს 

წარმოადგენს მათი პოლიტიკის ალტერნატივის არარ-სებობა. ამასთან 

დაკავშირებით  რ. მაკჩესნეი წერს:  

 

„ ... ნეოლიბერალიზმის მომხრეების საბოლოო კოზირს წარმოადგენს ის, რომ არ 

არსებობს არავითარი ალტერნატივა. კომუნისტური საზოგადოებები, სოციალური 

დემოკრატიები, და ზომიერად სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფოები, 

როგორიც არის შეერთებული შტატები, ყველამ განიცადა მარცხი - აცხადებენ 

ნეოლიბერალები, და მათმა მოქალაქეებმა მიიღეს ნეოლიბერალიზმი როგორც 

ერთადერთი რეალური კურსი. შესაძლოა ეს არ არის სრულყოფილი, მაგრამ, ეს 

არის ერთადერთი შესაძლებელი ეკონომიკური სისტემა“ (McChesney, 1999, 5).    
 

რატომ არ არის ალტერნატივა? ცხადია, ალტერნატიულ ეკონომიკურ პოლიტიკას 

სჭირდება შესაბამისი ეკონომიკური თეორია. სანამ მეცნიერებს არ ეცოდინებათ 

როგორ ხდება თვითრეგულირება კონკურენციის პირობებში, იქამდე ვერ 

შეიქმნება ადეკვატური ეკონომიკური პოლიტიკა და ვერ მოხდება 

„თვითრეგულირების რეგულირება“ მონოპოლიზებულ ეკონომი-კაში. 

                                                      
69 მსგავსი პრობლემა დაიბადა პოსტსაბჭოთა ეკონომიკებში, სადაც გატარდა „შოკური 

თერაპია“. ასეთი ეკონომიკა აღმოჩნდა ისეთ პირობებში, როდესაც ცენტრალიზებული მართვა 

აღარ ხდებოდა, ხოლო კონკურენცია ჯერ არ არსებობდა  საბაზრო ურთიერთობების 

არარსებობის გამო.  
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ნეოკლასიკური თეორია არ იძლევა ამის საშუალებას. მეტიც, ეს თეორია დიდი 

ხანია საერთოდ ვეღარ პასუხობს თანამედროვე მეცნიერების კრიტერიუმებს და 

შეიძინა იდეოლოგიის ფუნქცია. მსგავსად მარქსისტული პოლიტეკონომიისა 

კომუნისტურ საზოგა-დოებაში, ნეოკლასიკური თეორია გამოხატავს 

საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების ინტერესებს. სწორედ ამით არის განპირო-

ბებული მისი დოგმატიზება და ეკონომიკური თეორიის განვითა-რების 

ხელოვნური ბლოკირება.    

 

„ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ ეკონომიკურ მეცნიერებაში უსაზღვროდ 
გაბატონდა ვარიაციები ნეოკლასიკური თეორიის თემაზე. მაგრამ ნეოკლასიკური 
ეკონომიკური თეორია იყო შეუმოწმებელი თეორია.  მართალია ცივი ომის დროს 
ნეოკლასიკური თეორია გამოყენებული იქნა როგორც ეფექტური იდეოლოგიური 
ფარი, მაგრამ მისი პოსტულატებით არც ერთი ქვეყანა არ აშენებულა“ (Рейнерт, 
2011, 161). 

 

მსგავსი შეხედულებები აქვთ მრავალ მეცნიერს. ამერიკელი ეკონომისტის რობერტ 

ნელსონის  წიგნის „ეკონომიკსი როგორც რელიგია: სამუელსონიდან ჩიკაგომდე 

და შემდეგ“  მთავარი იდეა სწორედ ეს არის, რომ ეკონომიკსი  რელიგიას უფრო 

ჰგავს, ვიდრე მეცნიერებას. მას მიაჩნია, რომ ეკონომიკსმა ჩაანაცვლა რელიგია 

მატერიალური პროგრესის რწმენით.  

 

„ეკონომისტები თავს მიიჩნევენ მეცნიერებად, მაგრამ ... ისინი უფრო გვანან 

თეოლოგებს. ეკონომიკური პროფესიის თანამედ-როვე წარმომადგენლებისათვის 

უახლოესი წინამორბედნი არ არიან ისეთი მეცნიერები, როგორც ალბერტ 

ეინშტეინი და ისააკ ნიუტონი; ჩვენ, ეკონომისტები, უფრო მეტად ვართ თომა 

აქვინელის და მარტინ ლიუთერის შთამომავალნი“ (Nelson, 2001, xv).  „ ისინი 

[ნეოლიბერალები - პ.ლ.] გვთავაზობენ ... რელიგიურ რწმენას თავისუფალი ბაზრის 

შეუმცდარობაში და საზრდოობენ მეცხრამეტე საუკუნის თეორიებით, რომელთაც 

არა აქვთ კავშირი რეალობასთან “ (McChesney, 1999, 6).    
 

3.  ეკონომიკური პროცესები დამოკიდებულია ეკონომიკურ ცოდნაზე, 

იდეებზე, წარმოდგენებზე, რომლებიც დომინირებენ მეცნიერულ დისკურსებში, 

პოლიტიკურ წრეებში, ეკონომისტებში და მთლიანად საზოგადოებაში. ამიტომ, 

პოლარიზებულ საზო-გადოებაში ოლიგარქიული  ხელისუფლება ცდოლობას 

ხელი შეუწყოს ულტრალიბერალური იდეების დანერგვას საზოგადოე-ბაში, 

სასწავლო პროცესში, ლიბერალური ფუნდამენტალიზმის იდეოლოგიის რანგში 

აყვანას, რათა მოიპოვოს საზოგადოების მხარდაჭერა თავისი პოლიტიკის 

გასატარებლად. მდიდარი კლანები ცდილობენ უალტერნატივო გახადონ 

ლიბერალიზმის იდეები და საზოგადოებისთვის მიუღებელი გახადონ 

განსხვავებული აზრი. ხოლო ნეოლიბერალური პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ 

საყრდენს წარმოადგენს ნეოკლასიკური თეორია თავისი დოგმებით. ამიტომ, არ 

არის გასაკვირი, რომ უმაღლეს ეკონომიკურ განათლებაშიც უალტერნატივოდ 
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ისწავლება ნეოკლასიკური თეორია („ეკონომიკსი“), და ხდება მომავალი 

პოლიტიკოსების, ექსპერტების, ლექტორების, მეცნიერების, სახელმწიფო მოხელე-

ების მენტალური პროგრამირება. ხდება საზოგადოებრივი აზრის 

მიზანმიმართული ფორმირება.70 მეცნიერების სახელით საზოგადოებაში ინერგება 

ფსევდომეცნიერული იდეეები, რომლებიც განაპირობებენ სახელმწიფოს 

არაადეკვატურ ეკონომიკურ პოლიტიკას და ეკონომიკური სუბიექტების არასწორ 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს, რასაც მოსდევს საზოგადოებისთვის კონტრ-

პროდუქტიული მოქმედებები.   

 

„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ დროა საჯაროდ ვაღიაროთ არსებული საბაზრო 

თეორიების ნაკლოვანებები და, მართლაც, გავაცნობიეროთ რომ ისინი ვერ 

პასუხობენ მეცნიერულ კრიტერიუმებს. თავის მხრივ, ეს არის ძლიერი სიგნალი 

ნეოლიბერალური იდეოლოგიისათვის, რომ მისი რეცეპტები პოლიტიკისათვის არ 

ემყარება ჯასაღ ინტელექტუალურ საფუძველს. 2007-2008 წლების კრიზისმა 

მოგვცა უნიკალური შესაძლებლობა გადავაფასოთ ჩვენი ძირითადი იდეები და  

წარმოდგენები, და წამოვიწყოთ ახალი კვლევითი პროგრამა ... .  რა თქმა უნდა, 

ჩვენ არ ვართ პირველები, ვინც მოუწოდებს ეკონომიკური თეორიის პარადიგმის 

შეცვლისაკენ. მრავალი ავტორი, როგორც კრიზისამდე, ისე მის შემდეგ, 

მიუთითებდა ნეოკლასიკური თეორიის ფუნდამენტურ პრობლემებზე და მის 

უუნარობაზე ასახოს რეალობა. ... არსებული პარადიგმის შეცვლა მნიშვნელოვანი 

ამოცანაა, და მისი მიღწევა შესაძლებელია მათი მუდმივი კოლექტიური 

ძალისხმევით, ვინც არ იზიარებს ნეოკლასიკური თეორიის წინაპირობებს და 

დასკვნებს“   (Slattery, 2013,325). 
 

ხშირად ეკონომისტები უფრო ცდილობენ ეკონომიკურ რეალობაზე 

ზემოქმედებას, ვიდრე მის შესწავლას. ამიტომაც ზემოქმედების რეზულტატები 

განსხვავდებიან  დეკლარირებული მიზნებისაგან. ასეთ ვითარებაში 
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 ამასთან დაკავშირებით, საინტერესოა მე-20 საუკუნის ცნობილი მოაზროვნეების მიშელ ფუკოს 

და ნოამ ჩომსკის დიალოგი:  მ. ფუკო: „... ითვლება, ... რომ ძალაუფლება ლოკალიზებულია 

მთავრობის ხელში, და რომ მისი რეალიზება ხდება გარკვეული რაოდენობის სპეციალური  

ინსტიტუტებით, ისეთი, როგორიც არის პოლიცია, არმია, უწყებრივი და სახელმწიფო აპარატი. ... 

მაგრამ, მე მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური ძალაუფლება რეალიზდება აგრეთვე გარკვეული 

რაოდენობის იმ ინსტიტუტებით, რომლებსაც, ერთი შეხედვით არაფერი აქვთ საერთო 

პოლიტიკურ ძალაუფლებასთან ... ადამიანებმა ეს იციან ოჯახთან, უნივერსიტეტთან და საერთოდ 

განათლების სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც, ერთი შეხედვით, იქმნება იმისთვის, რომ 

გაავრცელოს ცოდნა, ხოლო სინამდვილეში შექმნილია იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს გარკვეული 

საზოგა-დოებრივი კლასის ძალაუფლება და გამორიცხოს ყველა სხვა საზოგადოებრივი კლასის 

ძალაუფლების იარაღი. ... მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში, ... ნამდვილი პოლიტიკური ამოცანა 

მდგომარეობს იმაში, რომ განიხილოს და გააკრიტიკოს ძალაუფლების ერთი შეხედვით 

ნეიტრალური და დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, ამასთან, გააკრიტიკოს  და განიხილოს ისე, რომ 

ის პოლიტიკური ძალადობა, რომელიც ფარულად ხდება მათში, იქნეს მხილებული, იმისათვის, 

რომ ადამიანებმა შეძლონ მათ წინააღმდეგ ბრძოლა. თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ ძალაუფლების ამ 

საყრდენი წერტილების ამოცნობას, ჩვენ აღმოვჩნდებით იმ საფრთხის ქვეშ, რომ დაუშვებთ მათ 

არსებობას შემდგომშიც. შეიძლება აღმოვჩნდეთ იმის მოწმენი, თუ როგორ აღდგება იგივე 

კლასობრივი ძალაუფლება აშკარა რევოლუციური პროცესის შემდეგაც.“  ნ. ჩომსკი: „დიახ, მე 

სავსებით გეთანხმებით, და არა მარტო თეორიაში, არამედ ფაქტობრივადაც“  (იხ. ფუკო, 1971). 
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ეკონომისტებს მოეთხოვებათ განსაკუთრებული პროფესიული პასუხისმგებლობა 

და თეორიული კვლევების გააქტიურება. გააქტიურება აშკარად შეინიშნება 

მსოფლიოში 2008 წლის კრიზისის შემდეგ. მეცნიერები, პრაქტი-კოსები, 

ექსპერტები და სტუდენტებიც კი,  სულ უფრო აქტიურად გამოდიან 

ნეოკლასიკური თეორიის და ნეოლიბერალური პოლი-ტიკის კრიტიკით, 

რადიკალური რეფორმების პროგრამებით. გამო-იცემა უამრავი მეცნიერული 

შრომები, ეწყობა კონფერენციები, წამყვან უნივერსიტეტებში შექმნილია 

სტუდენტური ასოციაციები სასწავლო პროგრამებში პლურალიზმის მოთხოვნით, 

დაარსდა კვლევითი ცენტრები ნეოკლასიკური პარადიგმის ალტერნატივის 

შესაქმნელად და ა.შ.
71  

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

1. ван Дейк Т.  2013. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ».  

2. Ильин И. 1996. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.  Москва: Интрада.   

3. Леиашвили П. 1990. Анализ экономической ценности. - М.:"Экономика".  

4. Леиашвили П. 1990. Ценность как категория аксиологии. Тбилиси, Изд-во ТГУ.  

5. Леиашвили П. 2011. Экономическая деятельность: Телеологический анализ. Тбилиси. СИАХЛЕ.  

6. Леиашвили П. 2013. Экономикс в тисках эмпиризма и догматизма. Тби-лиси, СИАХЛЕ. 

7. Райнерт Э. 2011. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются 

бедными.  М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики.  

8. Русакова О. 2012. Современная политическая философия. Екатеринбург: ИД «Дискурс-Пи».    

9. Якоба B. Деконструкция дискурсивной технологии властию.// Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, 

Языкозн. 2015. № 5 (29).  

10. Berg A., Ostry J.  2011. Inequality and Unsustainable Grouth: Two Sides of the Same Coin? IMF Staff 

Discussion Note.  

11. Debate Noam Chomsky & Michel Foucault - On human nature [Subtitled]. 13, March, 2013.  

(https://www.youtube.com/watch?v=3wfNl2L0Gf8&t=7s) 

                                                      
71 სტუდენტური ასოციაციები შქმნილია კემბრიჯის, ოქსფორდის, ჰარვარდის, სორბონას და 

მსოფლიოს სხვა წამყვან უნივერსიტეტებში;  2015 წელს შეიქმნა სტუდენტური მოძრაობა 

“International Student Initiative for Pluralism in Economics” („საერთაშორისო სტუდენტური 

ინიციატივა პლურალიზმისათვის ეკონომიკურ თეორიაში“. იხ. http://www.isipe.net), იგი 

დღეისათვის აერთიანებს 82 სტუდენტურ ჯგუფს 30 ქვეყნიდან; ჯ. სოროსმა დააფუძნა „ახალი 

ეკონომიკური აზროვნების ინსტიტუტი“, რომლის საწესდებო მიზანს წარმოადგენს ახალი 

ეკონომიკური პარადიგმის შემუშავება (იხ. https://www.ineteconomics.org); ნობელის პრემიის 

ლაურეატმა ჯ. სტიგლიცმა დააფუძნა ინსტიტუტი „Initiative for Policy Dialogue (IPD)“, რომელიც 

მკაცრად აკრიტიკებს ნეოლიბერალიზმს და ეხმარება ქვეყნებს ალტერნატიული გზებით 

ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში; საყოველთაოდ ცნობილია საპროტესტო მოძრაობა 

„Occupy Wall Street“ (http://occupywallst.org/about), ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის 

მწვავე კრიტიკით, რომელიც 2011 წლის სექტემბერში დაიწყო მანჰეტენში და გავრცელდა აშშ-

ის 100-ზე მეტ ქალაქში და გლობალურად გავრცელდა 1500-ზე მეტ ქალაქში.    



 

118 

 

12. Derrida J. 1967. L' ecriture et difference. (Цитю по:  Ильин И. ПОСТМОДЕРНИЗМ. СЛОВАРЬ 

ТЕРМИНОВ. Москва: INTRADA. 2001). 

13. Hayek F. 1933. Monetary Theory and the Trade Cycle. Sentry Press, New York, N.Y.  

14. Human Development Report, 2015 

15. IMF. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. Prepared by Era Dabla-

Norris, Kalpana Kochhar, Frantisek Ricka, Nujin Suphaphiphat, and Evridiki Tsounta. June 2015.  

16. Kotz D.  The Financial Crisis and the Real Economy, October, 2013.  In:  Real World Banking and 

Finance, by  Orr D., Reuss A., Sturr C., Wolfson M. 7th Edition, Dollars & Sense, 2014.    

17. Kotz D. Neoliberalism : The Rebound?  Responses by David Kotz. // Actuel Marx – Anglais. August, 

2011.   

18. Leiashvily P. Towards the teleological understanding of economic value. // “International Journal of 

Social Economics”. Volume 23, Number 9, 1996. (p. 4 - 14). 

19. Leiashvily P. 2012. Economic Activity: Teleological Analysis. New York. Nova Science Publishers Inc.   

20. Leiashvily P. The Dialectics of Economic Activity. In Searching of Symmetry in Economy. // Georgian 

International Journal of Science and Technology,  V. 3. Issue 3, 2011 

21. McChesney W. 1999. Introduction. In: Chomsky N. Profit over people: neoliberalism and global order. 

New York. Seven Stories Press. 1999. 

22. Nelson R. 2001. Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond. University Park: 

Pennsylvania State University Press.  

23. OXFAM. OXFAM BRIEFING PAPER. Working for the few. Political captire and economic inequality. 20 

JANUARY, 2014.  

24. OXFAM. OXFAM MEDIA BRIEFING.  The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us 

all. 18 January 2013. 

25. Stiglitz J. 2012.  The Price  of Inequality.  W. W. Norton & Company, Inc. New York, N.Y. 

26. Thorsen D., Lie A. 2013. What i s  Neoliberalism?  Oslo.  University of Oslo.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Doug+Orr&search-alias=books&field-author=Doug+Orr&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Alejandro+Reuss&search-alias=books&field-author=Alejandro+Reuss&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Chris+Sturr&search-alias=books&field-author=Chris+Sturr&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Marty+Wolfson&search-alias=books&field-author=Marty+Wolfson&sort=relevancerank


 

119 

 

 

2.2. institutebis "xafangSi"  

momwyvdeuli ekonomika 
 

 

savaluto fondis politika gardamaval qveynebSi, romelic 

efuZneboda e.w. "vaSingtonis konsensinss" aRmoCnda mcdari. es cxadi 

xdeba msoflios sul ufro da ufro meti mecnierisaTvis. 

gansakuTrebiT mwvave kritikiT amis Taobaze gamodian 

"institucionalistebi". institucionalizmi mkveTrad upirispirdeba ne-

oklasilur paradigmas, anu im Teoriis safuZvlebs, romelzec efuZne-

ba IMF-is pozicia, da misi monetaruli politika. IMF-is monetaruli 

receptebis warumatebloba gardamaval qveynebSi uneblied gvibiZgebs, 

rom metad davinteresdeT maTi oponentebis, institucionalistebis ar-

gumentebiT. xolo es argumentebi arc Tu usafuZvloa. ras gulisxmobs 

"institucionalizmi" rogorc Teoria? ra aris "instituti"? rogor 

SeiZleba gavaanalizoT saqarTveloSi mimdinare ekonomikuri 

procesebi am Teoriis konteqstSi? 

  instituti am Teoriis ZiriTadi cnebaa da gulisxmobs rogorc for-

malur wesebs, ise araformalur normebs. realur cxovrebaSi institu-

tebi iReben samarTlebrivi normebis, tradiciebis, araformaluri dau-

wereli wesebis, kulturuli stereotipebis formas. institutebi qmnian 

sazRvrebs daSvebulsa da dauSvebels Soris, qmnian wesrigs. maTi meS-

veobiT adamianis qceva xdeba prognozirebadi.  

marTalia droTa ganmavlobaSi institutebi icvleba (uqmdeba Zveli, 

ibadeba axali), magaram mTlianobaSi, socialurad mizanSewonili in-

stitutebi Zalian stabiluria. MmaT gaaCniaT TviTSenarCunebis Tviseba. 

isini gadaecema droSi wambaZvelobisa da swavlebis meSveobiT, saer-

Tod individis socializaciis procesSi. Aamitomac Zalian didi mniS-

vneloba eniWeba socialur da kulturul garemos.  aseTi midgoma   

gulisxmobs, rom   individi aris im sazogadoebis produqti, romel-

Sic igi aRizarda da moRvaweobs. 

mokled, institutebi aris erTgvari ‘’TamaSis wesebi’’, xolo organi-

zaciebi  da individebi – arian moTamaSeebi. individebs da organiciebs 

gaaCniaT konkretuli miznebi (Semosavlebis miReba, arCevnebSi gamar-

jveba, informaciis gavrceleba da sxv.) individebi da organizaciebi 

agroveben im codnas da gamocdilebas, romelic exmareba maT gadairCi-

non  konkurenciis pirobebSi. Tu Semosavlebis damalva iZleva warma-

tebis met Sanss, maSin firma daiwyebs im codnisa da gamocdilebis 

dagrovebas, raTa “daixvewos” rogorc argadamxdeli. Mmagram Tu  mis-

Tvis yvelaze momgebiani aris axali teqnologiebis danergva, igi daiw-
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yebs codnis da gamocdilebis dagrovebas, raTa “daixvewos” am mimar-

TulebiT.  

institutebis (kanonebis, normebis, wesebis) gareSe sazogadoeba ver 

iqneba Tavisufali. Tavisufleba aris kanonis diqtaturis pirmSo, misi 

Sedegi. kanonebs, anu uflebebis da movaleobebis sazRvrebs, unda icav-

des saxelmwifo specialuri organoebis, policiis, sasamarTlos meS-

veobiT da ara TviTon subieqtebi.  

Tu saxelmwifo ver icavs am sazRvrebs (kanonebs), maSin subieqtebi 

iZulebulni xdebian TviTon daicvan Tavisi uflebebi. swored aq iwye-

ba anarqia da Zalmomreoba. Zlieri daicavs Tavis uflebebs, susti ver 

daicavs.   yalibdeba “junglebis kanoni”. marTalia is, vinc Zlieria. 

es ukve sxva kanonia. anu dawerili kanonebi aRar moqmedeben da ibadeba 

axali, dauwereli kanoni.  

aseT pirobebSi sazogadoebis ganviTareba ferxdeba, radgan subieq-

tebis Zalisxmeva mimarTulia ara aRmSeneblobiT miznebze, ara materi-

aluri Tu sulieri faseulobebis Seqmnaze, aramed urTierTdapirispi-

rebaze, ukve Seqmnili simdidris  gadanawilebaze. erovnuli energia 

ixarjeba destruqciaze. qveyanaSi isadgurebs undobloba, SiSi, Zala-

doba, TaRliToba, qurdoba. yovelive es aucilebebli xdeba elementa-

ruli TviTgadarCenisaTvis. anu xdeba is rac xdeba dRes saqarTvelo-

Si. 

sazogadoebis normatiuli sistemis ngrevas sociologebi uwodeben 

“anomias”. “anomiis” mdgomareobaSi myof sazogadoebas amerikeli soci-

ologi robert mertoni adarebs iseT sportul Sejibrebas, rodesac 

sportsmenis winaSe dgas amocana “gamarjveba SejibrebaSi” da ara “ga-

marjveba SejibrebaSi wesebis dacviT”. gamarjvebis mopoveba SesaZlebe-

lia akrZaluli meTodebiTac (akrZaluli ileTebis, dopingis, msajebis 

mosyidvis gziT da a.S.).   

msoflio bankis gamokvlevebis Tanaxmad saSualod sazogadoebis 10-

12% aris kanonmorCili da wesieri nebismier socialur garemoSi. aseve 

10-12% aris antisazogadoebrivi da agresiuli muxtis matarebeli. Zi-

riTadi masa, 75-80% atarebs Sualedur Tvisebebs da axdens adaptacias 

socialuri garemos mixedviT. amitom Zalze didi mniSvneloba aqvs 

imas, Tu vin movlen xelisuflebaSi _ “dadebiTi”, Tu “uaryofiTi” 10%-

is warmomadgenlebi. radgan isini qmnian socialur garemos, romelic 

gansazRvravs Tu saiT gadaixreba “neitraluri” umravlesoba (80%), da 

Sesabamisad, Tu rogor sazogadoebas moviRebT. 

   erT SemTxvevaSi dafasebuli iqneba wesiereba, niWi da pasuxismgeb-

loba. xolo uRirsi saqcieli daisjeba. Sesabamisad “neitraluri” 80%-

ic gadaixreba aqeTken da icxovrebs am principebiT, radgan es aris ra-

cionaluri saqcieli warmatebis misaRwevad.   sazogadoebaSi daisad-

gurebs wesrigi, kanonis da pirovnebis pativiscema, qveyanaSi daiwyeba 

aRmSeneblobiTi procesebi.   
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Tu qveynis xelisuflebaSi aRmoCndebian “uRisrsi” 10%-is warmomad-

genlebi, maSin dafasebuli iqneba uRirsi adamianebi, xolo daisjebian 

Rirseulni. warmatebis sawindari xdeba qrTami, qurdoba, Zaladaoba. 

Sesabamisad “neitraluri 80%-ic gadaixreba am mimarTulebiT. qveyanaSi 

daisadgurebs korufcia, agresia, pirovnebis da kanonis upativcemulo-

ba. milionobiT individebis Zalisxmeva mimarTuli iqneba ara axali fa-

seulobebis Seqmnaze, aramed ukve Seqmnilis gadanawilebaze, konfliq-

tebze. Seferxdeba qveynis ganviTareba. 

 rogorc egoizmi da angareba sabazro ekonomikaSi aiZulebs indivi-

debs awarmoon sazogadoebrivad sasargeblo saqoneli, aseve karieriz-

mi da ambiciebi demokratiul qveyanaSi aiZulebs saxelmwifo moxele-

ebs da politikosebs akeTon sazogadoebrivad sasargeblo saqme. sabaz-

ro ekonomikis da demokratiis pirobebSi karierisaken swrafvac da an-

garebac Cayenebulia sazogadoebrivad sasargeblo samsaxurSi. isini 

warmoSoben individualur stimulebs qveynis ekonomikuri da politi-

kuri ganviTarebisaTvis. individualuri da sazogadoebriv interesebs 

Soris Tanxvedra da koordinacia xdeba institutebis meSveobiT, im we-

sebis, kanonebis, normebis da stereotipebis meSveobiT, romelic dam-

kvidrebulia qveyanaSi. 

anu  dawerili da dauwereli kanonebi da normebi da maTi aRsrule-

bis meqanizmebi qmnis   qveynis erTian institucionalur garemos, ro-

melSic funqcionirebs ekonomika. swored igi aiZulebs adamianebs Tavi-

si piradi interesebidan gamomdinare imoqmedon racionalurad. magram 

ramdenad racionaluri iqneba sazogadoebisaTvis es milionobiT indi-

vidis  damoukidebeli qmedebebi, ramdenad moxdeba individebisa da sa-

zogadoebis interesebis Tanxvedra, patiosani Sroma iqneba racionalu-

ri, Tu qurdoba da korufcia, es damokidebulia am institutebze.   

progresis Tu regresis gziT ivlis qveyana didwilad ganpirobebu-

lia imiT, arsebobs Tu ara qveyanaSi kerZo da sazogadoebrivi intere-

sebis Tanxvedra. jer-jerobiT ki saqarTveloSi sruli uTanxmoebaa 

maT Soris da qveyana imyofeba situaciaSi, romelic “TamaSebis Teoria-

Si” cnobilia rogorc “patimaris dilema” – situacia, rodesac koleq-

tiurad (an sazogadoebrivad) iracionaluri Sedegebi gamomdinareoben 

individualurad racionaluri moqmedebebidan.  

sabazro ekonomikisaTvis es aris nonsensi. sabazro ekonomikis saswa-

ulmoqmedi Zala swored imaSia, rom igi axdens kerZo da sazogadoeb-

rivi interesebis daaxlovebas. swored amas gulisxmobs adam smitis 

“uxilavi xelis” koncepcia. amitom raime molodini, rom   ukanonobis 

pirobebSi SesaZlebelia ekonomikuri winsvla – moklebulia safuZvls. 

sabazro meqanizmis funqcionirebisaTvis aucilebelia demokratiuli 

kanonebis diqtatura, samarTlebrivi wesrigi, jansaRi socialuri nor-

mebi da is socialuri meqanizmebic, romlebic uzrunvelyofen am nor-

mebis dacvas. radgan cxadia, rom Tu aravin gvaiZula gadasxadebis ga-
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daxda, kanonis dacva, sxvisi qonebis da uflebebis pativiscema,   eko-

logiuri normebis dacva, Zalze cota vinme Tu gaakeTebs amas, Tundac 

yvelam vicodeT, rom yvelasTvis ukeTesi iqneba yovelive amis gakeTeba.  

normalur qveyanaSi institutebi uzrunvelyofen swored am harmoni-

as individsa da sazogadoebas Soris, “me”-sa da “Cven”-s Soris. magram 

“anomiur” sazogadoebaSi, romelSic moSlilia institucionaluri ba-

za, xdeba piriqiT. ibadeba konfliqti individualur da sazogadoebriv 

interesebs Soris, maT Soris irRveva harmonia. individualurad racio-

naluria ukve iseTi qmedebebi, romlebic badeben sazogadoebrivad ira-

cionalur Sedegebs. individualuri Zalisxmeva, igive egoizmiT da ka-

rierizmiT nakarnaxevi, kerZo interesebis realizacia – iseTive saswau-

lebrivi ZaliT angrevs qveyanas da mis ekonomikas, rogorc adre aSe-

nebda mas. ramdenadac didia demokratiuli qveynis institutebis aRmSe-

neblobiTi potenciali, imdendve damangrevelia anomiuri sazogadoebis 

institutebis Zala. institutebi warmoadgenen im yovlisSemZle “anoni-

mur Zalas”, romelsac SeuZlia aayvavos qveyana an daaqcios igi. 

 samarTlebrivad da zneobrivad arajansaR garemoSi SeiZleba arse-

bobdesmxolod arajansaRi ekonomika. asec aris. Cveni ekonomika iseTi-

ve krizisSia, rogorc  zneoba, samarTali.  

dausjelobis sindromi adamianSi badebs pozicias: “motyueba, gadasa-

xadebis argadaxda da sxva momgebiania. petres SerCa tyuilic, qrTamic. 

pavlesac. ivanesac.  albaT mec SemrCeba”. gamodis, rom tyuili  ekono-

mikurad efeqturia, magram, rodesac yvelam daiwyo ase fiqri da Sem-

deg qmedebac, miviReT aseTi saqarTvelo da aseTi ekonomika, rogoric 

gvaqvs. anu tyuili, rogorc calkeuli moqmedeba – es erTia, xolo 

tyuili, rogorc sazogadoebrivi norma, rogorc cxovrebis wesi _ es 

meorea. pirvel SemTxvevaSi individis gadasawyvetia, uRirs Tu ara da-

naSauliT mopovebuli sargebeli SesaZlo sasjels. dausjelobis sin-

dromis pirobebSi danaSaulis mxilebis riski dabalia. amitom danaSa-

uli ekonomikurad momgebiania. sul ufro meti adamiani Cadis danaSa-

uls. Sedegi? Sedegad es danaSauli xdeba qcevis norma, anu Cveulebri-

vi ram. es ki ukve aRar aris momgebiani. radgan viRebT axal sazogado-

ebas axali “TamaSis wesebiT”, sadac danaSauli cxovrebis normaa, rom-

lis gareSec SeuZlebeli xdeba cxovreba. es aris sazogadoeba, sadac 

warmateba damokidebulia mxolod danaSaulis Cadenis “teqnikur efeq-

tianobaze”, imaze, Tu ramdenad “profesionalurad” xdeba danaSaulis 

Cadena. es aris damnaSaveTa sazogadoeba.   

rodesac sakuTrebis uflebebis xelyofa gaxdeba normad, aseT sazo-

gadoebaSi ekonomikuri riski imdenad izrdeba, rom xdeba nebismieri 

sainvesticio proeqtis   blokireba. (gansakuTrebiT cud gavlenas ax-

dens es mcire da saSualo biznesze. maT ar gaaCniaT Tavis dacvis sa-

Sualebebi). rodesac bazars  gadainawileben kriminaluri  klanebi da 

gaakontroleben dargSi Sesvlas da gamosvlas, maSin laparakic zedme-
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tia konkurenciaze. rodesac wesad iqceva Semosavlebis damalva, da ga-

dasaxadebis nacvlad wesad iqceva qrTamis micema, aseT qveyanaSi biu-

jeti ver Seivseba.  
uzneobis faqtebi, raTqma unda yvela qveyanaSia, yovelTvis iyo da 

didxans iqneba. magram rodesac es uzneoba normad iqceva, maSin es xde-

ba ekonomikis da mTlianad saxelmwifos ngrevis umniSvnelovanesi faq-

tori. veranairi ekonomikuri politika, sagareo sesxebi Tu ekonomiku-

ri sanqciebi ver uSvelis aseTi qveynis ekonomikas. 

normebis es sistema Seqmnes yvelam erTad, mTlianad sazogadoebam, 

spontanurad, anu konkretulad aravin. igi anonimuria da warmoadgens 

“anonimur Zalas”, romelic imorCilebs individebs. calkeul individs 

SeuZlia mxolod  daemorCilos, an ar daemorCilos maT. magram marto 

igi ver Secvlis maT.    

magram gardamaval periodebSi  (revoluciebi, reformebi da sxv.), sa-

zogadoeba imyofeba “anomiur” mdgomareobaSi, rodesac moSlilia sa-

zogadoebis normatiuli sistema. anomiur sazogadoebaSi miznebis mi-

saRwevad xerxebis SerCeva  ganpirobebulia mxolod teqnikuri mizanSe-

wonilobiT. sul ufro meti adamiani xelmZRvanelobs principiT – “mi-

zani amarTlebs saSualebebs”. fexs ikidebs  antisocialuri qmedebebi.  

aseTi sazogadoeba nergavs warmatebis yvelasaTvis saerTo simbolo-

ebs, rogoric aris fuli, Tanamdeboba, prestiJi. amasTanave, mosaxleo-

bis umravlesobas ar aZlevs saSualebas miaRwios am miznebs institu-

cionalurad daSvebuli saSualebebiT. amis Sedegia nevrozebi, antiso-

cialuri saqcieli  an revoluciuri moRvaweoba. saqarTveloSi saxe-

zea erTic, meorec da mesamec. 

Cven yvela vemorCilebiT im normebs, romelic aravis ar mogvwons. es 

normebi gvimorCileben Cven Cveni nebis sawianaaRmdegod. ratom? norma 

iqmneba da arsebobs imis wyalobiT, rom yvela iqceva am normebis mi-

xedviT. Tu vinme ar daemorCileba mas, igi daisjeba im danarCenebis mi-

er, vinc icavs normebs (gindac ar moswondeT). normidan gadaxveva rom 

unda daisajos – TviTon esec erT-erTi normaa mocemuli normebis sis-

temaSi. calkeul pirovnebas uWirs daupirispirdes normebs da emorCi-

leba maT. xolo rodesac Cven yvela calcalke vemorCilebiT am wesebs 

da faseulobebs, amiT isini (faseulobebi da normebi) ganagrZoben ar-

sebobas da ufro metad imorCileben sazogadoebas, radgan es normebi 

arseboben manam, sanam Cven maTiT vsargeblobT. anu adamianebi qmnian 

normebsa da cxovrebis wesebs, romelnic iZenen anonimuri Zalas da 

romelsac Semdeg adamianebi  TviTonve emorCilebian.  

anemiur sazogadoebaSi adamianebi iZulebuli arian moiqcnen ise, 

rac da rogorc maTTvis miuRebelia. es aris gaucxoeba. sazogadoebaze 

batonobs ara diqtatori, aramed anonimuri Zala _ normebi, romelic 

saboloo jamSi TviT amave sazogadoebis mier aris Seqmnili, maTi ko-

leqtiuri qmedebis produqtia.  
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  saqarTveloSi dabalia samarTlebrivi kultura. amitom 

araformalur urTierTobebs da dauwerel kanonebs gaaCniaT 

gadamwyveti roli adamianebs Soris urTierTobebis regulirebaSi. es 

ganapirobebs piradi urTierTobebis gansakuTrebuli rols, romelic 

Tavisi mniSvnelobiT aRemateba  samarTlebriv normebs, daweril 

kanonebs. aqedan momdinareobs "Cawyobis" instituti, proteqcionizmi da 

a.S.  

Sesabamisad, es institutebi da ara demokratiuli an sabazro 

kanonebi ganapirobeben dRevandel saqarTveloSi adamianuri, 

materialuri da  finansuri resirsebis ganawilebas da gadanawilebas.  

swored es damaxinjebuli institutebi axdens jansaRi konkurenciis 

blokirebas da saerTod  ekonomikuri reformebis blokirebas.  

raRac doneze es institutebi moqmedeben yvela qveyanaSi, magram iq, 

sadac kanoni kanonobs, am institutebis gavlena ufro mokrZalebulia, 

da ar aqvs aseTi totaluri gzvlena sazogadoebrivi cxovrebis yvela 

sferoebze da maT Soris ekonomikaze.  sabazro ekonomikis da saerTod  

demokratiuli sazogadoebis saswaulmoqmedi  aRmSeneblobiTi Zala 

ganpirobebulia swored jansaRi konkurenciiT da Sromis danawilebiT. 

konkurenciis Sedegad, warmatebas naxulobs is kompania, politikosi, 

sainvesticio Tu saxelmwifo proeqti, romelic yvelaze ufro 

efeqturad SeZlebs sazogadoebrivi moTxovnilebebis dakmayofilebas. 

anu demokratiuli sazogadoebis Tu sabazro ekonomikuri kanonebi 

uzrunvelyofen imas, rom politikis, ekonomikis, macnierebis Tu 

nebismier sxva sferoSi warmatebas naxaven is adamianebi, visac aqvT 

niWi da unari sxvaze ukeT gaakeTon saqme, romelic maT abariaT.  vinc 

ver asrulebs Tavis funqciebs kargad, mas gamodevnis konkurencia.   

aseTive jansaRi konkurenciis principiT nawildeba materialuri da 

finansuri resursebi.   Tu vinme daapirebs   ZviradRirebuli resirsiT 

sazogadoebisaTvis usargeblo produqciis gamoSvebas, igi gakotrdeba. 

Tu politikosebi sabiujeto resursebs araracionalurad gamoiyeneben, 

isinic politikurad gakotrdebian.    

 rodesac "piradi urTierTobebis" gipertrofirebuli mniSvnelobis 

gamo moSlilia jansaRi konkurencia, maSin qveyanas aRar marTaven eris 

saukeTeso Svilebi, bizness ar warmarTaven yvelaze niWieri 

biznesmenebi. Sesabamisad, isini iReben araefeqtur gadawyvetilebebs.  

anu tardeba araefeqturi sakadro politika da araefeqturad 

nawildeba materialuri da finansuri resirsebi qveyanaSi. amitomac 

aris - TiTqmis yvela resursi gvaqvs, magram ver vaxerxebT ekonomikis 

amoqmedebas.  

  Sromis danawileba da konkurencia uzrunvelyofen princips, rom 

yvela akeTebs imas, risi gakeTebac ukeT SeuZlia. magram Tu 

damaxinjebuli institutebis gamo, "Cawyobis", korufciis gamo 

konkurencia blokirebulia, maSin es principi aRar moqmedebs. rodesac 
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Sromis danawilebis pirobebSi erTi ver akeTebs kargad Tavis saqmes, 

maSin sxvebic veRar akeTeban Tavis saqmes. Tu cudad muSaobs 

komunaluru momsaxureba, policia, jandacvis sistema da a.S. maSin me 

iZulebuli var TviTon viyo CemmTvis eqimic, policielic da 

santeqnikic. magram, Tu me TviTon momiwevs yovelive amis keTeba, maSin 

mec veRar viqnebi Cemi saqmis kargi profesionali. anu iSleba Sromis 

danawileba, ferxdeba sazogadoebis ganviTareba, ecema Sromis 

nayofiereba da cxovrebis done. 

ara da sabazro ekonomikis saswaulmoqmed Zalas badebs swored 

Sromis danawileba da specializacia. igi uzrunvelyofs imas, rom 

adamianis piradi warmateba damokidebulia imaze, Tu ramdenad 

sasargebloa misi saqmianoba sazogadoebisaTvis. mokled, Tu sikeTe 

ginda SenTvis, maSin sikeTe unda gaukeTo sxvas. anu, garkveuli 

utrirebiT, magram mainc, aqac SeiZleba iTqvas - "rasaca gascem Senia, 

ras ara dakargulia". marTaliua rusTaveli gulisxmobda sikeTes, 

uangaro daxmarebas, sulier faseulobebs, magram orive SemTxvevaSi 

ZalaSia principi - "CemTvis kargia is, rac kargia SenTvis". 

xolo Tu moiSala Sromis danawileba, maSin adamianma TviTon unda 

akeTos TavisTvis yvelaferi. maSin dominirebuli iqneba 

urTierTobebis sxva principi. maSin sazogadoebaSi arsebuli 

SezRuduli resursebi, dro, energia, materialuri faseulobebi unda 

movixmaro an me, an sxvam. erTis keTildReobis zrda xdeba sxvisi 

keTildReobis gauaresebis xarjze. ibadeba intersTa konfliqti 

individsa da sazogadoebas Soris. sazogadoebaSi matulobs Zaladoba, 

motyueba, konfliqtebi. msgavsi movlenebi xdeba saqarTveloSi.   

rogor gamovideT am mdgomareobidan, rogor SevqmnaT is kargi nor-

mebi, romelsac Semdeg yvela davemorCilebiT? amisTvis saWiroa pre-

cendentebi. da rac ufro meti adamiani moiwonebs maT da gaixdis ori-

entirad Tavis momaval moqmedebebSi, miT ufro swrafad damkvidrdeba 

axali normebi. saWiroa rom sazogadoebam daadasturos Tavisi erTgu-

leba am axali normebis mimarT. 

saqarTveloSi sul ufro matulobs axali pleada adamianebisa, rom-

lebic amkvidreben axal normebs, qmnian zneobis, moqalaqeobrivi Segne-

bis, piradi gambedaobis axal precendentebs. da axalgazrdobac sul 

ufro metad irCevs maT Tavisi qcevis orientirad, da ara qurdul men-

talitets, “ZvelbiWobis” Tu “kacuri kacobis” dromoWmul normebs. 

anu ibadeba axali saqarTvelo, 21-e saukunis ganaxlebuli qarTuli sa-

zogadoeba, romelic aRar Seegueba imas, rasac wina Taobebi egueboda. 

amis aSkara dasturia “vardebis revolucia” da baTumis movlenebi. 

am movlenebis Sedegad saxalmwifos saTaveSi movida axali 

mTavroba. axali normebis damkvidrebis TvalsazrisiT saxelmwifos 

ekisreba udidesi roli. swored korufciasTan brZola, Crdilovani 

ekonomikis legalizacia, demokratiuli principebis, adamianis 
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uflebebis, maT Soris sakuTrebis uflebis dacva - amas gulisxmobs 

civilizebuli "institucionaluri garemos" Seqmna. am sferoSi devs 

ekonomikis gaaqtiurebis didi SesaZleblobebi. amaze metyvelebs 

Tundac sabiujeto Semosavlebis mkveTri zrda, romelic moxda  2004 

wlis pirvel 5 TveSi gasuli wlebis anologiur periodebTan 

SedarebiT.  es fiskaluri efeqti gamowveulia wminda 

"institucionaluri" faqtoriT. es naTlad miuTiTebs imaze, rom 

swored am sferoSi unda veZioT saqarTvelos ekonomikis  da saerTod 

sazogadoebis gajansaRebis ZiriTadi rezervebi.  
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III. პოლიტიკური რეალიები 
 

 

3.1. demokratizaciis algoriTmi 

(werili pirveli) 
 
    
saqarTveloSi bevrs miaCnia, rom demokratiis mSeneblobaSi arsebuli 

problemebi mTlianad xelisuflebis bralia. sakmarisia gamovcvaloT 

xelisufleba da yvelaferi gamoswordeba. es realobis metismetad 

gamartivebaa. problemaTa mizezebi obieqturi procesebis logikaSi unda 

veZioT. 

   rogorc Cans Cven ver viTvaliswinebT raRac obieqtuer kanonzomierebebs 

radgan vera da ver vaxerxebT saqarTveloSi xelisuflebis eqscesebis gareSe 

demokratiuli gziT Secvlas.  xalxi Tavdapirvelad mTel imedebs amyarebs 

axal prezidentze da didi umravlesobiT mxars uWers mas, Semdeg ki 

aRmoaCens, rom prezidentma ver gaamarTla misi ndoba da aseve didi 

umravlesobiT  upirispirdeba mas. dResac igive meordeba.   

arada samive prezidentma Seasrula Tavisi misia: 1) gamsaxurdiam gamoaRviZa 

erovnuli suli. moxda  eris TviTidentifikacia. misi winamZRolobiT erma 

moipova damoukidebloba da isev gavxda msoflio istoriis subieqti; 2) 

SevardnaZis marTvelobis dros gavwevriandiT saerTaSoriso struqturebSi. 

qveyanam SeiZina saerTaSoriso funqcia. Caeyara safuZveli saxelmwifo 

struqturebs, sabazro ekonomikis da demokratiis  institutebs; 3) 

saakaSvilis marTvelobis dros moxda sistemuri Zvrebi qveyanaSi, romlis 

gareSec SeuZlebeli iqneboda qveynis Semdgomi ganviTareba. 

anu samive prezidentma Seasrula garkveuli misia, Semdeg  gaxda 

xelisSemSleli faqtori qveynis ganviTarebisTvis. es xels uwyobs   

opoziciis konsolidacias. dapirispireba mwvavdeba da mTavrdeba 

xelisuflebis vadamdeli SecvliT.  

erTi SexedviT yvela politikur subieqts unda demokratiis mSenebloba 

swrafad, Tanmimdevrulad, politikuri ryevebis gareSe. magram maTi aqtiobis 

Sedegad viRebT imas, rom demokratiuli reformebi mimdinareobs 

spontanurad, perioduli politikuri krizisebiT da xelisuflebis 
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Zaladobrivi SecvliT. TiTqos anonimuri Zala gvakeTebinebs imas, rac aravis 

ar gvsurs. ratom xdeba ase? 

    SevecadoT gavaanalizoT demokratizaciis procesis “algoriTmi”. 

daviwyoT elementarulidan. daviwyoT imiT, rom kanoni aris sazogadoebrivi 

urTierTobebis regulatori. magram igi maSin asrulebs Tavis funqcias, 

rodesac yvela icavs mas, rodesac is sayovelTaoa. xolo Tu zogi daicavs 

kanons da zogi – ara, maSin is mxolod formalurad aris kanoni da 

arsebiTad aRar aris kanoni. aseTi “kanoni” xdeba saSualeba imaT xelSi, vinc 

faqtiurad wyvets rodis aamoqmedos kanoni da vis winaaRmdeg, da rodis ara. 

aseTi formaluri, mxolod qaRaldze arsebuli kanonis dacva wamgebian 

mdgomareobaSi ayenebs kanonmorCil adamians kanondamrRvevTan SedarebiT. 

kanoni zRudavs erTs, meores ki _ ara. kanonmorCili adamiani veRar axdens 

miznebis realizacias da masac uCndeba motivacia daarRvios kanoni. rac 

ufro bevri adamiani arRvevs kanons, miT ufro SeuZlebeli xdeba cxovreba 

kanondarRvevebis gareSe. kanonis nacvlad ukanonoba xdeba sayovelTao. 

Seqmnili ganukiTxaobis gamo izrdeba sazogadoebis ukmayofileba. 

   Tavis tendenciaSi aseT viTarebas mivyavarT iqamde, rom SesaZloa cal-

calke aravis undodes kanonis darRveva, magram iZulebuli iyos daarRvios 

kanoni, radgan yvela  danarCeni   arRvevs kanons (Tumca arc maT ar undaT 

amis gakeTeba). anu yvela erTmaneTs aiZulebs imis keTebas, risi gakeTebac 

aravis unda. TiTqos raRac “uxilavi xeli” axdens sazogadoebiT 

manipulirebas.  

   magram TandaTan cxadi xdeba, Tu visia es “uxilavi xeli”.    cxadi xdeba, 

rom marTalia kanons faqtiurad arRvevs yvela, magram amis ufleba ara aqvs 

yvelas. kanonis darRvevis “ufleba” aqvs mxolod imas, visac aqvs fuli, 

Tanamdeboba, gavleniani mfarvelebi. xolo am fulis, Tanamdebobis da 

mfarvelebis mosapoveblad ki gacilebiT ufro mniSvnelovania dauwereli (da 

ara dawerili) kanonebis codna da dacva. es dauwereli kanonebi arc 

samarTliania da arc zneobrivi, magram efeqturia. amitom yvela cdilobs 

iswavlos da daicvas ara imdenad iuridiuli kanonebi, ramdenadac  es 

dauwereli kanonebi. amas uwodeben “cxovrebiseul gamocdilebas”. da 

sabolood gamodis, rom aseT sazogadoebaSi, sadac ar icaven daweril 

kanonebs da dabalia samarTlebrivi kultura, urTierTobebis realuri 

regulatorebi arian usamarTlo, uzneo da xSirad sastiki dauwereli 

kanonebi. aseT sazogadoebaSi erTisTvis SeiZleba is, rac ar SeiZleba 

meoresTvis. es iwvevs sazogadoebis polarizacias mdidrebad da Raribebad. 

usamarTloba badebs socialur daZabulobas, konfliqtebs da 

arastabilurobas. 

   Zalauflebas xelSi igdebs is viwro socialuri fena, is adamianebi, 

romelnic Tavs axveven sazogadoebas Tavis interesebze morgebul dauwerel 

normebs da romelTac aqvT fuli,  Tanamdeboba, gavleniani kavSirebi. es 

socialuri fena TandaTan amyarebs Tavis diqtaturas: xelSi igdebs 

telemauwyeblobas, zRudavs  sityvis Tavisuflebas da mizanmimarTulad 



 

129 

 

ayalibebs sazogadoebriv azrs; akompleqtebs sasamarTlo xelisuflebas da 

eseigi, imasac, Tu rodis da vis winaaRmdeg amoqmeddes kanoni; akontrolebs 

sakanonmdeblo xelisuflebas, da eseigi imasac, Tu rogori kanonebi iqnas 

miRebuli da rac mTavaria, srulad akontrolebs saarCevno   administracias 

da igebs yvela arCevnebs (radgan “arCevnebs igebs is, vinc iTvlis xmebs”). 

     arCevnebis gayalbebis pirobebSi xalxi aRar aris Zalauflebis 

pirvelwyaro (rogorc amas gulisxmobs dawerili kanoni – konstitucia). 

Zalauflebis realuri wyaroa is, vinc ayalbebs arCevnebs, anu TviTon 

xelisufleba. iqmneba Caketili wre – xelisufleba TviTon aniWebs sakuTar 

Tavs Zalauflebas arCevnebis gayalbebis gziT, xolo gayalbebisaTvis iyenebs 

amave Zalauflebas. aseTi xelisufleba, raTqma unda aRar aris  

damokidebuli xalxze. aRar aris misi interesebis warmomadgeneli. 

xelisuflebas ukve Tavisi interesebi aqvs – Zalauflebis da masTan 

dakavSirebuli privilegiebis SenarCuneba.   

ibadeba interesTa konfliqti, romlis Sedegadac, an xalxi Secvlis 

xelisuflebas, an xelisufleba “Secvlis” xalxs. erT SemTxvevaSi moxdeba 

xelisuflebis Zaladobrivi gziT Secvla. meore SemTxvevaSi xelisufleba 

daamonebs xalxs, gamoiyenebs saxelmwifos represiul aparats, raTa daaSinos 

igi, aRzardos masSi morCileba da “Zlieri xelis” moTxovnileba. anu 

yvelaferi dadis iqamde ramdenad Tavisuflebis moyvarea sazogadoeba da 

rogor xelisuflebas Seegueba, da rogors – ara. saboloo jamSi amas 

gulisxmobda hegeli, rodesac werda, rom yvela eri RiRsia im xelisuflebis, 

rogoric hyavs. 

    avtoritaruli reJimis pirobebSi yvela arRvevs “kanons”, da Sesabamisad 

kvela “damnaSavea”. magram daisjeba mxolod is “damnaSave”, vinc aujanydeba 

reJims, ar daicavs dauwerel kanonebs, vinc xmamaRla ityvis imas, rac yvelam 

isedac icis; gaakeTebs imas, rac yvelas unda, magram ar unda reJims. viRebT 

SiSze damyarebul, damonebul sazogadoebas. da es aris SiSi ara imdenad 

kanonis, ramdenadac xelisuflebis, fuliani da gavleniani adamianebis winaSe, 

romelnic dganan kanonze maRla, romelTac epatiebad is, rac ar epatieba 

sxvas. viRebT sazogadoebas, sadac Tanaarseboben monoba da TviTneboba, 

magram ar aris Tavisufleba.  

    viRebT anemiur sazogadoebas. es sazogadoeba sadac gamoicema 

“mkvdradSobili” kanonebi, romelsac aravin icavs.  dawerili kanonis 

ignorireba TviTon xdeba dauwereli kanoni. aseTi sayovelTao ukanonoba 

sazogadoebaSi badebs protestis grZnobas da kanonierebis damyarebis 

survils.   

   sazogadoeba gaicnobierebs, rom Tavisufleba da samarTlianoba 

SesaZlebelia mxolod kanonis diqtaturis pirobebSi, rom urTierTobeis 

regulatori unda iyos xalxis interesebis gamomxatveli dawerili kanonebi 

da ara avtoritaruli reJimis mier Tavsmoxveuli dauwereli normebi. xolo 

imisaTvis rom xelisuflebam daweros aseTi kanonebi da uzrunvelyos maTi 

sayovelTao dacva, amisaTvis saWiroa, rom xalxma TviTon airCios   
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xelisufleba. anu sazogadoeba TandaTan acnobierebs imas, rom saWiroa 

demokratia. magram amis gacnobiereba ar xdeba erTdroulad yvela 

socialuri jgufis mier. 

    avtoritarulidan demokratiul reJimze gadasvlis periodSi 

sazogadoebis sxvadasxva fenebSi sxvadasxva siswrafiT iTaviseben 

demokratiul faseulobebs. amitom cnobierebis demokratizaciis 

TvalsazrisiT sakmaod didi gansxvavebebia socialur jgufebs Soris. 

sazogadoebrivi azri aris mkveTrad diferencirebuli. saqarTveloSi 

sazogadoebis erTi nawili (gansakuTrebiT qalaqis inteligencia) iziarebs 

demokratiul faseulobebs. meore nawilisaTvis (avtoritarebisTvis) wesrigi, 

socialuri daculoba da samarTlianoba jer kidev asocirdeba avtoritarul 

reJimTan, xolo stalini dRemde miaCniaT yvelaze didi qarTvelad. aris aseve 

politikurad indeferentuli fenac (Zalze didi), romlisTvisac 

sasicocxlod mniSvnelovani problemaa ekonomikur siduxWire da ara qveynis 

politikur orientacia.  tranzitul qveynebSi, maT Soris saqarTveloSi, es 

specifika ar iyo saTanadoT gaTvaliswinebuli reformirebis modelSi. 

   saqarTveloSi demokratiuli reformebi warimarTa msgavsi logikiT, rac 

ekonomikuri reformebi. anu adgili aqvs dasavluri kanonebis da 

institutebis meqanikur kopirebas imis gauTvaliswineblad, Tu ramdenad mzad 

aris sazogadoeba   mocemol etapze icxovros am kanonebis mixedviT. es aris   

demokratiuli refrmebi “Sokuri Terapiis” meTodiT da ara TandaTanobiTi 

gardaqmnebi, (“gradualizmi”). qveynis specifikis ignorireba badebs seriozul 

problemebs. 

    demokratiul qveynebSi maRalia samarTleblivi kultura, kanonmorCileba 

efuZneba moqalaqeobrivi  pasuxismgeblobas, aRzrdiT SeTvisebuli qcevis 

stereotipebs. aq kanonmdebloba da institutebi yalibdeboda  evoluciuri 

gziT, demokratiuli msoflmxedvelobis formirebis kvaldakval da mis 

safuZvelze.   

 tranzitul qveynebSi dabalia samarTlebrivi kultura. aseT 

sazogadoebaSi urTierTobebis regulireba SeuZlebelia igive kanonebiT da 

institutebiT, rac dasavlur sazogadoebaSi. rodesac kanonmorCilebis 

mniSvnelovani faqtoria SiSi, iZuleba da ara moqalaqeobrivi 

pasuxismgebloba, xelisuflebas sWirdeba meti uflebebi, administrireba da 

ufro didi represiuli aparati dasaxuli amocanebis gadasaWrelad. amitom, 

dasavluri kanonebis  pirdapir gadmonergva saqarTveloSi badebs uamrav 

problemas. 

  gasaTvaliswinebelia isic, rom saqarTveloSi demokratiuli reformebi 

mimdinareobs umZimes pirobebSi – ruseTTan omi, separatizmi, ltolvilebi, 

ruseTis ekonomikuri blokada, ukiduresi siRatake, socialuri fenebis da 

regionebis ukiduresi ekonomikuri polarizacia, masiuri umuSevroba da 

inflacia, mZime kriminogenuri foni.  eqstremalur pirobebSi ufro 

Zlierdeba motivacia, romelic adamianebs ubiZgebs kanondarRvevebze.  

