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ქართულმა სამეცნიერო და მართვის პრაქტიკულ მო-

მუშავეთა საზოგადოებამ მიიღო ფრიად საინტერესო და სა-

სარგებლო ნაშრომი, შესრულებული უშუალოდ კვლე ვისა 

და კონკრეტული მართვის ოთხი ცნობილი ექსპერ ტის მიერ1. 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს წიგნი მართლაც წარმოადგენს 

ყოვლის მომცველ სახელ მძვა  ნე  ლოს ეკონომიკური პოლი-

ტიკის შესწავლის, ან ამ მი მარ  თულებით მოღვაწეობის 

შესახებ. აღნიშნული ნაშ   რო  მი დიდად წაადგება მათ, ვინც 

დაინტერესებულია ეკო    ნო    მიკური პოლიტიკის თანამედროვე 

პრობლემატიკით ან კონ კრეტულად საქმიანობს ამ სფე-

როში. განსაკუთრე ბული სარ გებლობა შეუძლია მოუტა ნოს 

აღნიშნულმა წიგნმა ეკო   ნო მიკური პოლიტიკის პრობლე-

მატიკის მკვლევარებს, შე სა ბა მისი სპეციალობის ბაკა ლავ-

რიატის და მაგისტრატუ რის სტუდენტებს.

სარეცენზიო სახელმძღვანელოში ერთადაა თავმოყ-

რილი მდიდარ ფაქტებზე დაფუძნებული კომპლექსური ანა-

ლიზი, თანამედროვე თეორიები და მოდელები, მსოფლიო 

გამო ცდილება, ასახული პოლიტიკოსების მოსაზრებებში. 

ყოვე ლივე ეს სძენს წიგნს მართლაც უნიკალურ თვი სებებს. 

წიგნის ავტორების ათწლიანი გამოცდილებით დაწე-

რილი ნაშრომი გააზრებულია როგორც მის სტრუქტურაში, 

ასევე თვით ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემატიკის გად-

მოცემის სიღრმისეულ და თანმიმდევრობით დალაგე ბული 

მასალის ლოგიკაში. მასში შესანიშნავადაა განხილული ეკო-

ნომიკური პო ლიტიკის პოზიტიური და ნორმატიული ასპექ-

ტები, შესაბამი სად, ის, თუ როგორ მოქმედებს პოლიტიკა 

ეკონომიკაზე და რა მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს პოლიტიკის 

შემმუშავე   ბელი, როგორ უნდა ხდებოდეს მისი შეფასებები. 

განსახილველი ნაშრომი პასუხობს მთელ რიგი თეორიული და 

პრაქტიკული ხასიათის შეკითხვებს, რომლებზეც რთული იყო 

პასუხების გა ცემა ან საერთოდ უპასუხოდ გვრჩებოდა, რაც რა 

თქმა უნდა, ამაღლებს წიგნის ღირსებას.

1 ეკონომიკური პოლიტიკა: თეორია და პრაქტიკა. ავტორები: აგნეს 
ბენასი-კუერი, ბენუა-კიური, პიერ ჟაკი, ჟან პისანი-ფერი. სა მეც-
ნიერო რედაქტორები: რევაზ გველესიანი - თსუ-ის პროფესორი; 
ირინა გოგორიშვილი - თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი; გულნაზ 
ერქომაიშვილი - თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი; ეკა ლაკაშვილი 
- თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 
2016. -  932 გვ.

ფუნდამენტური ნაშრომი სამეცნიერო და პრაქტიკული კონტექსტით

გივი ბედიანაშვილი
ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 
ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი

„ეს ის წიგნია, რომელსაც თავადაც სიამოვნებით დავწერდი“ - ოლივერ ბლანშარი

წიგნის დადებით მხარეებს შორის განსაკუთრებით 

უნდა გამოიყოს ის, რომ იგი ერთ-ერთი პირველი სთავა-

ზობს მკითხველს ფინანსური კრიზისისა და მის შემ დეგ გან-

ვითარებული რეცესიის კომპლექსურ ანალიზს. ავტო რები 

მართებულად არ უარყოფენ იმ კონცეპტუალურ სირ თუ-

ლეებს, რაც დაკავშირებულია კრიზისის გამომწვევი მიზე -

ზების სისტემურ ანალიზთან, ტრადიციული მიდგომების 

შეზ ღუ დულობასთან, რაც რეალურად ფინანსურმა კრიზისმა 

წარ მოაჩინა. ამავე დროს, ავტორები არ ანიჭებენ თეორიას 

გადამეტებულ მნიშვნელობას თვით კრიზისის ადექვატურ 

შესწავლასა და პრევენციაში. ისინი არ გაურბიან თეორიის 

სუსტ მხარეებზე საუბარს, მოჰყავთ რა პოლ კრუგმანის 

სიტყვები იმის შესახებ, რომ ეკონომისტებს „სილამაზე ეგო-

ნათ სიმართლე“.

საინტერესოდაა განხორციელებული ავტორების მიერ 

თეორიის გამოყენების კონკრეტული ფორმები, მათი ადექვა-

ტურობის დადასტურების მიზნით ისტორიული ფაქტე ბის ლო-

გიკური გამოყენება და მისადაგება. 

წიგნი, ვფიქრობთ, განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება 

ეკო ნომისტებისათვის მაკროეკონომიკის სიღრმისეულად შეს   ას-

წავ ლად, თეორიის და მეთოდოლოგიის ურთი ერთ    შეხამე ბული 

გამოყენების უნარჩვევების სრულ ყო ფის მიმარ თე ბით კონ-

რეტული ფაქტებისა და მონაცემების გან ხილვის პრო ცესში.

წარმოდგენილი წიგნის გამოცემა ის კარგი ტრადიციაა, 

რომელიც აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას რექტორობის 

პერიოდში მისი ინიციატივით დაიწყო - მსოფლიოში ცნო-

ბილი სახელმძღვანელოების ქართულ ენაზე თარგმნა (იმე-

დია ეს ტრადიცია გაგრძელდება მომავალშიც). დიდ მადლო-

ბას იმსახურებენ წიგნის სამეცნიერო რედაქტორები, 

ასე ვე წიგ ნის მომზადებაზე მომუშავე ყველა სპეციალისტი 

პრო ფესორ რევაზ გველესიანის ხელმძღვანელობით. ვფიქ-

რობთ, სარე ცენზიო ნაშრომი დაიკავებს ღირსეულ ადგილს 

მეცნიერი და პრაქტიკოსი ეკონომისტების სამუშაო მაგი-

დაზე. ჩვენ ვიზიარებთ შვეიცარიის ეროვნული ბანკის 

მმართველი  საბჭოს თავ მჯდომარის ფილიპ ჰილდბრანდის 

სიტყვებს სარეცენზიო ნაშრომის მიმართ: „ეს წიგნი არაერთ 

ფიქრს აღუძრავს, დააინტერესებს და ჩაითრევს როგორც 

სტუდენტებს, ასევე მათ, ვინც ეკონომიკური პოლიტიკის 

ტაქტიკის შემუშავებითაა დაკავებული“.

გლობალიზაცია და ბიზნესი. #4 / 2017 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი


