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სარედაქციო საბჭო 

ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული საბჭო: 

ლაშა კანდელაკიშვილი (თავმჯდომარე, ევროპის უნივერსიტეტი); გოჩა 

თუთბერიძე (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); გივი 

ბედიანაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); 

თამარ ზარგინავა (ევროპის უნივერსიტეტი); ნინო გადილია (მდივანი, 

ევროპის უნივერსიტეტი). 

სარედაქციო კოლეგია: 

პროფესორი რამაზ აბესაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახე ლობის ეკონო

მიკის ინსტიტუტი); პროფესორი იური ანანიაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ სიტეტი); ასოცირებული 

პროფესორი მაია აზმაიფარაშვილი (პასუხის მგებელი მდივანი, 

ევროპის უნივესიტეტი); პროფესორი ალექსანდრე აპლაკოვი (მთავარი 

რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივესიტეტი); პროფესორი, 

თამილა არნანიაკეპულაძე (აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი იოსებ არჩვაძე (ქუთაისის 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი გივი ბაქრაძე (ევროპის 

უნივერსიტეტი); პროფესორი გივი ბედიანაშვილი (მთავარი რედაქტორი, 

ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე (ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

პროფესორი რევაზ გველესიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი 

ბადრი გეჩბაია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმეიფო 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია (ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან 

არსებული ქართული უნივერსიტეტი); პროფესორი ეკა დევიძე (მთავარი 

რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი 

ნათელა დოღონაძე (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერიტეტი); 

პროფესორი ცისკარა ზარანდია (სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი); პროფესორი ლია ელიავა (ქუთისის უნივერსიტეტი); 

პროფესორი გოჩა თუთბერიძე (ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული 

პროფესორი გოჩა თოდუა (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თეა 

თოდუა (მთავარი რედაქტორის მოადგილე, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერიტეტი); პროფესორი ნუგზარ თოდუა (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი 

მიხეილ თოქმაზიშვილი (თბილისის ღია უნივერსიტეტი) სახელობის 

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქართული უნივერ

სიტეტი), ასოცირებული პროფესორი გივი ლემონჯავა (საქართველოს 

უნივერსიტეტი); პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი (ივანე ჯავახი

შვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული 

პროფესორი ეკატერინე ნაცვლიშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); 

ასოცირებული პროფესორი მურად ნარსია (საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი); პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ

ნული აკადემიის აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი 

ავთანდილ სილაგაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი თეიმურაზ სტურუა (ევროპის 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი (ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი ლია 

ჩარექიშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ე.ა.დ., პროფესორი ელენე 

ჩიქოვანი (თბილისის ღია უნივერსიტეტი); პროფესორი ნიკოლოზ 

ჩიხლაძე (ქუთაისის უნივერსიტეტი); პროფესორი გივი ფიფია (ევროპის 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ლოიდ ქარჩავა (კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ნათია 

ხორგუაშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თორნიკე 

ხოშტარია (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი ჯამლეტ ჯანჯღავა 

(საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფე

სორი ჩარიტა ჯაში (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი (თბილისის 

ღია უნივერსიტეტი). 

სარედაქციო კოლეგიის უცხოელი წევრები: 

ასოცირებული პროფესორი ლიუდმილა ალექსეიევა (დაუგავპილსის 

უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); პროფესორი მოშე ბარაკი 

(ნეგევის ბენგურიონის უნივერსიტეტი, ისრაელი); ასოცირებული 

პროფესორი მარინა ბარანოვსკაია (ოდესის ეროვნული ეკონომიკური 

უნივერსიტეტი, უკრაინა); ასოცირებული პროფესორი ოლიონა ბაჟენოვა 

(ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

უკრაინა); პროფესორი ალიონა ვანკევიჩი (ვიტებსკის სახელმწიფო 

ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ბელარუსის რესპუბ ლიკა); ასოცირებული 

პროფესორი პატრიცია გაცოლა (ინსუბრიის უნივერსიტეტი, იტალია); 

ასოცირებული პროფესორი ფიტიმ დიარი (სამხრეთაღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტი, ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა); 

ასოცირებული პროფესორი ლიუდმილა დემიდენკო (ტარას შევჩენკოს 

სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უკრაინა); პროფესორი 

ვოლფგანგ ვენგი (ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია); 

პროფესორი ვლადიმერ მენშიკოვი (დაუგავპილსის უნივერსიტეტი, 

ლატვიის რესპუბლიკა); პროფესორი ტატიანა ბორზდოვა (ბელორუ

სიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და სოციალური 

ტექნოლოგიების სახელმწიფო ინსტი ტუტი, ბელარუსის რესპუბლიკა); 

მიწვეული პროფესორი გორდონ ლ. ბრედი (ჩრდილოეთ კაროლინის 

უნივერსიეტი, გრინსბოროში, აშშ); ე.მ.დ. ელიტა ერმოლაევა (ლატვიის 

სოფლის მეუნეობის უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); პროფესორი 

სირიე ვირკუსი (ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთის რესპუბლიკა); 

ასოცირებული პროფესორი იან ლოიდა (ტექნოლოგიისა და ბიზნესის 

ინსტიტუტი ცესკე ბუდეოვიცეში, ჩეხეთის რესპუბლიკა); დოცენტი ინტა 

ოსტროვსკა (დაუგავპულსის უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); 

პროფესორი ლინა პილელინე (ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი, 

ლიეტუვა); პროფესორი რიმა ტამოსიუნიენე (ვილნიუსის ეკონომიკისა და 

ბიზნე სის ინსტიტუტი, ლიეტუვა); პროფესორი მანუელა ტვარონავიციენე 

(ვილ ნიუსის გედიმინასის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ლიეტუვა); ასოცირებული პროფესორი რეგინა დემიანიუკი (სედლცეს 

საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, 

პოლონეთი); პროფესორი იან ხენდრიკ მეიერი (კიელის გამოყენე

ბითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი, გერმანია); პროფესორი მარინა 
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ძვირფასო კოლეგებო, ეკონომისტებო და ეკონომიკური
პროფილის სტუდენტებო!

ზუსტად 101 წლის წინ, 1918 წლის 13 სექტემბერს (თვის 

მეორე პარასკევს), გამოვიდა ჟურნალ „საქართველოს 

ეკონომისტის“ პირველი ნომერი. 

უკვე ოცი წელია (1999 წლიდან), რაც საქართველოს 

ეკონომიკის მინისტრის ინიციატივით პრაქტიკულად ყოველი 

სექტემბრის მეორე პარასკევს ქართველი ეკონომისტები 

აღნიშნავენ პროფესიულ დღესასწაულს  ეკონომისტის დღეს.

2018 წელს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისიის ინიციატი

ვით თბილისში, ევროპის უნივერსიტეტის მხარდაჭერითა და 

მის ბაზაზე, ჩატარდა I ეროვნული სამეცნიერო კონფერენ

ცია თემაზე „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი 

პარადიგმების ძიება“. კონფერენციის ორგანიზატორები ასევე 

იყვნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ

მწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

თსუს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტი ტუტი, 

გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემე

ბის კვლევითი ინსტიტუტი და ჟურნალი „გლობალიზაცია და 

ბიზნესი“. სწორედ ამ ჟურნალში გამოქვეყნდა კონფერენციაზე 

წარმოდგენილი სამეცნიერო მოხსენებები.

ამავე კონფერენციაზე გადაწყდა, რომ ეკონომისტის 

დღის აღსანიშნავად ყოველწლიურად ჩატარდეს  ეროვნული 

სამეცნიერო კონფერენცია.

2019 წელს II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის 

ჩატარება უკვე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტმა 

ითავა. ამ კონფერენციის ორგანიზატორია ასევე ყველა ზემო

ხსენებული ორგანიზაცია.

II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის თემაა: „ეკო ნო

მიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთი ერთ

მოქმედების თანამედროვე გამოწვევები“, რომე ლიც ძალზე 

აქტუალურია თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარებისთვის.

ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს 

ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელებმა ერთხელ და 

სამუ დამოდ ისწავლონ პროფესიონალი ეკონომისტების მოს

მენა, რათა შესაძლებელი გახდეს მათი მოსაზრებების კონ

კრე  ტულ ღონისძიებებში გათვალისწინება.

აქვე აღვნიშნავ, რომ ქართველი ეკონომისტების იმედია 

ეკონომიკური პროფილის სტუდენტობა. ისინი გვიქმნიან 

რეალურ განცდას, რომ პროფესიონალ ეკონომისტთა შესა

ნიშნავი თაობა გვეზრდება.

ქართველ ეკონომისტთა სადღესასწაულო განწყობას 

ამძიმებს უდიდესი დანაკარგი  რამდენიმე დღის წინ ჩვენი 

რიგები დან მოულოდნელად წავიდა შესანიშნავი ქართველი 

მეცნიერი, წარმატებული პოლიტიკოსი, ბრწყინვალე პედა

გოგი, პროფესორი ნოდარ ხადური. პირადად ჩემთვის მისი 

გარდაცვალება განსაკუთრებით მძიმეა, რადგანაც ის იყო 

ჩემი ყველაზე გამორჩეული, წარმატებული, საყვარელი მო

წაფე, საიმედო მეგობარი. ვუსამძიმრებ მის შესანიშნავ ოჯახს, 

კოლეგებს, სტუდენტებს.

ჩვენი, მისი კოლეგების და სტუდენტების, ვალია გავაგ

რძელოთ ჩვენგან უდროოდ წასული დიდებული ქართველის 

მიერ წამოწყებული ქვეყნისთვის არაერთი საჭირო საქმე და 

ქართველ ეკონომისტთა მომავალ თაობებს შემოვუნახოთ 

პროფესორ ნოდარ ხადურის სახელი. 

ღმერთმა ნათელში გამყოფოს ძვირფასო ნოდარ!..

შექმნილი მძიმე განწყობის მიუხედავად, ჩემს კოლე გებს, 

მეცნიერეკონომისტებს და სახელისუფლებო სტრუქტუ რებში 

მომუშავე საჯარო მოსამსახურე ეკონომისტებს, ეკონომი

კის ფაკულტეტების სტუდენტებს გილოცავთ ეკონომისტთა 

პროფე  სიულ დღესასწაულს და გისურვებთ ახალ შემოქმე

დებით წარმატებებს!

პატივისცემით,

აკადემიკოსი ვლადიმერ (ლადო) პაპავა
13 სექტემბერი, 2019 წელი
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შესავალი
 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდეგ პერიოდულად ისმის განცხადება იმის 

თაობაზე, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების უმთავრესი 

ხელშემშლელი ფაქტორი მისი ზედმეტი პოლიტიზაციაა.

თუ კი გავიხსენებთ იმ ანბანურ ჭეშმაროტებას, რომ 

ეკონომიკური პოლიტიკა სახელმწიფო პოლიტიკის შემად

გენელი ნაწილია, მაშინ სულაც არ არის გასაკვირი ეკონო

მიკის, როგორც ასეთის, პოლიტიზაცია.

პრობლემა არა იმდენად ეკონომიკის პოლიტიზაციაში, 

რამდენადაც იმაში მდგომარეობს, თუ რა მიმართებაშია 

ეკონომიკური პოლიტიკა ეკონომიკური მეცნიერების არა 

მარტო უახლეს მიღწევებთან, არამედ, სულ ცოტა, თუნდაც მის 

მიერ კარგა ხნის წინ დადგენილ და პრაქტიკაში აპრობირე

ბულ „ანბანურ ჭეშმარიტებებთან“.

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია გამოკვეთოს ეკო

ნო მიკური პოლიტიკის ფორმირებისას უკვე ტრადიციად 

დამკვიდ რებული შეცდომების ბუნება და გაანალიზებულ 

იქნეს პოსტკომუნისტური საქართველოს გამოცდილება ეკო

ნომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და გატარებაში (Papava, 

2012), რათა გამოიკვეთოს ის უმთავრესი პრობლემები, 

რომელთა გადაწყვეტაც ქვეყნის სტაბილური ეკონომიკური 

განვითარებისთვის პრიორიტეტული ხასიათის მატარებელია.

არაეკონომიკური ეკონომიკური 
პოლიტიკა და მისი ტიპები

ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორც სასწავლოსამეც

ნიერო დისციპლინა, თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერე

ბის ერთერთი გამორჩეული სფეროა (მაგალითად, Bénassy-
Quéré, Coeuré, and etc., 2016).

როგორც ცნობილია, ტერმინი „ეკონომიკური პოლი

ტიკა“ ქვეყნის ეკონომიკის მიმართ სახელმწიფოს ქცევას 

ნიშნავს (Pearce, ed., 1997, с. 145). მისგან განსხვა ვებით, 

ტერმინი „პოლიტიკური ეკონომია“ დასავლურ ეკო ნო

მიკურ ლიტერატურაში (მაგალითად, Brown, 1995) ჩამო

ყალიბდა როგორც პოლიტიკური მოღვაწეობის პრაქტი კული 

ასპექტებისა და წმინდა ეკონომიკური თეორიის ურთიერთ

კავშირი (Pearce, ed., 1997, с. 388).
საყურადღებოა, რომ ტერმინი „პლიტიკური ეკონო მია“ 

თანამედროვე საზოგადოებრივ მეცნიერებებში გამო იყენება, 

როგორც სახელმწიფო მოწყობის ეკონომიური საფუძვლე

ბის შემსწავლელი მეცნიერება და, ამდენად, შედის არა 

ეკონომიკურ, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებათა შემსწავ

ლელ დისციპლინათა ჯგუფში.

საუკეთესო შემთხვევაში ეკონომიკური პოლიტიკა და

ფუძნე ბული უნდა იყოს ეკონომიკური მეცნიერების მიღწე

ვებს. სინამდვილეში ასეთი რამ საკმაოდ იშვიათია. როგორც 
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წესი, სამწუხაროდ, უფრო ხშირია ისეთი შემთხვევა, როცა 

ეკონომიკური პოლიტიკა აშკარად დაშორებულია ეკონო

მიკური მეცნიერების მიღწევებს. სხვა სიტყვებით, ეკონომი

კური პოლიტიკის უკან ეკონომიკური მეცნიერება, როგორც 

ასეთი, ყოველთვის როდის დგას.

ეკონომიკის მიმართ სახელმწიფოს ამგვარ ქცევას ეკო

ნომიკური პოლიტიკა, როგორც ასეთი, ვერ დაერქმევა, 

რამეთუ იგი არა მარტო ეკონომიკურ თეორიასთან, არა მედ 

უბრალოდ ჯანსაღ აზრთანაც კი წინააღმდეგობაში მოდის; მას 

უფრო კორექტული იქნება თუ „არაეკონომიკურ ეკო ნომი
კურ პოლიტიკას“, ანუ შემოკლებით „არაეკონომიკურ 
პოლიტიკას“ ვუწოდებთ (Papava, 2002, გვ. 451459).

ჩემი აზრით, არსებობს სამი ტიპის არაეკონომიკური პო

ლიტიკა. კერძოდ, პირველი ტიპის არაეკონომიკურ პო ლი

ტიკას მაშინ აქვს ადგილი, როცა ეკონომიკური პოლიტი კის 

განმსაზღვრელი პირები არ ითვალისწინებენ ეკონომიკური 

მეცნიერების მიერ შექმნილ ცოდნას.

მეორე ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკისათვის და

მახა სია თებელია ის შემთხვევა, როცა ეკონომიკური პო ლი  

ტი კის განმსაზღვრელი პირები კი ითვალისწინებენ ეკონო მი 

კური მეცნიერების მიერ შექმნილ ცოდნას, მაგრამ თავად ეს 

ცოდნა არის მცდარი.

მესამე ტიპის არაეკონომიკურ პოლიტიკას კი მივა

კუთნებთ იმ შემთხვევას, როცა რომელიმე მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური მოვლენა ჯერჯერობით შესწავლილი არ აქვს 

ეკონომიკურ მეცნიერებას, ამიტომ ეკონომიკური პოლიტიკის 

განმსაზღვრელ პირებს ძალიანაც რომ უნდოდეთ მაინც ვერ 

გამოიყენებენ ჯერ არ არსებულ ცოდნას.

პირველი ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკა შესაძლოა 

გამოწვეულ იყოს შემდეგი მიზეზებით:

1. ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელები არ 

არიან პროფესიონალი ეკონომისტები, ან არიან ძალ ზედ 

დაბალკვალიფიციური ეკონომისტები და, შესაბამისად, ჯეროვ 

ნად არ იცნობენ ეკონომიკური მეცნიერების საფუძვ  ლებს, რომ 

არაფერი ვთქვათ მის მიღწევებზე;

2. ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელები შეიძ

ლება იყვნენ საკმაოდ კვალიფიციური ეკონომისტები, მაგ

რამ არანაირად არ აწყობდეთ ეკონომიკურ პოლიტიკაში 

ეკონომიკური მეცნიერების მიღწევების ასახვა.

საყურადღებოა, რომ არც თუ იშვიათად, პოლიტიკოსები 

ქვყენას როგორც კომპანიას უყურებენ, რის გამოც ითვლება, 

რომ ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელ თანამდე

ბობებზე უნდა დაინიშნონ მენეჯერები და არა პროფესიონალი 

ეკონომისტები (Papava, 2018b). ის მარტივი ჭეშმარიტება, 

რომ ქვეყანასა და კომპანიას შორის პრინციპული ხასია თის 

განსხვავებაა (Krugman, 1996), სამწუხაროდ, პოლიტი

კოსების დიდ ნაწილს გაცნობიერებული არ აქვს. სინამდვი

ლეში მენეჯერების ადგილი არა პოლიტიკაში, არამედ 

ბიზნესშია.

როცა ეკონომიკაში პოლიტიკური გადაწყვეტილების 

მიღების უფლების მქონე მმართველ პირებს არ აქვთ სპეცია

ლური ეკონომიკური განათლება, მათი ეს მდგომა რეობა, 

როგორც წესი, კომპენსირდება იმ პირების პროფესიონა

ლიზმით, რომლებიც ამ მმართველი პირებისათვის ამზადებენ 

გადაწყვეტილებების პროექტებს. თუმცა ამ შემთხვევაშიც 

სავსებით შესაძლებელია ისეთი სიტუაცია შეიქმნას, როცა 

მმართველი პირები მათთვის მომზადებული ხსენებული 

პროექ ტე ბის მიუხედავად გადაწყვეტილების მიღებისას იხელ

მ ძღვა ნელებენ მისი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური 

მიზანშეწონილობით.

მაშინაც კი, როცა ეკონომიკაში პოლიტიკური გადაწყვე

ტილების მიღების უფლების მქონე მმართველ პირებს აქვთ 

სპეციალური ეკონომიკური განათლება, ხშირია შემ თხვე

ვები, როცა ისინიც გადაწყვეტილების მიიღებისას ხელ

მძღვანელობენ არა იმდენად ეკონომიკური მეცნიერების 

მიერ დაგროვილი ცოდნით, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ 

პოლიტიკური მიზანშეწონილობით.

ეს ფენომენი, როცა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუ შა

ვებისას ეკონომიკურ მეცნიერებასთან შედარებით პოლი

ტიკურ მიზანშეწონილობას ენიჭება უპირატესობა ახსნილია 

საყოველთაოდ ცნობილი „საზოგადოებრივი არჩევანის“ 

თეო რიის მიერ (Buchanan, Tullock, 1962).

მეორე ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკის გამომ

წვევი მიზეზი თავად ეკონომიკური მეცნიერების მიერ დაშვე

ბული შეცდომებია. ამის კლასიკური მაგალითია, 20072009 

წლების გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი, 

რადგანაც ეკონომიკური მეცნიერების მიერ ეკონომიკის 

რეგუ ლირებისადმი შემუშავებული მიდგომები, სამწუხაროდ, 

მცდარი აღმოჩნდა (Cliffe, 2019; Stiglitz, 2010b; Stiglitz, 
2010a).

ეკონომიკურ მეცნიერებასა და ეკონომიკური პოლიტი

კას (უფრო ზუსტად კი საჯარო პოლიტიკას) შორის მიმარ

თება შეიძლება შევადაროთ ბიოლოგიასა და მედიცინას, 

ან ფიზიკასა და ინჟინერიას შორის არსებულ კავშირს, რის 

საფუძველზეც კეთდება დასკვნა, რომ, თუ რაიმე შეცდომა იქნა 

დაშვებული მედიცინაში ეს ბიოლოგიის ბრალი არ არის, ისევე 

როგორც ინჟინერიაში დაშვებული შეცდომის გამო ფიზიკის 

დადანაშაულება გაუმართლებელია (Hausmann, 2019). 

ამგვარი ინტერპრეტაცია აშკარად არ არის მართლებული, 

რადგანაც თუ შეცდომის სათავე, მაგალითად, ბიოლოგიაში 

აღმოჩნდა, ის შესაბამისად აისახება მედიცინაშიც.

მსგავსი შემთხვევები კი ეკონომიკურ მეცნიერებასა 

და ეკონომიკურ პოლიტიკას შორის, სამწუხაროდ, სულაც 

არ არის იშვიათი. ასე მაგალითად, სულ უფრო მეტ 

ყურადღებას იქცევს ე.წ. „ფულის თანამედროვე თეორია“ 

(“Modern Monetary Theory”), რომლის საფუძველზე უკვე 

სახელმძღვანელოც კი არის გამოცემული (Mitchell, Wray, 
Watts, 2019). ეს ე.წ. რევოლუციური თეორია თვლის, 

ვლადიმერ პაპავა
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რომ საბიუჯეტო დეფიციტს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, 

რომ ფულის ემისიით შეიძლება ისე დაიფაროს გარღვევა 

სახელმწიფო ხარჯებსა და სგადასახადო შემოსავლებს 

შორის, რომ ამან არ გამოიწვიოს ინფლაცია. ამ თეორიის 

აშკა რად გამოკვეთილი სუსტ მხარედ უნდა ჩაითვალოს ის, 

რომ მოცემული თეორიული კონსტრუქცია ემყარება დახუ

რულ ეკონომიკას, რომელშიც საგარეო ვაჭრობას ადგილი 

არ აქვს, რომ გამორიცხულია კაპიტალის ქვეყნიდან გადი

ნება და ქვეყანაში შემოდინება, და არ არსებობს გაცვლითი 

კურსის მერყეობის პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ 

მსოფლიოს წამყვანი ეკონომისტები ღიად აკრიტიკებენ ხსე

ნე ბულ „ფულის თანამედროვე თეორიის“ აშკარად მცდარ 

კონსტრუქ ციას (Krugman, 2019a, 2019b; Rogoff, 2019), 

სულ უფრო იზრდება იმის მოლოდინი, რომ არც თუ შორეულ 

მომავალში აშშში, ავსტრალიაში, დიდ ბრიტანეთში, კა

ნადაში, ევრაკოვშირის ზოგიერთ ქვეყანასა და იაპონიაშიც 

კი მემარცხენე პოლიტიკოსების ხელისუფლებაში მოსვლის 

შემთხვევაში ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებისას სწო

რედ ამ თეორიით იხელმძღვანელებენ (Moiseev, 2019). 

მესამე ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკის თვალსა

ჩინო მაგალითია მბრძანებლური ეკონომიკიდან საბაზროზე 

გადასვლა შესაბამისი ეკონომიკური თეორიის არ არსებობის 

პირობებში (მაგალითად, Papava, 2005).

არანაკლებ საყურადღებოა, კრიპტოვალუტის მსოფ

ლიოში გავრცელების ფენომენი, ისე, რომ ეკონომიკურ 

მეცნიერებას მის შესახებ მეტნაკლებად დასაბუთებული 

თეორია ჯერჯერობით არ შეუქმნია (Papava, 2018a, pp. 95-
97). მიუხედავად იმისა, კრიპტოვალუტა, კერძოდ, ბიტკოინი, 

უკვე ათი წლისაა, და მოცემულ თემაზე დიდი რაოდენო ბის 

პუბლიკაციები დაგროვდა (მაგალითად, Столбов, 2019), 

ჯერ  ჯერობით კრიპტოვალუტის ეკონომიკური შინაარსი დღე

მდე ბოლომდე არ არის გარკვეული (Simanovskiy, 2018).

საყურადღებოა, რომ ეკონომიკის პოსტკომუნისტური 

ტრანსფორმაციის პირობებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ჰქონდა მესამე ტიპის არაეკონომიკურ პოლიტიკას, ხოლო 

საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალი პერიოდის დასრუ

ლების შემდეგ, როგორც წესი, წინა პლანზე გამოდის პირ

ველი ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკა.

როგორც ცნობილია, ეკონომიკური პოლიტიკის ხასიათი 

იცვლება სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაში აბსოლუ

ტური ჩაურევლობიდან (Laissez-Faire), ეკონომიკის სახელ

მწიფოს მიერ მართვის მრძანებლურ ფორმებამდე, რომე

ლიც დამახასიათებელია კომუნისტური ორიენტაციის მქონე 

ეკონომიკისათვის. საბაზრო ეკონომიკაზე პოსტკომუნისტური 

გადასვლის პროცესის არსი სწორედ მეორე უკიდურესი 

მდგომარეობიდან პირველისაკენ მოძრაობაში გამოიხატება; 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკაზე გადას

ვლის ეკონომიკური პოლიტიკა ეკონომიკის მიმართ სახელ

მწიფოს ისეთ ქცევას გულისხმობს, როცა მისი ეკონო

მიკის მართვაში ჩარევის მასშტაბები არა მარტო თანდა თან 

მცირდება, არამედ შინაარსობრივადაც იცვლება, როცა 

სახელმწიფო ცდილობს ისეთი ინსტიტუციური გარე მოს 

შექმნას, როცა შესაბამისი მარეგულირებლები ფირ მებს 

აძლევს მოქმედების შესაბამის მეტნაკლებად ფორმა ლი

ზებულ ჩარჩოს.

პოსტკომუნისტური საქართველოს საწყისი 
პერიოდის არაეკონომიკური პოლიტიკა

1990-91 წლებში საქართველოს ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრი

დან ეკონომიკის მართვის კომუნისტური ფორმების ლიბე

რა ლიზაციის მოკრძალებული მცდელობით გამო ირჩეოდა. 

აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არც უნდა იყოს, რომ 

იმდროინდელი მთავრობის განცხადებით საქართ ველოში 

სახელმწიფო კაპიტალიზმის მოდელი უნდა დამკვიდრე

ბულიყო. საყურადღებოა, რომ მბრძანებლური ეკონო მი

კი დან საბაზროზე გადასვლა სახელმწიფო კაპიტალიზმის 

მოდე ლის საფუძველზე პრაქტიკულად ნიშნავდა ეკონომიკის 

არასაბაზრო მოწყობის საფუძვლების შენარჩუნებას, ანუ 

საბაზრო ეკონომიკაზე ე.წ. „ფასადურ“ გადასვლას.

ეკონომიკის მართვაში სახელმწიფოს ჩარევის პრაქტი

კაში რევოლუციური ხასიათის გარდატეხა 1992 წელს იწყება, 

რაც უმთავრესად ფასების თითქმის საყოველთაო ლიბე

რალიზაციასა და სასოფლოსამეურნეო მიწების უსასყიდლო 

დარიგებაში გამოიხატა (Papava, Beridze, 1998). ამავე ეტაპზე 

პრაქტიკულად სრულ ლიბერალიზაციას დაექვემდებარა 

ფულადსაკრედიტო სექტორი, რითაც საკრედიტო ემისიამ 

არნახულ მასშტაბებს მიაღწია, კომერციული ბანკების შექმნა 

მაქსიმალურად გაადვილებული იყო, ხოლო საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მხრიდან მათ შემდგომ საქმიანობაზე 

ზედამხედველობა, როგორც წესი, არ არსებობდა. არანაკლებ 

„შთამბეჭდავი“ იყო ბარტერით თურქმენეთიდან გაზის შეძე

ნის საკლირინგო მექანიზმის შემოღება, რამაც კორუმპი

რებულ მოხელეთა გამდიდრების ხარჯზე საქართველოს 

თურქმენეთის მიმართ 400 მლნ. აშშ დოლარზე მეტი ვალი 

შეუქმნა. საყურადღებოა, რომ 2001 წლიდან თურქმენეთის 

ვალის გასტუმრების მიზნით საკლირინგო მექანიზმი კვლავ 

იქნა ამოქმედებული.

ეკონომიკის მიმართ სახელმწიფოს ამგვარ ქცევას ეკო

ნო მიკური პოლიტიკა ვერანაირად ვერ დაერქმევა, რამეთუ 

იგი არა მარტო ეკონომიკურ მეცნიერებასთან, არამედ 

უბრალოდ ჯანსაღ აზრთანაც კი წინააღმდეგობაში მოდის.

საქართველოში 1992-93 წლებში გატარებული არა ეკო

ნომიკური პოლიტიკის შედეგად ჰიპერინფლაციას ნოყიერი 

ნიადაგი შეექმნა, რაც სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას 

უდიდეს საფრთხეს უქმნიდა (Gurgenidze, Lobzhanidze, 
Onoprishvili, 1994).

ეკონომიკის პოლიტიზაცია და არაეკონომიკური პოლიტიკა (პოსტკომუნისტური საქართველოს გამოცდილება)
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საყურადღებოა, რომ მმართველობის კომუნისტური 

რე ჟი  მის რღვევის და საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტის

თვის მბრძანებლური ეკონომიკიდან საბაზროზე გადასვლის 

თეორია, როგორც, ზემოთ ითქვა, არ არსებობდა (Papava, 
2005). მართალია, დღეისათვის დაგროვდა მბრძანებლუ

რიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის საკმაოდ მდიდარი 

გამოცდილება, მოხდა ამ გამოცდილების განზოგადებაც კი, 

თუმცა, სამწუხაროდ, მეტნაკლებად მწყობრი შესაბამისი 

ეკონომიკური თეორია ჯერაც არ შექმნილა. ამ ვითარების 

გათვალისწინებით შეუძლებელია იმდროინდელი ეკონომი

კური პოლიტიკის შემმუშავებელთა დადანაშაულება იმაში, 

თუ რატომ არ გამოიყენეს ეკონომიკური თეორია, რომლის 

ჩანასახოვანი კონტურებიც კი იმ დროისათვის უბრალოდ არ 

არსებობდა. ამიტომ, აშკარაა, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდია 

საწყის ეტაპზე არაეკონომიკური პოლიტიკის მესამე ტიპს 

ჰქონდა ადგილი.

საქართველოში 1992 წლის დასაწყისში დაიწყო რადი

კალური ეკონომიკური რეფორმების გატარება „შოკური 

თერაპიის“ ცნობილი მეთოდის პოლონური ვერსიით. კერ

ძოდ, გამოყენებულ იქნა ე.წ. „ბალცეროვიჩის გეგმა“ (Aleksa-
shenko, 1990, с. 21), რომელიც ატარებს მისი შემმუშა

ვებლის, გასული საუკუნის 80იანი წლების ბოლოსა და 

90იანი წლების დასაწყისში პოლონეთის ვიცეპრე მი ერისა 

და ფინანსთა მინისტრის ლეშეკ ბალცეროვიჩის სახელს.

იმ პერიოდის საქართველოში ინგლისური, თუ სხვა 

რომელიმე დასავლეთევროპული ენა საზოგადოების ძალ

ზედ შეზღუდულმა ნაწილმა იცოდა, და, პრაქტიკულად, 

ერთადერთი უცხო ენა, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო 

უმრავლესობისთვის იყო რუსული ენა, რომელსაც არც თუ 

დიდი ხნის წინ, საბჭოთა კავშირის პირობებში სახელმწიფო 

ენის სტატუსი ჰქონდა. ხსენებული „ბალცეროვიჩის გეგმა“ 

რუსეთის მთავრობამ ჯერ გადაარუსულა რუსეთში 1992 
წლის იანვრიდან გასატარებელი რეფორმებისათვის, ხოლო 

ერთი თვის დაგვიანებით ამ გეგმის რუსული ვერსია სა

ქართვე ლოს მთავრობამ გადმოაქართულა საქართველოში 

გასატა რე ბელი ეკონომიკური რეფორმებისათვის.

საქართველოსთვის „ბალცეროვიჩის გეგმა“, სამწუხა

როდ, თავიდანვე განწირული იყო წარუმატებლობის თვის, 

რადგანაც იმ დროისათვის საქართველოს პოლონეთისა და 

რუსეთისგან განსხვავებით „შოკური თერაპიის“ ერთერთი 

უმთავრესი ინსტრუმენტი  საკუთარი ვალუტა, არ გააჩნდა. 

ამას დაემატა მთავრობის მიერ დაშვებული სხვა არაერთი 

შეცდომაც (Khaduri, 2005; Papava, 1996), რამაც „შოკურ 

თერაპიას“, როგორც ასეთს, საქართველოში სახელი გაუტეხა.

1994-1995 წლებში გატარებული ეკონომიკური რე 

ფორ  მების მიზანი ქვეყანაში მაკროეკონომიკური სტაბი

ლუ რო ბის დამყარება იყო, რაც არა მარტო მიღწეულ იქნა 

(Papava, 2011), არამედ სწორედ ამან შესაძლებელი გა

ხადა ეროვ ნული ვალუტის  ლარის წარმატებით შემოღება 

(Kakulia, 2008).

ქართული ლიბერტარიანიზმის 
არაეკონომიკური პოლიტიკა

2003 წლის ე.წ. „ვარდების რევოლუციიდან“ რამდე

ნიმე თვეში საქართველოში მთავრობის მოწვევით მოსკო

ვი  დან ჩამოვიდა ეთნიკურად ქართველი ბიზნესმენი, რუსი 

ოლი გარქი კახა ბენდუქიძე, რომლის სახელთანაც დაკავ

ში  რებულია ლიბერტარიანიზმის ოფიციალურ იდეოლო

გიად აღიარება საქართველოს მთავრობის ეკონო  მი კურ 

პოლიტიკაში. ის, როგორც სამრეწველო ჰოლდინ გის „გა

ერთია ნებული მანქანათმშენებელი ქარხნების“ («Объеди
ненные маши но строи тельные заводы») გენე რე 

ლური დირექტორი, საკმაოდ დაახლოებული იყო პუტინის 

რეჟიმ თან, რაც ბუნებრი ვია, თუ გავითვალისწინებთ იმ 

გარე მოებას, რომ ჰოლდინგში შემავალი ქარხნები აწარ

მოებენ საკმაოდ რთულ მანქანადანადგარებს, მათ შორის, 

დანადგარებს ატო მური ენერგეტიკისათვის.

მთავრობის მიერ ლიბერტარიანიზმის შესახებ საჯა

როდ გაკეთებულმა ოფიციალურმა განცხადებებმა და მათმა 

საზღვარ გარეთ რეკლამირებამ შექმნა იმის განწყობა, რომ 

რევო ლუციის შემდგომი რეფორმები საერთაშორისო დონე

ზეც შეფასებულიყო როგორც ლიბერტარიანული (მაგალი

თად, ESI, 2010; Gilauri, 2017; Udensiva-Brenner, 2010; 
Burakova, 2011).

ამ მოსაზრებას აძლიერებდა ბიზნესის დაწყებისათვის 

საჭირო ლიცენზიებისა და ნებართვების დიდი რაოდენო ბის 

გაუქმება, ხოლო დარჩენილების აღების წესის გამარ ტივება, 

მთავრობისაგან სხვადასხვა სახეობის დოკუმენტების გა ცე

მის სისტემის არსებითი გამარტივება, საგადასახადო ტვირ

თის შემსუბუქება, გადასახადების გადახდის ელექტრონულ 

სისტემაზე გადასვლა, და სხვ. სწორედ ამ ტიპის რეფორმებმა 

საქართველო მსოფლიო ბანკის ცნობილ რეიტინგის მიხედვით 

„Doing Business“ რეფორმების ერთერთ ლიდერად აქცია. 

ის, რომ ამ ტიპის ეკონომიკური რეფორმები წარმა

ტებულად არ უნდა ჩაითვალოს, ყველაზე კარგად ჩანს 

განზოგადოებული მაჩვენებლის მოსახლეობის ერთ სულზე 

მთლიანი სამამულო პროდუქტის (Papava, Silagadze, 
2019) დი ნა მიკით. კერძოდ, ეკონომიკური განვითარების ამ 

მაჩვე ნებ ლით საქართველო ჩამორჩა მის უშუალო მეზო  ბელ 

„არა ლიბერტარიანული“ მთავრობის მქონე პოსტსაბჭოთა 

სომხეთს (მეორე მეზობლის, ასევე პოსტსაბჭოთა აზერბაი

ჯანის ეკონომიკური ზრდა ამ პერიოდში გამოწვეული იყო 

ნავთობისა და გაზის მოპოვებისა და მათი ექსპორტის ზრდით, 

და ამადენად, არ გამოდგება შედარებისათვის). კერძოდ, 

მსოფ ლიო ბანკის მონაცემების თანახმად, თუ 2003 წელს 

საქართ ველოს მთლიანი სამამულო პროდუქტი მოსახლეობის 

ერთ სულზე აღმატებოდა სომხეთის ანალოგიურ მაჩვენებელს, 

2010 წელს ეს მაჩვენებელი საქართველოში სომხეთის 

ანალოგიური მაჩვენებლის მხოლოდ 95,5%ს შეადგენდა 

(WB, 2019).

ვლადიმერ პაპავა
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ლიბერტარიანიზმად შერაცხულ რეფორმების პარა
ლე ლუ რად „ნაციონალური მოძრაობის“ მთავრობა სისტე
მა ტურად არღვევდა საკუთრების უფლებას და არც იმას 
ერიდებოდა, რომ მეწარმეებს იძულების წესით გადაერი
ცხათ თავისი მოგების ნაწილი არასაბიუჯეტო ფონდებში 
(რა თქმა უნდა, ეს არ ვრცელდებოდა მთავრობის წევრებ
თან დაახლოებული პირების ბიზნესზე), ხოლო სასა მარ
თლო სისტემა უშუალოდ იყო პროკურატურის კონტროლ 
ქვეშ (Papava, 2013). სამწუხაროა, მაგრამ ამ ანტილიბე
რტა რიანულ (სინამდვილეში, ნეობოლშევიკურ) ფაქტებზე 
მთავრობაში მყოფ ე.წ. „ლიბერტარიანელებს“ რაიმე კომენ
ტა რიც კი არ გაუკეთებიათ. სწოედ ამიტომ „ნაციონალური 
მოძრაობის“ მიერ გატარებული რეფორმების ფასადი ლი
ბერ ტარიანულ ხასიათს ატარებდა, თუმცა შინაარსით ისინი 
ნეობოლშევი კური იყო (De Waal, 2011, გვ. 13).

ცნობილია, რომ ნებისმიერი ადამიანი თავისთვის, 
როგორც წესი, ლიბერტარიანელია, რადგანაც არავის უნდა, 
რომ მის საქმეში სხვა ჩაერიოს, ან მისი უფლებები რაიმეთი 
შეიზღუდოს. ნამდვილი ლიბერტარიანელი კი ისაა, ვინც, 
უწინარეს ყოვლისა, ლიბერტარიანელია სხვისთვის და ამდენად 
ის ზოგადადაც ლიბერტარიანელია.

იმ სამთავრობო გუნდისათვის, რომელიც „ლიბერტა
რიანიზმის დროშის“ ქვეშ შეიკრიბა დამახასიათებელი იყო ის, 
რომ მათ უმრავლესობას, ისევე როგორც ამ გუნდის ლიდერს, 
კახა ბენდუქიძეს, არ გააჩნდა საუნივერსიტეტო ეკონო მი
კური განათლება. ეკონომიკური მეცნიერების საფუძვლე
ბის არცოდნის პირობებში კი მათთვის ყველაზე ადვილი იყო 
ლიბერტარიანული შეხედულებების გაზიარება: როცა არ 
იცი ბაზრის ჩავარდნების და მათი დაძლევის სირთულეების 
შესახებ, ძალზედ ადვილია ერთადერთ გამამართლებელ 
პრინციპად აღიარო სახელმწიფოს მაქსიმალური არ ჩარევა 
ეკონომიკაში.

მაშასადამე, ქართველ ე.წ. „ლიბერტარიანელებსა“ 
ნამ დვილ ლიბერტარიანელებს შორის განსხვავება იმაში 
მდგომარეობს, რომ ლიბერტარიანიზმი ქართველებისა თვის 
არ ყოფილა ეკონომიკის ცოდნაზე დაფუძნებული შეგნე
ბული არჩევანი. სინამდვილეში ლიბერტარიანიზმი მათთვის 
ეკონომიკის არცოდნის შენიღბვისთვის იყო გამოყენებული 
(Papava, Taphladze, 2015).

ყოველივე ეს გვაძლევს იმ დასკვნის გაკეთების სა
შუალებას, რომ ქართული ლიბერტარიანიზმი თავისი არსით 
არის პირველი ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკა.

პრიმიტივიზმის არაეკონომიკური პოლიტიკა

ეკონომიკური პრიმიტივიზმის თვალსაჩინო მაგალითს 
წარმოადგენს პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის 
მიერ ინიცირებული „მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმა“, რომ ლის  
პუნქტებია: 1. ეკონომიკური რეფორმა; 2. განათლების რე
ფორმა; 3. სივრცითი მოწყობა; 4. მმართველობის რეფორმა.