Sesabamisad kanondarRvevebis masStabebic mniSvnelovnad gasxvavdeba 
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demokratiul da tranzitul qveynebSi. yvelam viciT, rom saqarTveloSi 

kanondarRvevebma SeiZina masiuri xasiaTi. xdeboda (dResac xdeba, Tumca 

mcire masStabebiT)   gadasaxadebisagan Tavis arideba,  moxmarebuli denis da 

gazis safasuris ar gadaxxda, saxelmwifo saxsrebis da miwebis mitaceba, 

TaRliToba, qurdoba da sxva. metic, TviT saxelmwifo struqturebSi 

muSaoben amave sazogadoebis wevrebi da maT gaaCniaT igive mentaloba da 

qcevis stereotipebi, rac danarCen sazogadoebas. amitom kanondarRvevebi 

xdeba TviT saxelmwifo atruqturebSic.    

    cxadia, Zalauflebis centralizacia, qveynis marTvis meTodebi, 

samarTaldamcavi struqturebis uflebamosileba, ver iqneba erTnairi 

qveyanaSi, sadac kanons arRvevs (pirobiTad) 5-10% da qveyanaSi, sadac kanons 

arRvevs  80-90%. anu erTi da igive kanonebi da institutebi sxvadasxva nairad 

muSaoben imis mixedviT, Tu ramdenad ganviTarebulia moqalaqeobrivi 

cnobiereba maTi moqmedebis sivrceSi, rogoria iq qcevis stereotipebi, 

zneobrivi normebi, tradiciebi.   

    xelisuflebas SeuZlia gamosces kanonebi, mianiWos xalxs meti 

demokratiuli uflebebi. magram mas ar SeuZlia “mianiWos” mas meti 

pasuxismgeblobis grZnoba. moqalaqeobrivi pasuxismgebloba damokidebulia 

moqalaqeobrivi cnobierebis ganviTarebaze. romelic, rogorc aRiniSna Zalze 

moumwifebelia da araTanabrad aris ganviTarebuli sazogadoebis sxvadasxva 

fenebSi. 

swored aq ibadeba kolizia uflebebsa da pasuxismgeblobas Soris. am 

uflebebis miniWeba Tu warTmeva SeiZleba SedarebiT advilad da swrafad. 

xolo moqalaqeobrivi pasuxismgeblobis da kanonisadmi pativiscemis 

formireba sazogadoebaSi gacilebiT Znelia. amas sWirdeba dro da Sesabamisi 

pirobebic. da rac mTavaria, am pasuxismgeblobis (da saerTod demokratiuli 

cnobierebis) formirebis erT-erTi mTavari pirobaa Tavad am demokratiuli 

uflebebis arseboba, romlis regulirebac xelisuflebis kompetenciaSia. anu 

demokratiuli cnobierebis formirebas sWirdeba demokratiuli garemo 

(demokratiuli kanonebi, sityvis Tavisufleba, Tavisufali arCevnebi da sxva). 

Tu sazogadoebas saerTod ar eqneba demokratiuli uflebebi, maSin igi ver 

iswavlis demokratias, ver ganuviTardeba demokratiuli cnobiereba, saTanado 

Cvevebi. Tu mas mianiWeben metismet uflebebs, romelic ar Seesabameba misi 

pasuxismgeblobis ganviTarebis dones, maSin miviRebT saxifaTo disbalanss – 

bevri uflebebi da mcire pasuxismgebloba. amas ki cnobilia saiT mivyavaerT 

– iwyeba anarqiiT da mTavrdeba diqtaturiT. anu ibadeba aucilebloba, rom 

xelisuflebam es uflebebi sazogadoebas maniWos “dozirebulad” 

demokratiuli cnobierebis da moqalaqeobrivi pasuxismgeblobis formirebis 

kvaldakval.    

es realoba da es safrTxeebi naTeli xdeba xelisuflebisaTvis, rodesac 

aRmoaCens, rom “metismeti” demokratia reformebis mocemul etapze sazianoa. 

rodesac demokratiuli uflebebi win uswreben demokratiuli cnobierebis 
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ganviTarebas, xelisufleba aRmoaCens, rom kargavs kontrols procesebze, 

xelidan ecleba Zalaufleba.    

aseT pirobebSi Cndeba demokratiis garkveulwilad SezRudvis 

aucilebloba: Zalauflebis koncentraciis, pirad erTgulebaze dafuZnebuli 

sakadro politikis da sxva avtoritaruli marTvisaTvis damaxasiaTebeli 

atributebis gamoyenebis aucilebloba. tranzitul qveyanaSi nebismieri 

xelisufleba iZulebulia demokratiul meTodebTan erTad gamoiyenos es 

avtoritaruli meTodebic. problema mxolod imaSia, Tu vis xelSia 

xelisufleba – demokratebis Tu avtoritarebis.  

Tavisi miznebis misaRwevad demokratebs droebiT iseve sWirdebaT 

avtoritarizmi, rogorc  avtoritarebs _ demokratia. Tu xelisuflebas 

akontroleben avtoritarebi, maSin demokratiis SezRudva emsaxureba 

avtoritaruli reJinis SenarCunebas, Tu akontroleben demokratebi _ maSin 

demokratiuli reJimis SenarCunebas. 

avtoritarebisTvis demokratia aris saSualeba xelisuflebaSi 

mosasvlelad, mizani ki aris avtoritaruli reJimis damyareba da 

xelisuflebis SenarCuneba.  xelisuflebisagan isini moiTxoven met uflebebs 

(sityvis Tavisufleba, Tavisufali arCevnebi, damoukidebeli sasamarTlo), 

raTa Secvalon arsebuli xelisufleba, Semdeg ki SezRudaven igive uflebebs, 

raTa darCnen xelisuflebaSi, radgan isini xels SeuSlian xelisuflebis 

SenarCunebaSi politikuri konkurenciis pirobebSi. aseTia  maTi brZolis 

logika.    

    amiT aixsneba erTi SexedviT paradoqsaluri movlena – demokratiuli 

gziT movidnen xelisuflebaSi avtoritaruli reJimebi, romlebic Semdeg 

spoben demokratias (ruseTSi, belorusiaSi, TurqmeneTSi. amis magaliTebia 

agreTve stalinis, gitleris, xuseinis, miloSeviCis da sxva reJimebi). aseT 

safrTxes qmnis demokratiuli kanonebi arademokratiuli cnobierebis mqone 

sazogadoebaSi.  

demokratebis SemTxvevaSi piriqiT. avtoritaruli meTodebi maTTvis aris 

saSualeba, xolo demokratiuli reJimi – mizani. isini iZulebulni arian ar 

iTakilon avtoritaruli meTodebiT iqamde,   sanam qveyanaSi Seuqcevadi 

gaxdeba demokratiuli procesebi.   amitimac Camoyalibda saqarTveloSi 

(agreTve ukrainaSi) “prodasavluri avtoritarizmi”. erTi SexedviT es 

paradoqsia. “prodasavluri” da “avtoritaruli” urTierTgamomricxavi 

cnebebia. magram xelisufleba prodasavluria, radgan miznad isaxavs 

demokratiis mSeneblobas. xolo avtoritarulia, radgan amisaTvis 

iZulebulia garkveul farglebSi gamoiyenos avtoritarul meTodebic, 

Tundac imitom (sxva amocanebTan erTad), rom ar dauSvas iseTi Zalebis 

mosvla xelisuflebaSi, romlebic eWvis qveS daayeneben qveynis prodasavlur 

orientacias da demokratiul faseulobebs. qveynis demokratizaciis 

garkveul etapebze aseTi saSiSroeba marTlac arsebobs.  

    Tanamedrove masmediis Tu politTeqnologiebis pirobebSi SesaZlebeli 

xdeba sazogadoebrivi azris da moTxovnilebebis formireba. Sesabamisad, 
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masmediaze kontrolis pirobebSi   xelisuflebas eZleva SesaZlebloba 

misTvis sasurveli mimarTulebiT Camoayalibos sazogadoebrivi azri da 

moTxovnilebebi, Semdeg ki daakmayofilos isini. anu ise moaxdinos 

sazogadoebis manipulireba da ise warmarTos sazogadoeba, rom sazogadoebas 

darCes STabeWdileba, TiTqos moqmedebs Tavisi nebiT da aris Tavisufali. 

amitom mniSvnelovania vin akontrolebs xelisuflebas. uzurpatori 

xelisufleba xalxs eqceva rogorc saxedars, romelic misdevs mis win 

Camokidebul Tivis konas da ver xvdeba, rom viRac sxva marTavs Tivis konas 

da gasazRvravs misi moZraobis traeqtorias.  

    magram masmediis kontrolis survili tranzitul qveyanaSi SesaZloa 

gauCndes demokratiul xelisuflebasac, raTa SezRudos demagogebis gavlena 

sazogadoebriv azrze. saqme imaSia, rom  moqalaqeobrivi cnobierebis dabali 

ganviTarebis pirobebSi, problemaa ara mxolod is, rom demagogebi iwyeben 

demagogias, rom kritika xSirad Rebulobs lanZRva_ginebis formas, rom 

ciliswameba da agresia scildeba yovelgvar zRvars. ufro seriozuli 

problemaa is, rom sazogadoebis mniSvnelovan nawils moswons es. da es 

aisaxeba demokratiuli arCevnebis Sedegebze. demagogebi xSirad Rebuloben 

eleqtoratis mniSvnelovani nawilis mxardaWeras. anu vinc ar unda iyos 

tranzituli qveynis xelisuflebaSi, igi mimarTavs sazogadoebis 

manipulirebas an Tavisi, an sazogadoebis interesebSi.   

magram aseTi manipulirebis SesaZleblobebsac aqvs  zRvari. marTalia, 

sazogadoebis umetes nawils gaaCnia socialuri adaptaciis didi unari. 

magram arsebobs zRvari, romlis iqiTac xalxi  ver Seegueba avtoritarizmis 

gaZlierebas da aujanydeba xelisuflebas.  aseve arsebobs demokratiuli 

uflebebis is zRvari, romlis iqiTac wesrigi SeiZleba gadaizardos 

anarqiaSi, rasac ver  Seegueba demokratiuli xelisufleba da nawilobriv 

SezRudavs demokratias. politikuri procesebis amplituda meryeobs am or 

ukiduresobas Soris. saboloo jamSi, orive zRvari ganpirobebulia   

sazogadoebrivi cnobierebis ganviTarebis doniT da politikuri elitis 

pasuxismgeblobis doniT.  

 saqarTveloSi sazogadoebrivi cnobiereba ykve imdenad  aris 

ganviTarebuli, rom xelisuflebaSi veRar movlen diqtatorebi, 

eqstremistebi, komunistebi, magram jer kidev ar aris gamoricxuli 

demokratiuli gziT qveynis xelisuflebaSi movides ruseTis 

marionetuliMmTavroba. (da Camoyalibdes “prorusuli demokratiis” reJimi – 

formiT demokratiuli, arsebiTad – avtoritaruli”). radgan TviT es 

demokratiuli kanonebi da institutebi, romelsac nergavs axali mTavroba, 

Tanabar pirobebSi ayenebs xelisuflebisaTvis brZolaSi rogorc 

demokratebs, ise demagogebs (potenciur avtoritarebs da prorusul Zalebs). 

da am kanonebis Tanaxmad yvelaferi unda gadawyvitos sazogadoebam, romelic: 

1) imyofeba ekonomikuri, politikuri da fsiqologiuri wnexis qveS (siRatake, 

omi, socialuri daucveloba); da 2) aris Zalze araerTgvarovani – 
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sazogadoebis nawili demokratiulia, nawili avtoritaria, didi nawili ki 

saerTod indeferentulia. 

     imis mixedviT Tu vin mova saTaveSi qveyana SeiZleba ganviTardes an 

demokratiuli gziT, an avtoritaruli gziT. (saqarTvelos SemTxvevaSi es 

niSnavs airCios an prodasavluri, an prorusuli orientacia, damoukidebloba 

an ruseTis diqtati). aseT pirobebSi raTqma unda didia tranzituli qveynis  

xelisuflebisaTvis arCevnebis gayalbebis cdunebac da, SesaZloa, 

politikuri mizanSewonilobac.  

      aseTi mZime alternativebis winaSe ar dgas Tanamedrove dasavleTi, 

romlis kanonebis kopirebasac Cven vaxdenT.  dRes iq ar arsebobs saSiSroeba, 

rom demokratiuli gziT mova avtoritaruli xelisufleba da moxdeba 

demokratiis “TviTmkvleloba”. sazogadoeba ar  aris ase Zlierad 

diferencirebuli demokratiuli cnobierebis ganviTarebis niSniT. 

sazogadoebaSi metnaklebad arsebobs konsensunsi ZiriTad demokratiul 

faseulobebTan dakavSirebiT.  zogadad Tu vityviT, iq arCevani keTdeba ara 

kargsa da cuds Soris, aramed kargsa da ukeTess Soris. iq ar dgas sakiTxi 

demokratiis, damoukideblobis, sityvis Tavisuflebis yofna_aryofnis 

Taobaze. am sakiTxebTan dakavSirebiT konsensunsi didixania miRweulia. 

arCevnebze  demokratebi gaimarjveben Tu respublikelebi amerikisTvis ar 

aris imdenad mniSvnelvani, ramdenadac saqarTvelosTvis iyo mniSvnelovani 

moqalaqeTa kavSiri gaimarjvebda Tu komunistebi, an momavalSi _ 

respublikelebi gaimarjveben Tu leiboristebi.  

    eqstremalur pirobebSi mkveTrad izrdeba qveynis politikuri da 

inteleqtualuri elitis roli. radgan xalxi apriori ar aris Tavisufali 

Tavis arCevanSi gauyalbebeli arCevnebis pirobebSic ki. igi imyofeba wnexis 

qveS – omi,  siRatake, socialuri daucveloba. arsebobs riski, rom mimdinare 

problemebis daZlevis survili ufro did gavlenas moaxdens mis 

gadawyvetilebebze, vidre qveynis momavlis interesebi. mimdinare problemebi 

SedarebiT swrafad mogvardeba, ganviTarebis veqtori ki did xans darCeba. 

amitom xelisuflebas ar unda mxolod sazogadoebas miandos qveynis 

orientaciis sakiTxebi, uCndeba masmediiT da arCevnebis SedegebiT 

manipulirebis motivacia.                    

dRevandel  saqarTveloSi problemaa ara marto is, rom sazogadoebis 

cnobierebaSi Tanaarseboben avtoritaruli da demokratiuli Sexedulebebi. 

SesaZloa, ufro mniSvnelovani problemaa sazogadoebis indeferentuli 

nawili, romelic cxovrobs siRaribeSi, naklebad ganaTlebulia da advilad 

tyuvdeba demagogiuri dapirebebiT maRali pensiebis, dabali gadasaxadebis da 

ufaso jandacvis Taobaze. demokratiuli faseulobebi maTTvis nakleb 

mniSvnelovania, vidre materialuri faseulobebi da Sesabamisad advilad 

Seelevian prodasavlur orientaciasac keTildReobis dapirebebis sanacvlod.  

es niSnavs, rom demagogebs didi Sansebi aqvT xelisuflebaSi mosasvlelad.   

 aq saWiroa aRiniSnos, rom tranzituli qveynebis politikur cxovrebaSi 

avtoritarebi xSirad gvevlinebian swored demagogebis saxiT. demagogebis 
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mizania xelisuflebaSi mosvla da iq darCena, da ara demokratiis 

mSenebloba. rasac raTqmaunda arasodes aRiareben da amitomac isini erTs 

fiqroben da meores amboben. xolo yvela, visTvisac  mizania xelisuflebaSi 

yofna, da ara demokratiis Seneba, potenciuri avtoritaria. radgan 

xelisuflebis SenarCunebis garantias iZleva mxolod avtoritarizmi. 

demokratiis pirobebSi piriqiT, politikuri konkurencia yovelTvis 

uzrunvelyofs xelisuflebis monacvleobas. amitom SemdgomSi Cven pirobiTad 

avtoritarebs da demagogebs movixseniebT erTidaigive konteqstSi, Tumca es 

gansxvavebuli cnebebia.   

daskvna. SeuZlebelia demokratiuli sazogadoebisaTvis gankuTvnili 

kanonebiT urTierTobebis regulireba da demokratiis  Seneba sazogadoebaSi: 

1) romelic mkveTrad diferencirebulia da mis erT nawils  surs demokratia, 

meores _ avtoritaruli reJimi, xolo mesamesTvis ki sulerTia erTic da 

meorec, oRond ar iyos siRatake; 2) romelSic moqalaqeobriv cnobierebaze 

metad gavrcelebulia wvrilTaRliTuri psiqologia; 3) romlis didi nawili 

kanons daicavs mxolod SiSis gamo da ara nebayoflobiT moqalaqebrivi 

pasuxismgeblobis gamo. 
  
 

 

 
                  
 

3.2. demokratizaciis algoriTmi 

(werili meore) 
      

     saqarTveloSi sul ufro mZafrdeba xelisuflebis kritika demokratiis 

SezRudvis Taobaze. magram  cxadia, rom   xmamaRali protesti imis Taobaze 

rom ar aris demokratia SesaZlebelia iq, sadac demokratia aris. sadac ar 

aris demokratia, iq arc protesti ar aris. amis mizezia ara marto is, rom 

Tavad protestis gamosaxatavad saWiroa raRac doneze demokratiis arseboba. 

kidev erTi mizezia is, rom TviT moTxovnileba demokratiis arsebobaSi miT 

ufro metia, rac ufro metia qveyanaSi demokratia. xolo avtoritarul 

reJimebSi, sadac ar aris demokratia, iq sazogadoebas SesaZloa arc 

ganuviTardes misi moTxovnileba. maSin protestic naklebi iqneba mis 

SezRudvasTan  dakavSirebiT. faqtebi adasturebs amas. ruseTSi, belorusiaSi, 

TurqmeneTSi, sadac ar aris demokratia, sazogadoeba ar gamoTqvams aqtiur 

protests, ar awyobs mitingebs demokratiis moTxovniT. xolo saqarTveloSi, 

sadac ufro ganviTarebulia demokratia, sazogadoeba gamoTqvams aqtiur 

protests demokratiis SezRudvis Taobaze.   

    raTqma unda saqarTveloSi xelisuflebis kritika ar aris usafuZvlo. 

demokratiis xelyofis faqtebic bevria da cudic bevri ram xdeba. magram, 

yvela droSi xdeba kargic da cudic. raTqmaunda cudia, rom dRes laparaki 
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gviwevs iseT faqtebze, rogoricaa saprezidento arCevnebis gayalbeba, 

noembris mitingis darbeva, Jvanias, gvirgvlianis, robaqizis rezonansuli 

saqmeebi, korufciis faqtebi da sxva.  magram kargia, rom laparaki gvixdeba 

calkeul faqtebze, da ara wina reJimisTvis damaxasiaTebel tipiur, normad 

qceul movlenebze (arCevnebis totaluri falsifikaciaze,  teroristuli 

aqtebis da politikuri mkvlelobebis seriul xasiaTze, kriminaluri 

samyaros masStabebze, korufciis sistemur xasiaTze). kargia, Tavad faqti, 

rom dRevandelma xelisuflebam daamarcxa wina reJimi, romlis pirobebSic 

blokirebuli iyo nebismieri progresi. es niSnavs, rom saqarTveloSi 

demokratiuli reformebi warmatebiT mimdinareobs.     

Cvens winaSe mdgari amocanebi gansxvavdeba dasavluri sazogadoebis 

amocanebisagan. dasavleTSi xelisuflebis mTavari problemaa demokratiuli 

sistemis normaluri funqcionireba.  Cveni problemaa – demokratiuli 

sistemis Seqmna. amas Cven dasavluri kanonebis kopirebiT ver gavakeTebT, 

radgan Cveni sazogadoeba jer ar aris iseTi, rogoric dasavleTSia da arc 

amocanebi gvaqvs igive, rac dasavleTs. demokratiuli sistemis Seqmna da am 

sistemis normaluri funqcionirebis uzrunvelyofa – gansxvavebuli 

amocanebia. Sesabamisad am amocanebis gadaWras sWirdeba gansxvavebuli 

kanonebi, xelisuflebaSi Zalauflebis koncentraciis sxva xarisxi; 

xelisuflebasa da sazogadoebas Soris, xelisuflebis sxvadasxva Stoebsa da 

instanciebs Soris uflebeba_movaleobebis gadanawilebis gansxvavebuli 

formati.  

 rodesac xelisufleba ar iTvaliswinebs am gansxvavebebs da cdilobs 

meqanikurad gadmonergos dasavluri kanonebi da institutebi saqarTveloSi, 

amiT igi “zedmetad” zRudavs Tavis Tavs da “zedmet” uflebebs aZlevs 

sazogadoebas. rdgan am etapze arc sazogadoeba, arc xelisufleba da arc 

opozicia jer ar arian mzad imisaTvis, rom ixelmZRvanelon aseT 

demokratiuli kanonebiT.  

aseT kanonebiT miniWebuli uflebamosilebis farglebSi xelisufleba ver 

axerxebs qveynis winaSe mdgari amocanebis gadaWras. iZulebuli xdeba 

daarRvios Tavisive miRebuli kanonebi, gamoiyenos marTvis avtoritaruli 

meTodebi. es ki, Tavis mxriv, iwvevs opoziciis da sazogadoebis samarTlian 

protests. maT ar undaT Seeguon iseT avtoritarul xelisuflebas romelic 

arRvevs Tavisive kanonebs. xelisuflebasa da opozicias Soris dapirispireba 

izrdeba, iZens sakuTar inercias. TandaTan demokratiisaTvis brZola 

gadaizrdeba xelisuflebisaTvis brZolaSi. aseTi brZolis pirobebSi 

xelisufleba paralizebulia, xdeba araefeqturi. saxezea politikuri 

krizisi, romelic sruldeba xelisuflebis vadamdeli SecvliT. 

     dRes Cven vcxovrobT sruliad gansxvavebul qveyanaSi, vidre SevardnaZis 

reJimis dros. SevardnaZis da abaSiZis reJimebis damarcxeba; sistemuri 

korufciis mospoba (calkeuli faqtebi exlac aris, magram aRar aris 

sistema); kriminaluri samyaros damarcxeba; ekonomikuri sazRvrebis gamagreba, 

rasac Sedegad mohyva ekonomikuri zrda, investiciebis mozidva, biujetis, 
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xelfasebis, pensiebis, cxovrebis donis  zrda da a.S. – am sistemuri   

cvlilebebis ganxorcieleba SeuZlebeli iqneboda demokratiuli 

kanonmdeblobis CarCoebSi. miTumetes SeuZlebeli iqneboda es ruseTTan omis 

pirobebSi, romlis fonzec mimdinareobs saqarTveloSi demokratiis 

mSenebloba.  

    ruseTis agresia umniSvnelovanesi faqtoria, romelic daRs asvavs 

demokratiul reformebs saqarTveloSi. arsebiTad ruseTi aris iZulebaze 

dafuZnebuli imperia. mas alergia aqvs demokratiaze, radgan demokratiis 

pirobebSi is daiSleba nawilebad. (ganmeordeba is, rac moxda sabWoTa 

imperiis masStabebiT: demokratizaciis mcdeloba dasrulda imperiis 

daSliT.) amiT aris ganpirobebuli ruseTis mier demokratiuli faseulobebis 

miuRebloba. es misi TvidgadarCenis instiqtia. amitom Tavis siaxloveSic ver 

egueba demokratiis arsebobas. am alergiis Sedegia rusuli agresia. igi 

eomeba ara qarTvel xalxs, aramed demokratias mezobel qveyanaSi. ar unda 

rom es “gadamdebi seni” masac Seeyaros. anu, Cveni damoukideblobis mopovebis 

dRidan dRemde ruseTi gamudmebulad cdilobs dagvingrios is, rasac Cven 

vaSenebT. aseT eqstremalur pirobebSi, rusuli wnexis qveS (separatizmi, 

energoblokada, ekonomikuri kavSirebis wyveta, bolos pirdapiri intervencia) 

demokratiis mSenebloba SeuZlebelia xelisuflebis vertikalis gaZlierebis, 

da eseigi demokratiuli uflebebis garkveuli SezRudvis gareSe. gavixsenoT, 

rom TviT ganviTarebul qveynebSic demokratiuli uflebebi mkveTrad 

izRudeboda omebis da krizisebis pirobebSi, xdeboda Zalauflebis 

koncentracia da a.S.   

mxolod demokratiuli kanonebis farglebSi SeuZlebeli iqneboda reJimis 

damarcxeba aWaraSi. rogor unda gakeTebuliyo es, Tu mosaxleobis 

mniSvnelovani nawili mxars uWerda a. abaSiZes (SiSis Tu materialuri 

interesebis gamo). rogor unda damarcxdeba sistemuri korufcia 

demokratiuli kanonebis farglebSi iseT sazogadoebaSi, romelSic didi 

umravlesoba  TviTon iyo potenciurad korumpirebuli (Tu eqneboda 

SesaZlebloba TviTonac aiRebda qrTams, radgan aseTi iyo “TamaSis wesebi”), 

rodesac TviTon samarTaldamcavi organoebi iyo korumpirebuli? da kanons 

arRvevda is, vinc unda icavdes mas? rodesac sasamarTloSi Cvenebis micema 

iTvleba “CaSvebad” da ara moqalaqeobriv movaleobad? rodesac 

Tanamdebobebze iniSnebian  piradi erTgulebis da ara profesionalizmis 

niSniT?  rodesac  es yvelaferi iqca normad da sazogadoebaSi damkvidrda 

qcevis aseTi stereotipebi? rodesac sazogadoeba Seguebulia amas da 

cdilobs adaptacias TviTgadarCenis mizniT da axali Taobebic aseT  

socialur garemoSi “swavloben cxovrebas”? aseT samarTlebriv garemoSi, 

nebismieri fizikuri Tu iuridiuli piri, (maT Soris TviTon saxelmwifoc, 

opoziciuri partiebic, arasamTavrobo organizaciebic, eknomikuri 

subieqtebic da sxv.)  romc ar undodes, iZulebulia daarRvios kanoni TviT 

im faqtis gamo, rom yvela danarCeni arRvevs kanons. gana aseTi sazogadoebis 
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gardaqmna SesaZlebelia dasavluri kanonebis gadmoTargmniT da maTi upirobo 

Sesrulebis moTxovniT? gana sakmarisia mowodebebi kanonmorCilebis Taobaze? 

    mokled, mTeli rigi amocanebis gadaWra, maT Soris demokratiis 

mSeneblobaSi garkveuli progresi, SesaZlebeli gaxda raRac farglebSi 

Zalauflebis koncentraciis, avtoritaruli meTodebis gamoyenebis, pirad 

ndobaze dafuZnebuli sakadro politikis,   Zalovani struqturebisaTvis 

gazrdili uflebebis miniWebis, masmediis da saarCevno uflebebis 

nawilobrivi SezRudvis meSveobiT. yovelive es iyo saSualeba miznebis 

misaRwevad.   

    opozicia ityvis _ keTili miznebi ar miiRweva boroti saSualebebiTo. es 

marTalia. da swored amitom, radgan miznebi keTilia, amitom es saSualebebic 

aRar aris boroteba. piriqiT,  miznebis realizacias sWirdeba adeqvaturi 

saSualebebi. marTlac, avtoritaruli meTodebi TavisTavad ar aris arc 

sikeTe da arc boroteba. gaaCnia vin da risTvis iyenebs mas. igi borotebaa 

maSin, rodesac emsaxureba avtoritaruli reJimis damyarebas, rodesac 

avtoritarizmi TviTon iqceva miznad. magram, is sikeTea Tu emsaxureba 

demokratiis damyarebas an sxva keTil miznebs. amitomac droebiT, rogorc 

saSualeba, igi yovelTvis gamoiyeneboda TviT demokratiuli reJimebis mier 

eqstremalur pirobebSi (omebi, krizisebi).  

    iyo Tu ara yovelive is, rasac bralad sdeben xelisuflebas, adekvaturi 

politikuri fasi imisaTvis, rasac miaweren mis damsaxurebas _ dro Seafasebs. 

magram faqtia is, rom qveyanaSi moxda radikaluri gardaqmnebi, romlis 

gareSec demokratizaciis procesi saqarTveloSi iqneboda blokirebuli. 

dRevandelma xelisuflebam principulad Secvala garemo, romelSic 

vcxovrobT. magram am gardaqmnebis procesSi mas daugrovda avtoritaruli  

marTvis gamocdileba, romelic ar gamodgeba axal garemoSi. man Seqmna ufro 

demokratiul garemo, romelisTvisac TviTonve gaxda araadeqvaturi, radgan 

ar gaaCnia aseT garemoSi marTvis gamocdileba. amasTanave, Tavisi amocanebis 

gadaWris procesSi xelisuflebas mouwia iseTi nabijebis gadadgma da 

Secdomebic imdeni iqna daSvebuli (romlis gareSec ar keTdeba arc erTi 

keTili saqme), rom sazogadoebis mniSvnelovani nawilisTvis es xelisufleba 

gaxda miuRebeli. opoziciasTan mZafri dapirispirebis pirobebSi 

xelisufleba iZulebulia Tvisi Zalisxmevis mniSvnelovani nawili dauTmos 

xelisuflebis SenarCunebisaTvis brZolas, veRar xdeba ZiriTad amocanebze 

mobilizeba. xelisufleba kargavs sazogadoebis   mxardaWeras. yovelive es 

ganapirobebs imas, rom xelisufleba gaxda uunaro.   

 opoziciis kritika yovelTvis ar aris konstruqciuli. xelisuflebas igi 

akritikebs imisaTvis, rom 1) qveyanaSi adgili aqvs demokratiis SezRudvis 

faqtebs, da rom 2) xelisufleba gaxda araefeqturi.  magram rogorc ukve 

aRiniSna 1) demokratiuli SezRudvebis gareSe xelisufleba ver gadaWrida 

qveynis winaSe mdgar amocanebs. 2) xolo xelisuflebis paralizebis mizezi 

didwilad opozicia TviTon aris da xelisuflebis mravali Secdomac, nebiT 

Tu uneblied mis mier iqna provocirebuli.   
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opozicias ar surs gaigos xelisuflebis mier gadadgmuli nabijebis 

realuri, racionaluri motivebi da yvela nabijis ukan xedavs mxolod pirad 

interesebs da upasuxismgeblobas. ara da   saWiroa imis gaTvaliswineba, rom 

jer-erTi, TavisTavad Znelia zusti balansis dacva, da demokratiuli 

uflebebis “dozebis” zusti gansazRvra reformebis ama Tu im etapze. meorec, 

mdgomareobas amZimebs Semdegi garemoeba. garda demokrati reformatorebis 

gundisa, romelic faqtiurad gansazRvravs xelisuflebis strategias, arian 

uamravi funqcionerebi. mravali maTgani sakuTar miznebSi iyenebs im gazrdil 

Zalauflebas da privilegiebs, romelic maT mieniWaT naxevrad avtoritaruli 

reJimis pirobebSi. cxadia, am Cinovnikebis umravlesoba erTgulad emsaxureba 

arsebul reJims ara demokratiuli idealebis, aramed pragmatuli interesebis 

da privilegiebis gamo. rig SemTxvevaSi es privilegiebi imdenad 

TvalSisacemia sayovelTao siRaribis fonze, rom sazogadoebas rCeba 

STabeWdileba, TiTqos swored am Cinovnikebis  privilegiebi aris mTavari 

mizezi, ris gamoc reformatorebs surT xelisuflebis SenarCuneba da 

demokratiis SezRudva.    

   meores mxriv, vinaidan xelisufleba iZulebulia mimarTos marTvis 

avtoritarul meTodebs da SezRudos demokratia (amas ki Sedegad mohyveba 

uamravi Secdomebic  da kanondarRvevebic) saxelmwifo moxeleebis mxridan,  

swored amis gamo mas uyalibdeba danaSaulis grZnoba, erTgvari “damnaSavis 

kompleqsi”. magram xmamaRla igi ver aRiarebs, rom xelisufleba aris 

“damnaSave”, rom arRvevs Tavisive miRebul kanonebs. igi cdilobs damalos 

faqtebi, romelic aravisTvis aRar aris damaluli, Tavi imarTlos yalbi 

argumentebiT. izrdebaAdistancia mis sityvasa da saqmes Soris. anu TviTonac 

iwyebs demagogias. xelisuflebas kanoniT rom hqonoda miniWebuli meti 

uflebebi (gadasaWreli amocanebis adeqvaturi), maSin xelisuflebas 

SedarebiT naklebad mouwevda kanoniT miniWebuli uflebebis gadametebac da 

Semdeg Tavis marTlebac.  

xelisufleba marTlac mZime arCevanis winaSea. Tu igi saerTod ar 

SezRudavs demokratiul uflebebs, maSin demagogebi aqtiurdebian da Tavisi 

lanZRva-ginebiT, usafuZvlo braldebebiT da provokaciebiT eleqtorats 

ganawyoben xelisuflebis winaaRmdeg. demagogebi mizanmimarTulad muSaoben 

xelisuflebis  dasasusteblad, miuxedavad imisa Tu ramdenad swor nabijebs 

dgavs xelisufleba, radgan  maTi mizania xelisuflebaSi mosvla da ara 

demokratia. sazogadoebaSi marTlac izrdeba xelisuflebisadmi protesti. 

xelisufleba grZnobs rom kargavs kontrols procesebze. amitom, igi 

iZulebulia nawilobriv SezRudos demokratiuli uflebebi. es ki iwvevs 

demokratebis samarTlian protests. da demagogebis lanZRva-ginebas emateba 

demokratebis argumentirebuli kritika. anu Tavisi moqmedebiT xelisufleba 

xels uwyobs opoziciis mTeli speqtris gaerTianebas saerTo moTxovniT 

gadadgomis da vadamdeli arCevnebis Taobaze. es aris boikoti opoziciis 

mxridan. opoziciis ukan ki dgas xalxi, amomrCevlebi.  
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aseTi mwvave dapirispirebis pirobebSi saWiro xdeba radikaluri zomebi.  

xelisuflebas rCeba ori alternativa: 1) an ufro metad, ukiduresobamde 

SezRudos demokratiuli uflebebi, da represiebiT   Seecados daamyaros 

bolomde (da ara sanaxevrod) avtoritaruli reJimi, an 2) mkveTrad gazardos 

demokratiuli uflebebi (sityvis Tavisufleba, Tavisufali arCevnebi da sxva), 

rac arsebuli reitingis pirobebSi didi riskis qveS ayenebs mis 

xelisuflebaSi darCenas.  

romel gzas airCevs xelisufleba? aq gamovlindeba misi WeSmariti saxe: 

demokratiis mSeneblobaa misi mizani, Tu xelisuflebaSi darCena da ese igi 

avtoritaruli reJimis damyareba. TviT procesebis ganviTarebis logikas 

mihyavs xelisufleba iqamde, rom igi an unda darCes xelisuflebaSi rogorc 

avtoritari, an wavides rogorc demokrati.   

   dReisaTvis saqarTveloSi xelisuflebasa da demokratiul opozicias 

Soris Camoyalibda ukiduresi undobloba. orives eWvi Seaqvs erTmaneTis 

miznebSi. orive mxares miaCnia, rom maTi oponentebi ibrZvian 

xelisuflebisTvis da ara demokratiisTvis (da masTan dakavSirebul sxva 

umniSvnelovanesi  miznebisaTvis: geopolitikuri orientacia, qveynis 

damoukidebloba da sxv.). magram vinaidan demokratiis mSenebloba 

SeuZlebelia xelisuflebaSi mosvlis gareSe, amitom demokratiisaTvis 

brZola gadaizarda xelisuflebisaTvis brZolaSi. brZolam miiRo 

ukompromiso xasiaTi da mimdinareobs principiT – “mizani amarTlebs 

saSualebebs”.  

    aseT politikur brZolaSi aravin aRar icavs “TamaSis wesebs”. es aris 

“brZola wesebis gareSe”. orive mxare arRvevs kanons, mimarTavn provokaciebs, 

ciliswamebas, lanZRvas, erTmaneTs abezReben zogo ruseTis, zogi amerikis 

administraciaSi da saerTaSoriso organizaciebSi. aq ukve zedmetia laparaki 

politikuri subieqtebis koordinaciaze saerTo moznebis misaRwevad. aseT 

brZolaSi orive mxaris qmedeba aris reaqcia oponentis qmedebaze. da gamodis, 

rom yvela subieqti iqceva racionalurad, magram viRebT iracionalur 

Sedegebs: imis magivrad, rom qveynis istoriis gardamtex etapze moxdes 

erovnuli Zalebis konsolidacia, piriqiT, es Zalebi  ebrZvian erTmaneTs da 

asusteben qveyanas.  

    Tumca gamoikveTa imis niSnebi, rom dapirispirebis kulminaciam gadaiara. 

kerZod, opoziciam 200 aTasiani mitingebi ar gadazarda ZaladobaSi. 

xelisuflebac TiTqos cdilobs gadadgas Semxvedri nabijebi. albaT 

gulubryviloba iqneboda yovelive amis gamo velodoT, rom opozicia xvalve 

aRiarebs xelisuflebis damsaxurebebs, zeg ki xelisufleba daniSnavs 

vadamdel arCevnebs. magram vimedovnoT, rom zogadad es dadebiTi tendencia 

SenarCundeba. 

 am etapze dapirispirebam miaRwia iseT stadias, rodesac umjobesia 

xelisuflebam aRiaros, rom dauSva seriozuli Secdomebi da gadaabija im 

zRvars, romlis iqiTac mas ar aqvs moraluri ufleba darCes xelisuflebaSi.  

amasTanave, am etapze misi gadadgoma da vadamdeli arCevnebis daniSvna aris 



 

141 

 

racionaluri nabiji qveynisTvisac da TviTon misTvisac. qveynisTvis imitom, 

rom: 1) man dakarga ndoba qveynis SigniT da opoziciis boikotis pirobebSi 

igi gaxda araefeqturi; 2) xelisuflebidan gadadgomis precendentis SeqmniT 

isini gacilebiT mets gaakeTeben demokratiis mSeneblobis saqneSi, vidre 

amaTu im kanonis miRebiT. aseTi gadadgoma iqneba uzarmazari nabiji 

saqarTveloSi demokratiuli cnobierebis, politikuri kulturis da 

zneobrivi normebis dafuZnebis saqmeSi; 3) agvistos omis Semdeg saerTaSoriso 

procesebi ise warimarTa, rom qveynisaTvis umjobesia, rom movides axali 

xelisufleba.  

   xelisuflebis gadadgoma da vadamdeli arCevnebi racionaluri nabijia 

misTvisac imitom, rom: 1) misi  reitingi  dRiTidRe dabla ecema. Tu 

gaviTvaliswinebT misi popularobis vardnis dinamikas, bolos mas SesaZloa 

mouwios wasvla Zalze uRirsad. xelisuflebidan Rirseulad wasvlidan 

uRirsad wasvlamde erTi nabijia; 2) gamoCndeba misi WeSmariti faseulobebi: 

misTvis mTavaria privilegiebi Tu qveynis interesebi. aseTi nabiji xalxis 

mier Sefasebuli iqneba rogorc aranaklebi patriotoba, vidre SevardnaZis 

reJimis damxoba; 3) misi sakuTari nebiT gadadgoma TavisTavad iqneba 

demokratiuli faseulobebisadmi erTgulebis da pasuxismgeblobis 

demonstrireba. es udaod mis sasargeblod Semoabrunebs sazogadoebis 

simpaTiebs da miecema Sansi kvlav movids xelisuflebaSi demokratiuli gziT. 

   daskvna. postsabWoTa avtoritarizmis demokratiul reJimSi 

transformaciis procesSi xelisuflebam demokratiuli uflebebi 

sazogadoebas unda mianiWos “dozirebulad”, demokratiuli cnobierebis 

formirebis kvaldakval. Sesabamisad, marTvis demokratiuli meTodebi unda 

Caenacvlos avtoritarul meTodebs TandaTan da ara erTbaSad. am garemoebas 

saTanadoT ar iTvaliswinebs arc opozicia, da arc sazogadoeba. es cxadi 

xdeba mxolod xelisuflebisaTvis, rodesac Seejaxeba realobas. 

xelisuflebaSi mosvlis Semdeg igi grZnobs pasuxismgeblobas rom man unda 

gadaWras qveynis winaSe mdgari amocanebi, magram xedavs, rom es SeuZlebelia 

mxolod demokratiuli meTodebiT. politikuri pragmatizmi mas karnaxobs 

gadadgas adeqvaturi nabijebi miznebis misaRwevad.  

amitomac aris, rom demokratiuli reformebis procesSi marTvis 

demokratiuli da avtoritaruli meTodebis Tanaarseboba garduvalia. 

Tavdapirvelad dominireben avtoritaruli meTodebi,   Semdeg, demokratiuli 

cnobierebis zrdasTan erTad, maTi roli mcirdeba da isini adgils uTmoben 

demokratiul meTodebs..    

   saqarTveloSi demokratiis mSeneblobis procesSi xelisuflebisaTvis 

kanoniT miniWebuli  uflebebi unda iyos gansxvavebuli vidre ganviTarebuli 

demokratiis qveynebSia, radgan saqarTveloSi: 1. mkveTrad gansxvavebulia 

samarTlebrivi kultura; 2. gansxvavdeba sazogadoebis winaSe mdgari 

amocanebi; 3. gansxvavebulia geopolitikuri garemo da Sidaekkonomikuri 

mdgomareoba. am umniSvnelovanesi gansxvavebebis gauTavliswinebloba 

kanonSemoqmedebiT procesSi iwvevs imas, rom xelisufleba iRebs kanonebs, 
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romelic SemdgomSi iZulebulia TviTonve daaRvios. kanondarRvevebi 

xelisuflebis mxridan iwvevs mwvave reaqcias sazogadoebis mxridan. 

xelisufleba kargavs xalxis mxardaWeras da xdeba araefeqturi. 

arsebulma xelisuflebam gadaWra qveynis winaSe mdgari Zalian mniSvnelovani 

amocanebi, romlis gareSec saqarTvelos ar eqneboda Semdgomi ganviTarebis 

Sansi. man Seqmna ufro demokratiuli garemo, magram TviTon ver Secvlila am 

garemosTan erTad. am etapze man ukve amowura Tavisi SesaZleblobebi. am 

etapze politikurad mizanSewonilia, rom igi gadadges da daniSnos 

vadamdeli arCevnebi.  

    dRes, xelisuflebis gadadgoma sakuTari nebiT saWiroebs aranakleb 

pasuxismgeblobas, Rirsebas da qveynis siyvaruls, vidre xelisuflebaSi 

mosvla SevardnaZis reJimis pirobebSi. 

 
 

 

 

3.3. ადამისდროინდელი პოლიტიკით ვერ  

ავაშენებთ XXI საუკუნის ეკონომიკას 72 

 

ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის დაკნინება ბადებს მრავალ პრობლემას.   

სტატიაში განხილულია თუ როგორ აისახა სახელმწიფოს ეკონომიკური 

ფუნქციების დაკნინება ჩვენს ეკონომიკურ რეალობაზე და რატომ არის 

აუცილებელი მისი როლის მკვეთრად გაზრდა. 

ჩვენთან ეკონომიკური პოლიტიკა მორგებულია მეწარმის თვალით დანახულ 

ეკონომიკურ პროცესებზე. ეს არის ცალმხრივი, მიკერძოებული და ზედაპირული 

ხედვა. მაგრამ სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს 

სახელმწიფოებრივ ხედვას, ანუ დაბალანსებულ, სისტემურ ხედვას. რაშია 

განსხვავება ამ ორ ხედვას შორის  და რას გულისხმობს სისტემური ხედვა? 

პოლიტიკოსები მთავარ პრობლემად მიიჩნევენ წარმოებას, და სათანადოდ 

ვერ აცნობიერებენ განაწილების მნიშვნელობას. მაგრამ, ეროვნული პროდუქტის 

წარმოება და ეროვნული შემოსავალის განაწილება ორგანულად დაკავშირებული 

პროცესებია. ეკონომიკურ პოლიტიკაში ამის გაუთვალისწინებლობამ ეკონომიკაში 

წარმოშვა შიდასისტემური პრობლემები და ეკონომიკა აღმოჩნდა ჩიხში. 

ეკონომიკაში გაჩნდა დისბალანსი პროდუქციის წამოებასა და შემოსავლების 

განაწილებას შორის. ეს ბადებს არაჯანსაღ პროცესებს ეკონომიკაში. საქმე იმაშია, 

რომ თვით ეროვნული პროდუქტის წარმოების პროცესში იქმნება ექვივალენტური 

ღირებულების ის ეროვნული შემოსავალი, რომლითაც ეს პროდუქტი უნდა იქნას 

შესყიდული. მაგრამ, თუ ეს შემოსავლები ნაწილდება უკიდურესად უთანაბროდ, 
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მაშინ ერთობლივი საბაზრო მოთხოვნა მცირდება. ეს კი, როგორც ცნობილია, არის 

ეკონომიკური ვარდნის მთავარი მიზეზი.  

მაგრამ, რატომ იწვევს შემოსავლების უთანაბრობა საბაზრო მოთხოვნის 

დასუსტებას?  იმიტომ, რომ მაღალი შემოსავლების მქონე პირები თავისი 

შემოსავლების დიდ ნაწილს არ ხარჯავენ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის 

შესაძენად. ამის ნაცვლად ისინი ყიდულობენ უძრავ ქონებას, ფასიან ქაღალდებს, 

იმპორტულ საქონელს, გააქვთ ოფშორებში. მათი შემოსავლების დიდი ნაწილი არ 

ბრუნდება წარმოების სფეროში. ხოლო ღარიბი უმრავლესობის შემოსავლები არ 

ყოფნის ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის მთლიანად შესყიდვას. საქონელი 

რჩება გაუყიდავი. თუ სახელმწიფო არ დაიწყებს შემოსავლების გადანაწილებას 

საბიუჯეტო სისტემის მეშვეობით, წარმოება დაიბლოკება. ანუ, რეფორმატორები 

არ ითვალისწინებენ ელემენტარულ ჭეშმარიტებას, იმას, რომ პროდუქცია 

იწარმოება საზოგადოებისთვის, და თუ საზოგადოების უმრავლესობას არ ექნება 

ფული, პროდუქცია ვერ გაიყიდება და ეკონომიკა ვერ განვითარდება. 

მოვიყვან კონკრეტულ მაგალითებს თუ რაში ვლინდება პროცესების 

არასისტემური ხედვა ეკონომიკურ პოლიტიკაში. სახელმწიფომ მეწარმეებს  

დაუწესა დაბალი გადასახადები, რათა მათ დარჩეთ მეტი შემოსავლები, იმ 

მოტივით, რომ ისინი ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის ცალმხრივი ხედვა. 

სამუშაო ადგილებსაც და თვითონ მეწარმეებსაც ქმნის საბაზრო მოთხოვნა. ისევე 

როგორც მოთხოვნას ქმნიან სამუშაო ადგილები. ანუ, წარმოება და შემოსავლები 

(შესაბამისად, საბაზრო მოთხოვნაც) დამოკიდებული არიან ერთმანეთზე. თუ 

დაირღვევა მათ შორის ბალანსი, ეკონომიკა შეფერხდება.  

ამ ბალანსის ძიება იყო და რჩება განვითარებული ქვეყნების მთავარი 

პრობლემა დაწყებული  30-ანი წლების „დიდი დეპრესიიდან“ მთელი მე-20 

საუკუნე ვიდრე დღემდე. წარმოების და მოთხოვნის შესაბამისობაში მოყვანა 

(სხვადასხვა გზებით) იყო მთავარი მიზანი, როგორც კეინსიანური, ისე 

მონეტარისტური პოლიტიკის. საბოლოო ჯამში, სწორედ ამ ბალანსის 

შენარჩუნების აუცილებლობამ წარმოშვა განვითარებულ ქვეყნებში 

„კეთილდღეობის ეკონომიკა“, სოციალერად ორიენტირებული ეკონომიკური 

მოდელი და, შესაბამისად, სახემწიფო სექტორის მკვეთრი ზრდა. სწორედ ამის 

შედეგეად გაიზარდა მკვეთრად სახელმწიფო სექტორი განითრებულ ქვეყნებში და 

დღეისათვის მიაღწია ეკონომიკის  40-50% და მეტს.73   

დღეს ეს ბალანსი წარმოებასა და საბაზრო მოთხოვნას შორის დარღვეულია 

საქართველოში. მაგრამ ევროპელებისაგან განსხვავებით ქართველი 

                                                      
73  სულ ახლო წარსულში სახელმწიფოს წილი ეკონომიკაში იყო უფრო დიდი. მაგალითად, 

1997 წელს ეს მაჩვენებელი შეადგენდა იტალიაში - 51%, საფრანგეთში და ფინეთში - 52%, 

შვედეთში - 62%-ს. შედარებისთვის, საქართველოში სახელმწიფოს წილი ეკონომიკაში 2016 

წელს შეადგენდა 27%-ს. 
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რეფორმატორები ამ პრობლემაზე რატომღაც რეაგირებენ საპირისპირო 

პოლიტიკით, ანუ სრულიად ირაციონალურად. რეაგირებენ საელმწიფოს 

ეკონომიკური როლის დაკნინებით, და არა გაძლირებით. ამიტომაც ვერ 

გამოვდივართ სტაგნაციის მდგომარებიდან. 

საქართველოს ეკონომიკაში მთავარი პრობლემა არის მოსახლეობის დაბალი 

მსყიდველობითი უნარი.  ეკონომიკურ ზრდას აფერხებს არა ის, რომ მეწარმეებს 

არა აქვთ ფული, არამედ ის რომ ფული არა აქვს საზოგადოებას. დაბალია საბაზრო 

მოთხოვნა. თუ მოთხოვნა გაიზრდება, მაშინ გაჩნდება მომგებიზნი საინვესტიციო 

პროექტები. მეწარმეები შეძლებენ ამ პროექტების დაფინანსებას საბანკო 

კრედიტებით. ასე ხდება მთელ მსოფლიოში. ხოლო თუ მოთხოვნა არ გაიზარდა, 

მეწარმეებს ვერ შექმნიან სამუშაო ადგილებს. ამას ვერ უშველის დაბალი 

გადასახადები. 

საქართველოში საჭიროა შემოსავლების გადანაწილება და საშუალო ფენის 

შექმნა. ეს არის მოთხოვნის ზრდის მთავარი გარანტია.  მაგალითისთვის, 

როდესაც „დიდი დეპრესიის“ შედეგეად ამერიკის ეკონომიკაში წარმოეიშვა 

ანოლოგიური პრობლემა და მკვეთრად დაეცა საბაზრო მოთხოვნა, რუზველტის 

ადმინისტრაციამ, პროგრესული დაბეგვრის პირობებში, შემოსავლებზე 

მაქსიმალური გადასახადი გაზარდა 24-დან ჯერ 63%-მდე, შემდეგ 79%-მდე, 

ხოლო 1950-იან წლებში მიაღწია 91%-ს. კორპორაციების მოგებაზე გადასახადი 

გაიზარდა 14-დან 45%-მდე.  ამის შედეგად საშუალო ფენა აშშ-ში შეიქმნა სულ 

რამდენიმე წელიწადში და ეკონომიკამ დაიწყო სწრაფი განვითარება. 

სრულიად მიუღებელია ის, რაც ხდება საქართველოში. შემოსავლების 

უკიდურესი პოლარიზაციის პირობებში, არა თუ არ გვაქვს პროგრესული 

დაბეგვრა (კოდექსი ითვალისწინებს პროპორციულ გადასახადებს),  ფაქტიურად 

ადგილი აქვს რეგრესულ დაბეგვრას. რადგან ხელფასზე გადასახადი არის 20%, 

ხოლო პროცენტებზე და დივიდენდებზე (ანუ, მდიდარი უმცირესობის ძირითად 

შემოსავლებზე, თანაც არაშრომით შემოსავლებზე) - 5%. ანუ, ფარულად 

საგადასახადო ტვირთი „აკიდებულია“ დაბალშემოსავლიან უმრავლესობაზე და 

არა მდიდარ უმცირესობაზე. ეს სრული აბსურდია წმინდა ეკონომიკური 

თვალსაზრისით, რომ არაფერი ვთქვათ სოციალურ უსამართლობაზე. ამიტომ 

რთულდება საბიუჯეტო სახსრერბის მობილიზება. 

მცირე ბიუჯეტის პირობებში სახელმწიფო ვერ ახდენს შემოსავლების 

გადანაწილებას, ვერ ზრდის პენსიებს, შემწეობებს, მასწავლებლების და ექიმების 

ხელფასებს. იგი მიიჩნევს, რომ პენსიების და შემწეობების თუნდაც 10-ლარიანი 

ზრდა საჭიროებს დიდ თანხებს 100 მლნ. ლარზე მეტს. მაგრამ 10 ლარი 

პრაქტიკულად ვერ გააუმჯობესებს პენსიონერის მდგომარეობას. ანუ, 100 მლნ. 

ლარი დაიხარჯება არაეფექტურად. ამიტომ ამ თანხას იყენებენ სხვა 

მიზნებისთვის.  
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ეს მოსაზრებაც გამომდინარეობს არასისტემური ხედვიდან. 100 მლნ ლარის 

მთავარი ეფექტი არ არის პენსიის 10 ლარიანი ზრდა. 10 ლარი მართლაც ვერ 

შეამსუბუქებს პენსიონერების სიდუხჭირეს. მთავარია  მაკროეკონომიკური 

ეფექტი. 100 მლნ. ლარი აღმოჩნდება იმ ადამიანების ხელში, რომლებიც ამ ფულს 

მთლიანად გაიტანენ ბაზარზე. გაიზრდება ერთობლივი მოთხოვნა. ეს გამოიწვევს 

წარმოების ზრდას და აამოქმედებს ე.წ. „წარმოების და შემოსავლების სპირალს“. 

ამასთან, მულტიპლიკაციის ეფექტის გამო, მშპ გაიზრდება უფრო მეტად. 

(მართალია, მულტიპლიკაციის კოეფიციენტი საქართველოში არც ისე მაღალია, 

მაგრამ, წარმოების განვითარებასთნ ერთად ისიც გაიზრდება.) ამიტომ საჭიროა 

არა 10 ლარით, არამედ გაცილებით მეტად გაიზარდოს პენსიები, შემწეობები, 

მასწავლებლების და ექიმების ხელფასები და ამისათვის საბიუჯეტო სახსრების 

მობილიზება მოხდეს შემოსავლების მკვეთრად პროგრესული გადასახადებით. 

ამის შედეგი იქნება ის, რომ მდიდარი ფენის შემოსავლების ის ნაწილი, რომელიც 

დღეს არ ბრუნდება წარმოებაში, აღმოჩნდევა იმ ადამიანების ხელში, რომლებიც ამ 

ფულს მთლიანად დააბრუნებენ ეროვნულ წარმოებაში. ამის გაკეთება შეუძლია 

მხოლოდ სახელმწიფოს. ეს არის აუცილებელი პირობა  იმისა, რომ ეკონომიკამ 

დაიწყოს სწრაფი განვითარება. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აგრეთვე 

აუცილებელია  სავაჭრო დეფიციტისგან განთავისუფლება.  

გლობალიზაციის პირობებში ქვეყნებს შორის იშლება ეკონომიკური 

საზღვრები. ქვეყნის შიდა ბაზარი ხდება მსოფლიო ბაზრის ნაწილი. ნებისმიერ 

კომპანიას შეუძლია ეროვნულ ბაზარზე შემოსვლა. ამის შედეგად საქართველოში 

იმპორტი სრაფად გაიზარდა (იგი შეადგენს მშპ-ს 50%-ს) და წარმოშვა დიდი 

სავაჭრო დეფიციტი (36%). ეროვნული ეკონომიკისთის ეს არის „ღია ჭრილობა“, 

საიდანაც ქვეყნიდან უწყვეტად გაედინება ქვეყანაში შექმილი მსყიდველობითი 

უნარი და ასუსტებს ეკონომიკას. აქაც გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს 

სახელმწიფომ. მან უნდა გაატაროს „იმპორტის ჩანაცვლების“ და ექსპორტის 

წახალისების პოლიტიკა. ასეთი პოლიტიკა აუცილებელია ეკონომიკის სწრაფი 

განვითრებისთვის. მაგრამ, არც ეს არის საკმარისი. 

ღია საზღვრების გამო გამძაფრდა კონკურენცია ადგილობრივ და უცხოელ 

კომპანიებს შორის. ასეთ კონკურენციაში მონაწილეობა შეუძლია მხოლოდ 

მსხვილ ბიზნესს. ამიტომ, ეროვნული ბაზარი მთლიანდ განაწილებულია მსხვილ 

ბიზნესსა და იმპორტიორებს შორის. მცირე და საშუალო ბიზნესს თითქმის  არა 

აქვს შანსი დაიკავოს ბაზარზე ადგილი. სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ 

სახელმწიფო ჩაერიოს ეკონომიკურ პროცესებში, გაატაროს ანტიმონოპოლიური 

პოლიტიკა, დაიცვას მცირე და საშუალო ბიზნესი. 

მაგრამ რატომ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო 

ბიზნესის დაცვა? არა იმიტომ, რომ ისინი აწარმოებენ ეროვნული პროდუქტის 

დიდ ნაწილს. მათი წილი წარმოებაში საკმაოდ მოგრძალებულია. მთავარი სხვაა. 
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განვითარებულ ქვეყნებში, მცირე და საშუალო ბიზნესზე მოდის ქვეყნის სამუშაო 

ადგილების თითქმის 70%. ერთი და იგივე თანხის ინვესტირება მცირე და 

საშუალო ბიზნესში ქმნის მეტ სამუშაო ადგილებს, ვიდრე იგივე თანხის 

ინვესტირება მსხვილ ბიზნესში. ეს კი ნიშნავს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესზე  

დიდად არის დამოკიდებული საშუალო ფენის შექმნა, მათი შემოსავლების და 

მსყიდველობითი უნარის ზრდა. ამიტომ, მცირე ბიზნესზე დიდად არის 

დამოკიდებული ერთობლივი მოთხოვნის ზრდა. ეს კი, თავის მხრივ, არის 

ეკონომიკუკრი ზრდის მთავარი ფაქტორი.  

კონკურენცია თვითონ ბადებს მონოპოლიებს და ეკონომიკურ უთანაბრობას. 

ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგად ეს უთანაბრობა სულ უფრო იზრდება 

როგორც ქვეყნების შიგნით, ისე ქვეყნებს შორის. სტატისტიკა შოკის მომღვრელია. 

საერთაშორისო ორგანიზაცია OXFAM-ის მონაცემებით, კაცობრიობის 1% ფლობს 

იმდენ სიმდიდრეს, რასაც კაცობრიობის დანარჩენი 99%. მსოფლიოს 85 

უმდიდრესი ადამიანი ფლობს იმდენ სიმდიდრეს, რასაც მსოფლიბს 3,5 

მილიარდი ღარიბი ადამიანი. ნეოლიბერალურმა პოლიტიკამ აგრეთვე გამოიწვია 

უთანაბრობის მკვეთრი ზრდა ქვეყნების შიგნით. ეს გახდა თანამედროვე 

ეკონომიკის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი. (რომ არაფერი ვთქვათ 

სოციალურ უსამართლობაზე და პოლიტიკურ არასტაბილურობაზე, რაც, თავის 

მხრივ, ბუმერანგივით უბრუნდება ისევ ეკონომიკას დამატებითი 

სირთულეებით.) 

შემოსავლების და სიმდიდრის პოლარიზაციის პრობლემა მთელ მსოფლიოში 

მოექცა მეცნიერების ყურადღების ცენტრში განსაკუთრებით 2008 წლის კრიზისის 

შემდეგ. ამაზე ბევრს წერენ დასავლეთის ცნობილი ეკონომისტები, მათ შორის 

ნობელის ლაურეატები ჯ. სტიგლიცი, პ. კრუგმანი და სხვ., სავალუტო ფონდის და 

მსოფლიო ბანკის ექსპერტები. ამის შესახებ განაცხადა სავალურო ფონდის 

ხელმძღვანელმა ქალბატონმა კრისტინა ლაგარდმა დავოსის ფორუმზე და სხვ. 

სტიქიურად მოქმედი საბაზრო ძალები ზრდიან უთანაბრობას მდიდარ და 

ღარიბ ქვეყნებს შორის. თუ მზარდი გლობალური პოლარიზაციის პირობებში 

სახელმწიფო ყველაფერს მიანდობს საბაზრო ძალებს და არ ჩაერევა ეკონომიკურ 

პროცესებში,  მაშინ საქართველო დარჩება ღარიბი ქვეყნების რიგებში. ქვეყნის 

შიგნითაც უფრო მეტად გაიზრდება ეკონომიკის მონოპოლიზება და უთანაბრობა. 

ეს უფრო მეტად შეაფერხებს საქართველოში ეკონომიკურ ზრდას.  

 ქართველი რეფორმატორები არ ითვალისწინებენ, რომ სახელმწიფოს 

ჩაურევლობა საბაზრო ეკონომიკაში ხელს უწყობს კონკურენციას მხოლოდ მაშინ, 

თუ თვითონ ბაზარი არის კონკურენტული. ასე იყო ადამ სმიტის ეპოქაში და მაშინ 

ჩაურევლობის პოლიტიკა აღმოჩნდა წრმატებული. მაგრამ მონოპოლიზებულ 

ეკონომიკაში ადამის დროინდელი პოლიტიკა ბადებს საპირისპირო შედეგს. 

სახელმწიფოს ჩაურევლობა ახშობს კონკურენციას რადგან, ანტიმონოპოლიური 
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პოლიტიკის გარეშე, თვითონ მონპოლიები ახშობენ მცირე და საშუალო ბიზნესს, 

რომელთანაც ასოცირდება  კონკურენცია. სწორედ ეს ხდება საქართველოში. 

მართალია, სუსტი მოთხოვნის პირობებში კომერციული ბანკები იწყებენ 

მოთხოვნის ხელოვნურ სტიმულირებას სამომხმარებლო და იპოთეკური 

კრედიტებით, საკრედიტო ბარათებით და ა.შ., მაგრამ ასეთი საკრედიტო ექსპანსია 

მხოლოდ დროებით უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას. ადრე თუ გვიან ეს 

მთავრდება ღრმა კრიზისით. რადგან კრედიტების მასიური ზრდა წარმოშობს 

საფინანსო ბუშტს, რომელიც არდე თუ გვიან სკდება და ბადებს კრიზისს. ასე 

წარმოიშვა „დიდი დეპრესიაც“ გასულ საუკუნეში, 2008 წლის მსოფლიო 

კრიზისიც, 90-იანი წლების კრიზისი იაპონიაში და მრავალი სხვა კრიზისი. რაც 

უფრო დიდხანს გრძელდება მოთხოვნის დაკრედიტება და კრიზისის ხელოვნური 

გადავადება, მით უფრო მეტად  იზრდება საფინანსო ბუშტიც და უფრო ღრმა 

იქნება მომავალი კრიზისიც. ანუ, საბაზრო მოთხოვნის სტიმულირება საბანკო 

კრედიტებით არ შველის შემოსავლების პოლარიზაციით გამოწვეულ ეკონომიკურ 

დისფუნქციას.  

ზემოთქმულიდან გამომდინარე დასკვნა ასეთია: ეკონომიკური პოლიტიკა ვერ 

იქნება წარმატებული, თუ არ გაითვალისწინებს ელემენტარულ ჭეშმარიტებას. 

ეკონომიკაში პროდუქცია იქმნება საზოგადოებისთვის. და თუ საზოგადოების 

უმრავლესობას არ ექნება საკმარისი შემოსავალი, პროდუქცია ვერ გაიყიდება და 

დაიწყება   სტაგნაცია.  

მონოპოლიზაციის პირობებში საბაზრო ეკონომიკა ბადებს უკიდურეს 

შეუსაბამობას პროდუქციის წარმოებსა და შემოსავლების განაწილებას შორის. 

სახელმწიფოს ფუნქცია არის აღადგინოს დარღვეული ბალანსი.74 და ეროვნული 

შემოსავალის ის ნაწილი, რომელიც დღეს ხმარდება ოლიგარქების გამდიდრებას 

და ფუფუნებას, გადაანაწილოს იმ სოციალურ ფენებზე, ვისთვისაც ეს სახსრები 

გახდება ელემენტარული საარსებო წყარო. ამას გვკარნახობს ეკონომიკური 

ლოგიკაც და ადამიანური მორალიც. საჭიროა მკვეთრად გაიზარდოს 

სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს: 1. 

შემოსავლების გადანაწილება: პენსიების, შემწეობების, მასწავლებლების და 

ექიმების ხელფასების მკვეთრი ზრდა, განათლების, ჯანდაცვის სისტემების და 

სხვა  სოციალური პროგრამების პრიორიტეტული დაფინანსება; 2. მკვეთრად 

პროგრესული საგადასახადო სისტემა; 3. ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა; 4. 

იმპორტის ჩანაცვლების და ექსპორტის წახალისების პოლიტიკა;  5. რეგულაციები 

საბანკო კრედიტების მიზნობრიობაზე მათი ბიზნეს-ინვესტიციებზე და არა 

                                                      
74 შემთხვევითი არ არის, რომ ისტორიულად განვითარებულ ქვეყნებში მონოპოლიზაციის 

ზრდას პარალელურად თან სდევდა საელმწიფო სექტორის ზრდა. ანუ, მონოპოლიზაციით 

გამოწვეული შემოსავლების უთანაბრობის ზრდა თვითონ ბადებდა საბიუჯეტო არხებით 

შემოსავლების გამოთანაბრების აუცილებლობას.  
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სამომხმარებლო მიზნებზე წარმართვის მიზნით და ა.შ. ეკონომიკური 

პოლიტიკების ეს არასრული ჩამონათვალიც კი, ასეთ კომბინაციაში, საკმაოდ 

სწრაფად გამოიყვანდა ეკონომიკას სტაგნაციიდან. მაგრამ, ასეთი პოლიტიკა 

ფაქტიურად არის იმის საპირისპირო, რაც ტარდება დღეს.  

ეკონომიკა იმდენად დიდი ხანია იმყოფება ჩიხში, რომ სიღარიბემ უკვე 

წარმოშვა სერიოზული საფრთხის შემცველი დემოგრაფიული პროცესები. ეს უკვე 

არის ქართველი ერისთვის ეგზისტენციალური პრობლემა. მაგრამ იქამდე, სანამ 

ეკონომიკური ძალაუფლება და, ფაქტიურად, პოლიტიკური ძალაუფლებაც, არის 

ოლიგარქების ხელში, გულუბრყვილობა იქნებოდა რაიმე რადიკალური 

ცვლილებების მოლოდინი, რადგან სწორედ არსებული პოლიტიკა არის მათი 

გამდიდრების წყარო. რასაც ისინი თავისი ნებით არასოდეს დასთმობენ თუ 

საზოგადოებამ არ აიძულა ისინი. და სანამ ეს მოხდება, რეფორმები დარჩება 

კოსმეტიკური ხასიათის და მათი მიზანი იქნება არა რეფორმა, არამედ მისი 

ილუზიის შექმნა (საკადრო ცვლილებები, საკონსტიტუციო განხილვები, 

სატელევიზიო თოქ-შოუები, ხმაურიანი პროცესები, და ა.შ.) მაგრამ მთავარს, 

შემოსავლების გადანაწილებას, ისინი არასიდეს დასთმობენ. ამიტომ 

ეკონომიკური გარდაქმნების დაწყება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ 

პოლიტიკური გარდაქმნების შემდეგ. 

პროფ. პაატა ლეიაშვილი 

P.S.  სლოგანი „ვაშენებთ საბაზრო ეკონომიკას“ არ გამოხატავს ადეკვატურად 

ჩვენი რეფორმების მიზანს. დღეს თითქმის ყველა ქვეყანაში, მცირე 

გამონაკლილსის გარდა, არის საბაზრო ეკონომიკა. მაგრამ ცხადია, ჩვენ გვინდა 

სოციალურად ორიენყირებული ეკონომიკა, ანუ საბაზრო ეკონომიკა, როგორიც 

არის ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, და არა ისეთი, როგორიც არის აფრიკის 

რომელიმე ჩამორჩენილ ქვეყნებში. მაგრამ განვითარებულ ეკონომიკაში 

სახელმწიფო სექტორი შეადგენს 40-50%. ხოლო კერძო სექტორის უდიდესი 

ნაწილი მონოპოლიზირებულია. ეს არის ე.წ. „შერეული ეკონომიკა“, სადაც უფრო 

დიდია (სახელმწიფო და კერძო მონოპოლიური სტრუქტურებით) რეგულირებადი 

სექტორი, ვიდრე კონკურენტული სექტორი. ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში ამის 

შსახებ  წერდა ცნობილი ეკონომისტი ჯონ გელბრეიტი. და მის შემდეგ ეს 

ტენდენციები უფრო გაძლიერდა. 

ხოლო ტერმინი „საბაზრო ეკონომიკა“ ასოცირდება შეუზღუდავ 

კონკურენციასთან და ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩაურევლობასთან. სწორედ 

ასეთი სტერეოტიპი უდევს საფუძვლად საქართველოში ლიბერალურ 

ეკონომიკურ პოლიტიკას. მაგრამ ფაქტიურად, ასეთი პოლიტიკის შედეგად, 

კონკურენტული ეკონომიკის ნაცვლად მივიღეთ უკიდურესად 

მონოპოლიზირებული ეკონომიკა. ანუ, გვინდა თანამედროვე, სოციალურად 

ორიენტირებული, შერეული საბაზრო ეკონომიკის აშენება, დეკლარირებული 
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გვაქვს კონკურენტული საბაზრო ეკონომიკის მშენებლობა, ხოლო ფაქტიურად 

ავაშენეთ უკიდურესად მონოპოლიზირებული ეკონომიკა. ერთს ვფიქრობთ, 

მეორეს ვამბობთ და მესამეს ვაკეთებთ. ეს არის სრული ვაკხანალია. და ასეთი 

რეფორმებით ვერ გამოვალთ მძიმე მდგომარეობიდან. საჭიროა ნათლად 

დაფიქსირდეს, რომ ვაშენებთ „სოციალურად ორიენტირებულ ეკონომიკას“, და 

არა „საბაზრო ეკონომიკას“, რომელიც იწვევს დეზორიენტაციას როგორც 

საზოგადოებაში, ისე რეფორმატორებში.  

 
 
 
 

 

3.4. bankirebis “fokus-pokusi” 75 
 

  saqarTveloSi ekonomikis sabanko seqtori organizebulia 

Tanamedrove msoflio standartebis mixedviT. magram saqme isaa, rom 

dasavleTis sabanko sistemas da monetarul politikas TviTon 

gaaCniaT seriozuli naklovanebebi da gaxdnen mwvave kritikis obieqti 

TviTon dasavleTSi. amis Sesaxeb weren cnobili mecnierebi (r. verneri, 

a. terneri, b. daisoni, j. raian-kolinsi, j. benesi, m.kampofi, s.kini, 

j.stiglici da sxv., da rac gansakuTrebiT sayuradReboa, TviT 

cnobili bankirebic). sazogadoebis umravlesoba ar aris 

informirebuli imis Sesaxeb, Tu ramdenad absurduli, socialurad 

usamarTlo da riskebis Semcvelia komerciuli bankebis saqmianoba. 

Tanamedrove sabanko sistema, maT Soris saqarTveloSic, ar 

funqcionirebs ise, rogorc amas aRweren saxelmZRvaneloebi. 

saxelmZRvaneloebis Tanaxmad:^1) bankebi arian ubralo Suamavlebi 

damzogvelebsa da msesxeblebs Soris; da 2) bankebi kreditebs aZleven 

mewarmeebs biznes-investiciebis dasafinanseblad. arc pirveli, arc 

meore debuleba ar Seesabameba sinamdviles. bankebi arian ara 

Suamavlebi, aramed,   TviT qmnian da anawileben fuls dakreditebis 

procesSi. xolo sawarmoo investiciebis miznebze gaicema kreditebis 

mxolod umniSvnelo nawili. kreditebis ZiriTadi masa gaicema uZravi 

qonebis SesaZenad, spekulaciur da samomxmareblo miznebze. bankebis 

aseTi saqmianoba momgebiania maTTvis da ara sazogadoebisTvis.  

germaneli ekonomistis prof. r. verneris Tanaxmad, iuridiuli 

TvalsazrisiT, is, rasac banki uwodebs kreditis gacemas, 

sinamdvileSi ar aris kreditis gacema. radgan, iuridiuli 

TvalsazrisiT, kreditis gacema gulisxmobs, rom kreditis saxiT 

gacemuli sagani, fizikurad amoRebuli iqneba erTi subieqtis 

                                                      
75

  “საქართველოს რესპუბლიკა“, 29 ნოემბერი 2017 წ.    
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sargeblobis sferodan da droebiT sargeblobaSi gadaecema meore 

subieqts. magram, Tanamedrove bankis mier kreditebis gacemis dros ar 

xdeba fuliT sargeblobis uflebis gadacema erTi subieqtidan 

meoresaTvis. aq saerTod ar xdeba fulis, rogorc msyidvelobiTi 

unaris, saidanme amoReba. amitom es procesi ar aris kreditis gacema 

sityvis pirdapiri mniSvnelobiT. bankebi ar gascemen fuls kreditebis 

saxiT, aramed qmnian mas. igi wers: “gansxvavebiT imisagan, rac weria 

saxelmZRvaneloebSi, Cven vxedavT, rom yovel individualur banks 

SeuZlia ase Seqmnas fuli, rodesac igi gascems sesxs. am WeSmaritebis 

Cveneba saxelmZRvaneloebSi ... aswavlis studentebs Tu sinamdvileSi 

ras akeTeben bankebi: isini qmnian fuls arafridan. banki mxolod 

axdens imis simulirebas, TiTqos mas aqvs sesxis Tanxa, romliTac 

dakreditebulia mavanis angariSi, da aravin icis am gansxvavebis 

Sesaxeb.” (Werner  R., New Paradigm in Macroeconomics. New York, N.Y. 2005, p.178 )  

bankebis aseT qmedebas r. verneri ganixilavs ara rogorc kreditis 

gacemas, aramed rogorc fasiani qaRaldebiT vaWrobas. rodesc 

klienti xels awers sakredito SeTanxmebas, kanonis Tanaxmad iqmneba 

fasiani qaRaldi. es aris klientis savalo valdebuleba bankis winaSe. 

banki yidulobs klientisagan am savalo valdebulebas. wminda 

iuridiuli TvalsazrisiT swored es xdeba komerciul bankebSi. magram 

riT ixdis banki am fasiani qaRaldis safasurs? safasurs igi ixdis 

Semxvedri valdebulebiT. kerZod, banki xsnis klientis saxelze 

moTxovnamde depozits. es axlad Seqmnili depoziti sworedac aris 

axali fuli, romelic bankma Seqmna “arafridan”. is, rasac weren 

saxelmZRvaneloebSi radikalurad gansxvavdeba imisagan, rac xdeba 

sinamdvileSi.  

msyidvelobiTi unaris an fasebze zemoqmedebis TvalsazrisiT 

depoziti,   rogorc krediti, ar gansxvavdeba naRdi fulisagan. magram 

Tu igi arsebobs mxolod rogorc Canaweri sabanko kompiuterebis 

mexsierebaSi, rogor iyeneben mas realur ekonomikur procesebSi? saqme 

isaa, rom umravles SemTxvevaSi klientebs ar sWirdebaT naRdi fulis 

gamotana bankebidan, radgan 95%-ze meti gadaxdebi Tanamedrove 

ekonomikaSi xorcieldeba unaRdo formiT, anu transaqciebis didi 

umravlesoba xdeba “angariSidan angariSze”, da ara “xelidan xelSi”. 

xolo naRd fulze moTxovnis dasakmayofileblad, bankebs sWirdebaT 

Zalze umniSvnelo rezervebi. radgan realur ekonomikaSi naRdi 

fuliT transaqciebi ar aRemateba 5%-s.   

marTalia, sazogadoebam ar icis, rom mimoqcevaSi arsebuli fulis 

95%-s Seadgens sabanko depozitebi da rom am sabanko fuls bankebi 

qmnian “arafridan”, magram TviTon bankirebma ician amis Sesaxeb: 

“evrosistemaSi, fuli iqmneba, pirvel rigSi, sabanko kreditis 

gafarTovebis zrdis meSveobiT. ... komerciul bankebs TviTon SeuZliaT 
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fulis Seqmna... .” (Bundesbank, 2009); “radgan depozitebi da sabanko 

dakrediteba TiTqmnis identuria, fuli da krediti xSirad gamoiyeneba 

TiTqmis Tanabrad, rogorc urTierT Canacvlebadic ki.“ (Bank of England, 

2008); “Tanamedrove sabanko sistema fuls qmnis arafridan. es procesi 

aris, SesaZloa, yvelaze ufro daujerebeli fokusi odesme 

mofiqrebuli. mevaxSeoba Cafiqrebulia ukanonobiT da Sobilia 

mankierebiT. bankirebs ekuTvnis mTeli msoflio. waarTviT maT igi, 

magram dautoveT fulis Seqmnis Zalaufleba da isini kalmis erTi 

gakvriT Seqmnian sakmaris fuls, raTa ukanve gamoisyidon igi.” (ser 

jozaia stempi, inglisis bankis mmarTveli 1928-1941 wlebSi.) 

Tu kreditebis gacemis dros iqmneba sabanko fuli, igi aseve 

nadgurdeba valis dabrunebisas. ekonomikaSi kreditebis gacemis da 

valebis dabrunebis procesSi bankebi yoveldRiurad masiurad qmnian 

da anadgureben fuls. bankebi permanentulad unda qmnidnen axal 

kreditebs, raTa SeeZloT dabrurnebuli valebis kompensireba. imaze, 

Tu rogoria riskisadmi midrekileba, da ramdenad aqtiurad xdeba 

axali kreditebis gacema, da ramdeni movale abrunebs vals, 

damokidebulia gaizrdeba Tu Semcirdeba ekonomikaSi fulis masa, 

erToblivi moTxovna da ekonomikuri zrdis tempebi.  

mTeli es periodi - kreditebis gacemidan valebis dabrunebamde - 

bankebi iReben procents. es aris maTi Semosavali. amasTan, marTalia 

kreditebis gacemisas fuli iqmnrba “haeridan”, magram msesxebelma 

giraoSi unda Cados realuri aqtivebi (saxli, miwis nakveTi, bina, 

manqana da sxv.) valis daubruneblobis SemTxvevaSi, banki sruliad 

kanonier safuZvelze iTvisebs am qonebas, romelsac aqvs realuri 

Rirebuleba. anu, valis daubruneblobis SemTxvevaSi, fiqtiuri fulis 

sanacvlod banki Rebulobs kompensacias realuri aqtivebiT. 

garda imisa, rom bankebi qmnian ekonomikaSi msyidvelobiT unars, Zalze 

mniSvnelovania isic, rom isini TviTonve anawileben mas msesxeblebs 

Soris, radgan bankebi iReben saboloo gadawyvetilebas Tu vis da ra 

miznebisaTvis miscen krediti, da vis uTxran uari. cxadia bankebi, 

rogorc kerZo organizaciebi, am gadawyvetilebebs Rebuloben 

sakuTari interesebidan gamomdinare. neoliberaluri politika met 

Tavisuflebas aniWebs bankebs. aseT pirobebSi, kerZo bankebi cdiloben 

daakrediton moklevadiani da nakleb sarisko proeqtebi. kreditebis 

umetsoba gaicema importis, vaWrobis, ukve arsebuli uZravi qonebis 

SeZenis, samomxmareblo moTxovnis, spekulaciuri garigebebis 

dasafinanseblad. naklebad xdeba grZelvadiani sawarmoo investiciebis 

dafinanseba. es fuli xels ar uwyobs uSualod samuSao adgilebis 

Seqmnas. isini mxolod zrdian cxovrebis Rirebulebas, ekonomikur 

uTanabrobas da finansur arastabilurobas. 
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aseTi politikis Sedegad ufro da ufro meti kreditebi xmardeba ara 

sawarmoo potencialis zrdas, aramed imas, rom mosaxleobam moixmaros 

meti, vidre aqvs Semosavali. cxadia, kreditebis totaluri zrda ver 

gagrZeldeba usasrulod. adre Tu gvian valebi unda daifaros 

momavali Semosavlebidan. es niSnavs, rom momavalSi moTxovna 

Semcirdeba da gamoiwvevs mSp-s varnas. krizisi xdeba garduvali. rac 

ufro bevri valebi dagrovdeba, miT ifro Rrma iqneba momavali 

krizisi. am scenariT ganviTarda procesebi, romlebac warmoSves “didi 

depresia”, 2008 wlis msoflio krizisi da mravali sxva krizisi. 

kreditze iricxeba procenti. es imas niSnavs, mTlianad sabanko 

sistemas unda daubrundes meti fuli, vidre gacemuli iqna kreditebis 

saxiT. da radgan fuli iqmneba kreditebis saxiT, da kreditebs qmnian 

bankebi, amitom kreditebis dasafari fulisaTvis aseve saWiroa 

kreditebi, romelsac aseve ericxeba procentebi da romlis 

dasafaravad isev saWiroa procentiani kreditebi da a.S. amis Sedegad 

procentebis da kreditebis raodenoba gamudmebulad izrdeba. 

Sesabamisad izrdeba fulis masac da inflaciac, mcirdeba fulis 

msyidvelobiTi unari da aqedan mTel sargebels Rebuloben bankebi. 

cnobili espaneli ekonomisti de soto wers: “orive saqmianoba - 

depozitebis Seqmna da banknotebis emisia - axdens mniSvnelovani 

aqtivebis generirebas bankebisaTvis, romlebic TandaTan arTmeven am 

simdidres bazris yvela sxva monawiles iseTi procesis meSveobiT, 

romlis verc gageba, da verc identificireba sabazro agentebs ar 

SeuZliaT, - procesisa, romelic iwvevs am qveyanaSi gamoyenebuli 

fulis  erTeulis msyidvelobiTi unaris SeumCnevel daqveiTebas. .... am 

gziT bankebi iTviseben uzarmazar simdidres... .” (de Soto J., Money, Bank 

Credit, and Economic Cycles. Mises Institute, Auburn, Alabama, 2006, p. 248. )  
Tu mikro doneze yoveli kerZo banki TviTon qmnis, da TviTonve 

anawilebs fuls da msyidvelobiT unars, es niSnavs imas, rom makro 

donezec msyidvelobiTi unaris da fulis ganawileba qveyanaSi 

damokidebulia kerZo bankebis gadawyvetilebebze da maT interesebze. 

amitom, komerciuli bankebis koleqtiur gadawyvetilebebze didad 

aris damokidebuli ekonomikis romel seqtorSi ganxorcieldeba 

investiciebi, romeli dargebi ganviTardeba, rogori iqneba eqsportis 

da importis Tanafardoba, dasaqmeba, inflacia, zrdis tempebi da a.S. 

faqtiurad komerciuli bankebis mflobelebi, kerZo pirTa mcire 

jgufi, TavianTi kerZo interesebidan gamomdinare, araformalurad 

wyveten Tu rogor unda ganviTardes qveynis ekonomika, miuxedavad 

imisa, rom maTTvis es ufleba aravis miuniWebia.  

zemoTqmuli axasiaTebs saerTod Tanamedrove sabanko sistemas. magram 

saqarTveloSi mimdinare procesebis ufro sruli suraTis 

Sesaqmnelad, saWiroa gaviTvaliswinoT, jer-erTi, ekonomikis Zalze 

didi gaxsniloba (importis wili Seadgens mSp-is 50%-ze mets) da, 



 

153 

 

meorec, dolarizaciis maRali done. mravali msxvili garigeba 

realurad xdeba dolarebSi da kreditebis didi raodenoba gaicema 

dolarebSi. es niSnavs imas, rom komerciuli bankebi “arafridan” 

qmnian unaRdo dolarebs iseve, rogorc unaRdo larebs. amitom 

savaluto kursi didad aris damokidebuli ara marto eqsportis da 

importis Tanafardobaze, ucxour investiciebze an gzavnilebze, 

aramed imazec, Tu rogoria larebSi da dolarebSi gacemuli 

kreditebis Tanafardoba. Tu dolarizaciis Semcirebis mizniT 

erovnuli banki Seecdeba gavlena iqonios komerciul bankebze, raTa 

SezRudon kreditebi dolarebSi, amis Sedegi iqmneba laris kursis 

vardna, radgan Seicvleba mimoqcevaSi arsebuli laris da dolaris  

masebis Tanafardoba. rogorc wesi, savaluto kursis mkveTri 

cvlilebebis mizezebis axsnisas, es faqtori naklebad aris 

gaTvaliswinebuli ekonomikuri eqspertebis mier. amitom kursis 

mkveTri ryevebi xSirad rCeba auxsneli, rac xels uSlis adekvaturi 

monetaruli politikis SemuSavebas.  

neoliberaluri politika xels uwyobs bankebis mxridan sakredito 

eqspansias. bolo 15 wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi komerciuli 

bankebis mier kerZo seqtorSi gacemuli kreditebis Tanafardoba 

nominalur mSp-sTan gaizarda 9%-dan 2001 wels 50%-mde 2015 wels. es 

niSnavs, rom am periodis ganmavlobaSi kreditebis moculoba 

saSualod yovelwliurad izrdeboda ufro swrafad, vidre 

nominaluri mSp. kreditebis saSualo wliuri zrda Seadgenda 28,1%-s, 

xolo nominaluri mSp-s zrda – 12,0%-s. es niSnavs, rom am periodSi 

moTxovna didwilad izrdeboda sakredito eqspansiis xarjze da, rom 

saqarTveloSi kreditebis gacema xdeba aucilebeli piroba mSp-s 

zrdis tempebis SesanaeCuneblad. amis gareSe mSp daiwyebs vardnas. es 

aris Zalze arajansaRi tendencia da mianiSnebs imaze, rom ekonomikaSi 

yalibdeba safinanso buSti, rაc, rogorc wesi, mTavrdeba krizisiT. 

sabanko sistemis funqcionirebis gasaumjobeseblad arsebobs mravali 

proeqti. magaliTad saxelmwifom SeiZleba daawesos regulaciebi ara 

marto kreditebis moculobaze, aramed imazec Tu rogor ganawildes 

krediti ekonomikis dargebs Soris da ramdenad SeizRudos 

aramwarmoebluri kreditebi (samomxmareblo an spekulaciuri 

miznebisaTvis). 2008 wlis krizisis Semdeg aseT praqtikas mimarTes 

zogierT qveyanaSi. magaliTad, inglisis bankma upiratesoba mianiWa 

mcire da saSualo biznesis dakreditebas, evropis bankma – ipoTekur 

kreditebs, CineTis bankma – agrarul kreditebs da mcire bizness, 

koreis bankma – mcire da saSualo bizness.  

sabanko sistemis mTavar kanonzomierebas warmoadgens is, rom msvili 

bankebi cdiloben kreditebis gacemas msxvil msesxeblebze da 

naklebad interesdebian mcire biznesiT. xolo mcire zomis bankebi 

ZiriTadad akrediteben mcire da saSualo bizness, rasac aqvs 
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gadamwyveti mniSvneloba ekonomikis ganviTarebisTvis. r. verneri 

miiCnevs, rom problemis gadaWras warmoadgens mcire zomis bankebis 

Seqmna. mas magaliTad mohyavs germaniis sabanko sistema. germaniaSi 

bankebis 70%, anu 1500 banki, aris saxalxo banki. faqtiurad germaniaSi 

bankebis umravlesobas warmoadgenen patara bankebi. isini arian 

germaniis ekonomikis warmatebis erT-erT mTavari faqtori. isini arian 

mcire da saSualo firmebis ZiriTadi kreditorebi, uzrunvelyofen 

stabilur zrdas, ar warmoSoben sabanko krizisebs. germaniaSi 200 

wlis manZilze arc erT depozitors ar daukargavs fuli.  

2008 wlis krizisis Semdeg j. benesma da m. kampofma warmoadgines 

sabnko sistemis reformis ufro fundamenturi proeqti, romelic 

gulisxmobs sabanko sistemaSi depozitebis nawilobrivi rezervebis 

Canacvlebas 100%-tiani rezervebiT. arsebbobs ufro radikaluri 

proeqtebic.  cxadia erTi, rom dasavleTSi acnobiereben Tanamedrove 

sabanko sistemis umwvaves problemebs da aqtiurad eZeben misi 

reformirebis gzebs. es procesi gansakuTrebiT gaaqtiurda 2008 wlis 

msoflio krizisis Semdeg, rodesac cxadi gaxda, rom saboloo jamSi 

swored sakredito eqspansia iyo am krizisis maprovocirebeli 

faqtori. inglisis parlamentSic ki iqna ganxiluli sabanko sistemis 

Zirfesviani reformirebis sakiTxi.  samwuxarod, saqarTveloSi es 

problema ara Tu ar aris gacnobierebuli, aramed sabanko sistema 

miCneulia ekonomikis yvelaze warmatebul seqtorad. amasTan 

dakavSirebiT sainteresoa ingliseli ekonomikstis a.terneris 

mosazreba, rom “xedaven ra am qaoss, romelic ganviTarebuli qveynebis 

umravlesobas damarTa Tavisufali safinanso bazrebis RirsebebSi 

uzomo rwmenam, ganviTarebadi qveunebis mTavrobebma sifrTxile unda 

gamoiCinon swrafi da yovlismomcveli finansuri liberalizaciis 

moCvenebiT upiratesobebTan dakavSirebiT. ... kreditebis da fulis 

Seqmnis procesebi Sinagani bunebiT imdenad gansxvavdebian sxvebisagan 

da imdenad socialuria, rom maTTan mimarTebaSi ar unda iyos 

gamoyenebuli Tavisufali bazris principebi.” (Turner A. Between Debt and 

Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance. Pronceton University Press, 2016, p.10.) 

da marTlac, ra miviReT liberaluri politikis Sedegad? bankebi 

afinanseben, erTi mxriv, saqonlis imports, meore mxriv, mis 

realizebas (samomxmareblo kreditebis meSveobiT); amitom izrdeba 

importi, savaWro deficiti da qveynidan gaedineba msyidvelobiTi 

unari; qveyana gadaiqca vaWrobis poligonad. sakredito eqspansiis 

realuri Sedegia is, rom: 1) rigiTi momxmareblebi moixmaren mets, 

vidre aqvT Semosavlebi da eflobian valebSi; 2) mSp-sTan SedarebiT 

kreditebis winmsrebi tempiT zrda xdeba aucilebeli piroba mSp-s 

zrdis SesanarCuneblad, ris gamoc iqmneba “safinanso buSti”, 

ekonomika xdeba finansurad arastabiluri, rac adre Tu gvian 

gamoiwvevs kriziss; 3) gacemuli kreditebi iqmneba “haeridan”, rac 
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iwvevs fulis gaufasurebas da sazogadoebis msyidvelobiTi unaris 

Semcirebas. anu xalxs erTdroulad aZleven sesxebs da Tan arTmeven 

msyidvelobiT unars. am politikis Sedegad mogebas naxuloben bankebi 

da importiorebi, xolo masaxleoba efloba valebSi; “safinanaso 

buSti” da krizisi xdeba garduvali. es procesebi urTierT 

ganapirobeben erTmaneTs da ekonomika moeqca “xafangSi”, saidanac 

veRar gamodis liberaluri crurwmenebis gamo. 

Tu gardaqnmnebis pirvel wlebSi “Sokuri privatizacia” iyo “leRvis 

foToli” aSkarad kriminaluri moqmedebebisTvis da xalxis 

gaZarcvisTvis, Tanamedrove komerciuli bankebi ukve sruliad 

legalurad agrZeleben xalxis Zarcvas yvelas Tvalwin. da iseve, 

rogorc ganviTarebul qveynebSi, es SesaZlebeli gaxda rTulad 

organizebuli safinanso sistemis wyalobiT, romelic agebulia 

neoklasikuri Teoriis monetaristul dogmebze. 
“aprilis yovelTviur angariSSi bundesbanki dagvianebiT daeTanxma 

inglisis banks da naTlad ganacxada, rom saxelmZRvaneloebis 

umravlesobaSi bankebis da fulis Seqmnis procesis interpretacia  

mcdaria: bankebi ar arian Suamavlebi; isini qmnian fuls ex-nihilo 

(arafridan).” (Haering N. Bundesbank rejects 100%-money based on sophistry and false 

claims. May 11, 2017. http://norberthaering.de/en/32-english/news/830-buba-100-percent-

money.) isRa dagvrCenia vimedovnod, rom saqarTvelos erovnuli banki 

gaimeorebs inglisa da germaniis centraluri bankebis gamocdilebas 

da gaakeTebs saTanado gancxadebas. saxelmZRvaneloebSi (aseve TviT 

erovnuli bankis oficialur saitze) am sakiTxebis araswori 

interpretaciis aRiareba, CaiTvleba pirvel nabijad swori 

mimarTulebiT. adre Tu gvian, amis logikuri gagrZeleba iqneboda 

saqarTveloSi absurduli, socialurad usamarTlo da ekonomikurad 

madestabilizirebeli sabanko sistemis reformirebis gzebis Zieba.  

saqarTvelo unda gaxdes dasavluri samyaros nawili da savsebiT 

cxadia, rim CvenTvis ar arsebobs sxva alternativa. magram, amasTan 

saWiroa vacnobierebdeT, rom garda imisa, rac marTlac Rirebulia da 

misabaZia, dasavleTSi mravlad aris isic, rac sruliad miuRebelia 

saqarTvelos ekonomikis, politikis, kulturisa Tu zneobisaTvis. 

amitom, dauSvebelia dasavluri kanonebis, institutebis da sxva 

atributebis meqanikuri kopireba. miT ufro, rom dasavleTze 

apelirebiT xelisufleba, rig SemTxvevaSi, axdens iqidan imis 

kopirebas, rac exmianeba mcire elitaruli jgufis, da ara   

sazogadoebis interesebs. dasavleTidan saWiroa gadmoviRoT mxolod 

is, rac Tavsebadia Cvens TviTmyofadobasTan da aucilebelia qveynis 

ganviTarebisTvis. dasavleTi ar aris mxolod is, rasac acxadebs 

dasavleTis oficiozi, aramed isic, rasac fiqroben, amboben da 

akeTeben isini, vinc akritikebs da upirispirdeba mas; isini, vinc ar 



 

156 

 

egueba usamarTlobas, sisastikes da Zaladobas, rasac ar aris 

moklebuli dasavluri samyaro iseve, rogorc mTeli danarCeni 

msoflio.  

Tu gvinda gavxdeT dasavluri samyaros Rirseuli wevri da ara misi 

maxinji danamati, pirvel rigSi unda viswavloT Cveni interesebis 

dacva; legitimuri formebiT protestis gamoxatva xelisuflebis 

usamarTlo qmedebebze. marTalia dasavleTi gvexmareba ruseTis 

imperiuli zraxvebisagan dacvaSi, magram igi ver dagvicavs Cven Cvenive 

Tavisagan. rogor gavakeTod es? amis swavlac dasavleTisgan 

gvmarTebs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