პუნქტი 1 მისი ზოგადი დასახელების მიუხედავად 
დაიყვანება მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის გათავისუფ
ლებაზე მოგების გადასახადისაგან, მოგების რეინვესტი
რების შემთხვევაში. პუნქტი 2ს მიხედვით, პროფესიული 
განათლების სისტემამ ორიენტაცია უნდა აიღოს სწავლების 
დუალურ, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებულ მიდგომაზე, რომლის 
თანახმადაც, სასწავლებელი და პოტენციური დამსაქმებე ლი 
ერთობლივად განახორციელებენ სასწავლო პროგრამებს; 
საუნივერსიტეტო განათლება კი ორიენტირებული იქნება 
ეკონომიკის ფაქტობრივ საჭიროებებზე, რაც უნდა გამოვ
ლინდეს შრომის ბაზრის ანალიზის გზით. პუნქტი 3ს თანა
ხმად, ქვეყნის სივრცითმა მოწყობამ ხელი უნდა შეუწყოს 
ქალაქებისა და სოფლების გააზრებულ განაშენიანებას, 
რეგიონების დამაკავშირებელი სატრანსპორტო ქსელის გან
ვი თარებას, რომლის საბოლოო მიზანია საქართველო გახ დეს 
ოთხი სეზონის ტურისტული ქვეყანა. პუნქტი 4 კი გუ ლის  ხმობს 
მმართველობის ეფექტიანობის გაზრდას.

სამწუხაროდ, ეკონომიკის რეალური სექტორის განუ
ვი თა რებლობის გამო ქვეყანა უფრო მეტს მოიხმარს, ვიდრე 
თავად აწარმოებს, რის შედეგადაც წლების განმავლობაში 
იმპორტი ექსპორტს საშუალოდ 3ჯერ აღემატება, ხოლო 
სამომხმარებლო კალათაში (ისევე, როგორც სასურსათო 
კალათაში) იმპორტული პროდუქცია საშუალოდ 80%ის 
დონე ზეა. შედეგად საქართველოში არამწარმოებლური და 
იმავ დროულად მომხმარებლური ეკონომიკის მოდელი ჩამო
ყალიბდა (Papava, 2015).

ამ ვითარებაში მოცემული გეგმის პირველი სამი პუნქტი 
უმთავრესად ხელს უწყობს არსებული ბიზნესის განვითა
რებას, სხვა სიტყვებით, სასტუმროების, რესტორნების და 
საკრედიტო დაწესებულებების ქსელის გაფართოებას. სამ
წუ ხაროდ, ეს პუნქტები არ არის ორიენტიტებული მომავლის 
ეკონომიკის, კერძოდ, ცოდნაზე დაფუძვნებული ეკონომიკის 
რეალური სექტორის შექმნასა და განვითარებაზე. მაშა
სა დამე, „მთავრობის 4პუნქტიანი გეგმა“ ხელს შეუწყობს 
საქართველოში ხსენებული არამწარმოებლური და იმავ
დროულად მომხმარებლური ეკონომიკის მოდელის შენარ
ჩუნებაგანმტკიცებას.

ამ გეგმის მეოთხე პუნქტის თანხმად, კი გარემოს 
დაცვის სამინისტრო შეუერთდა სოფლის მეურნეობის სამი
ნისტროს, რაც აშკარად გამოხატულ ინტერესთა კონფლიქტს 
წარმოადგენს. მოგვიანებით კი განათლების და მაცნიერების 
სამინისტროს შეუერთდა კულტურისა და სპორტის სამინის
ტრო, რამაც ახლადშექმნილი სამინისტრო რთული სამართავი 
გახადა. შედეგად, მიზანი „მმართველობის ეფექტიანობის 
გაზრდა“ პრაქტიკულად განუხორციელებელი დარჩა.

„მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმა“ არის ეკონომიკაში 
პრიმიტივისტული მიდგომის თვალსაჩინო ნიმუში (Papava, 
2017b) და ის ეკონომიკური მეცნიერების ელემენტარულ 
საფუძვლებსაც კი უგულებელყოფს. მაშასადამე, სახეზეა 
პირველი ტიპის არაეკონომიკური პოლიტიკა.

ეკონომიკური პრიმიტივიზმის კიდევ უფრო მკაფიო გა

ეკონომიკის პოლიტიზაცია და არაეკონომიკური პოლიტიკა (პოსტკომუნისტური საქართველოს გამოცდილება)
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მო ხატულებაა 2015 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობის პრივატი

ზაცია. ამ სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული 

საკუთარი შენობის პრივატიზაციით მთავრობამ მიიღო 9,45 

მილიონ აშშ დოლარი. შენობის ახალმა მესაკუთრემ, ჩინურ მა 

კოპანიამ „ჰუალინგმა“ გადაწყვიტა ამ შენობაში სასტუმ როს 

გახსნა.

თავად სამინისტრო პრივატიზაციის შემდეგაც იმავე 

შენობაში დარჩა (მესაკუთრეს ამისათვის შესაბამის ქირას 

უხდიდა), სანამ შენობაში ხანძარი არ გაჩნდა. ხანძრის გამო 

შენობის გამქირავებელი ჩინური კომპანიისათვის ეკონო მი

კის სამინისტროს მოუწია ჯარიმის გადახდა, შენობის დაცლა 

და ახალი შენობის დაქირავება.

სამინისტროების შენობების გაყიდვა იმ მიზნით, რომ ამ 

შენობებში სასტუმროები გახსნილიყო, ჯერ კიდევ „ნაციო

ნალური მოძრაობის“ მთავრობამ წამოიწყო, თუმცა მაშინ 

ჯერ წყდებოდა თუ სად უნდა განთავსებულიყო სა მინისტრო, 

და შემდეგ ხდებოდა შენობის დაცლა მისი პრი ვა ტიზაციის 

მიზ ნით. კერძოდ, 2007 წელს სოფლის მეურ ნეობის სამინის

ტრო გადაიყვანეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სხვა 

შენობაში, ხოლო იუსტიციის სამინისტროსათვის ჯერ აშენდა 

ახალი შენობა და შემდეგ დაცალეს ძველი.

2015 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკონო

მიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საკუთარი 

შენობა არ გააჩნია და მას უხდება სხვადასხვა შენობების 

დაქირავება სამინისტროს აპარატის განსათავსებლად.

მთავრობის ამგვარი ქმედება ყოვლად უაზროა და 

„უკეთეს“ შემთხვევაში შეიძლება შეფასდეს, როგორც სა

მთავ რობო ფსევდობიზნესი (Papava, 2017a).

დასკვნა და რეკომენდაციები

არაეკონომიკური პოლიტიკის უმთავრესი საფუძველი 

არის ეკონომიკური პოლიტიკის ეკონომიკური მეცნიერე ბი დან 

დაცილება. თუმცა, არც ის შემთხვევაა გამორი ცხული, როცა 

ან ეკონომიკური მეცნიერების მიერ გაცე მული რეკომენდა ცი

ებია მცდარი, ან მას ჯერ კიდევ არ აქვს შესწავლილი ესა თუ ის 

ეკონომიკური მოვლენა, ან პრო ცესი. შესაბამისად, ყალიბდება 

არაეკონომიკური პოლიტიკის სამი ტიპი.

პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკური რე

ფორ  მირების საწყის ეტაპზე ადგილი ჰქონდა მესამე ტიპის 

არაეკონომიკურ პოლიტიკას, რადგანაც მბრძანებ ლური ეკო

ნომიკიდან საბაზროზე გადასვლის ეკონომიკური თეორია, 

როგორც ასეთი, არ არსებობდა.

ეკონომიკური განვითარების შემდგომ ეტაპებზე კი 

საქართველოში გატარებული არაეკონომიკური პოლიტიკა 

იყო პირველი ტიპის, როცა ეკონომიკური პოლიტიკის გან

მსაზღვრელი პირები უგულველყოფდნენ ეკონომიკური 

მეცნი  ერე  ბის ბაზურ დებულებებსაც კი. ამის მიზეზი არც თუ 

იშვიათად ამ პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირების არა

პროფესიონალიზმი იყო.

ლოგიკურად იბადება კითხვა იმის შესახებ, თუ მო

მავალში რამდენად ვართ დაცულნი არაეკონომიკური პო ლი

ტიკის ახალი რეციდივებისგან.

არაეკონომიკური პოლიტიკისაგან დაცვის გარანტია 

პირო ბითად ორ ნაწილად იყოფა, საიდანაც, პირველი 

სამთავრობო ეკონომიკური გუნდის პროფესიონალიზმია, 

ხოლო მეორე კი  ამ გუნდის საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუ ტებთან მჭიდრო თანამშრომლობაა. რა თქმა უნდა, 

სამთავ რობო გუნდის პროფესიონალიზმთან ერთად არა

ნაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნული ბან კის 

ხელმძღვანელობის პროფესიონალიზმიც, რომელიც ასევე 

უნდა იყოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით გამაგრებული.

აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ ეკონომიკური პო

ლი ტიკის შემუშავებისას ეკონომიკური მეცნიერების მიღწე ვე

ბის გარდა აუცილებლად გასათვალისწინებელია კულტუ რის 

ფაქტორი (Bedianashvili, 2018a, 2018b; Tambov tsev, 
2015, 2018), რაც კვლევის ცალკე საგანს წარმოადგენს.
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SUMMARY

It is not so uncommon when the main deterring factor 
of economic growth is its politicization.  As a matter of fact, 
economic policy is a part of governmental policy and this 
means that the “politicization of the economy” is practically 
unavoidable.  The problem is when the conditioning of the 
“politicization of the economy” is the type of economic policy 
that is not based on the achievements of economic science. 
If economic policy is not only distant from economic science 
but, on some occasions even contradicts it with its elementary 
provisions, then this type of economic policy held by a 
government should be called “non-economic policy.”  Among 
the causes of “non-economic policy,” special attention must 
be paid to problems in the existing mistakes in economics, 

in the non-professional economic team of a government 
and in the wrong recommendations given to a government 
by international financial institutions. Post-communist 
Georgia’s experience gives us noticeable examples when 
different governments held ‘non-economic policies’ which 
negatively impacted the country’s development.  As a result 
of successful economic policies, economic reforms were 
held which subsequently combatted hyperinflation in the 
1990s, achieved macroeconomic stability and established 
the Georgian lari (GEL) as the national currency following 
currency reform.  Relevant reforms were completely based 
on economics.  The main problem is the rapprochement of 
economic policy to economic science.  Achievement of this is 
only possible in the case when economic policy is elaborated 
by highly professional economists.
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დაკავ შირებული „სახელმწიფოს“ ცნებასთან, რასაც მათი 

ეტიმო ლოგიური წარმოშობაც მოწმობს. „ეკონომიკა“ პირვე

ლად ანტიკურ ხანაში გამოიყენა ბერძენმა ფილოსოფოსმა 

ქსენოფონტმა და იგი ორი სიტყვისგან შედგება: „ოიკოს“ 

 სახლი, „ნომოს“  კანონი. პირდაპირი მნიშვნელობით ამ 

სიტყვის ქვეშ იგულისხმება საოჯახო მეურნეობის მართვა, 

გაძღოლა.

„პოლიტიკის“ ცნება ასევე ბერძენი ფილოსოფოსის 

არისტო ტელეს ამავე სახელწოდების თხზულებიდან იღებს 

სათავეს და გულისხმობს „სახელმწიფოს მართვის უნარია

ნობის ხელოვნებას“ (Silagadze A. 2018). „პოლიტიკის“ 

საფუძველია „პოლისი“ ანუ ქალაქისახელმწიფო (Aristotle, 

1995, 1996). ბერძენმა ფილოსოფოსმა პლატონმა დაწერა 

თხზულება სახელწოდებით „სახელმწიფო“, რომელ შიაც 

ჩამოაყალიბა სახელმწიფო მოწყობისა და მმართვე ლობის 

ხუთი ტიპი:

1. არისტოკრატია და მონარქია;

2. ტიმოკრატია, ანუ უმცირესობის მმართველობა, როდე

საც მმართველთა პირად ინტერესებს ექვემდებარება საზოგა

დოების ინტერესები;

3. ოლიგარქია, ანუ მდიდრების ხელისუფლება;

4. დემოკრატია, ანუ ხალხის მმართველობა;

5. ტირანია.

აღსანიშნავია, რომ ბერძენი და რომაელი მოაზროვნეები 

ეკონომიკისა და პოლიტიკის ცნებებს ქალაქისახელმწიფოს 

ფარგლებში განიხილავდნენ (Silagadze A. 2018).

არისტოტელე გვთავაზობს ასეთ იერარქიას:

სახელმწიფო                       პოლიტიკა                      ეკონომიკა

საკუთრივ ეკონომიკას იგი ორ ნაწილად ყოფს: „ნამ

დვილი სიმდიდრის“ შემსწავლელი მეცნიერება  ეკონომიკა 

და ფულთან დაკავშირებული სფეროების  ვაჭრობის, მევახ

შეობის, სპეკულაციის შემსწავლელი დარგი  ქრემატისტიკა.

ტრიადაში  „სახელმწიფო“  „პოლიტიკა“  „ეკონომიკა“ 

ყველაზე ამბივალენტური დამოკიდებულება სახელმწი

ფოს მიმართ ჩამოყალიბდა, რაც ასევე უძველესი დრო ი

დან მოდის. ძველ აღთქმაში გადმოცემულია, თუ როგორ 

ევედრებოდნენ ებრაელი ტომები, რომლებიც ცენტრალური 

ხელისუფლების გარეშე ცხოვრობდნენ, წინასწარმეტყველ 

სამუელს: „დაგვიდგინე ახლა მეფე, რომ სხვა ხალხების 

წესისამებრ განგვსჯიდეს (I მეფეთა 8.5). სამუელი ბევრს 

ეცადა ებრაელთათვის აზრი შეეცვლევნებინა და აღუწერა, თუ 

როგორი იქნებოდა მათი ცხოვრება მონარქიის პირო ბებში: 

„აი, რა უფლება ექნება მეფეს, რომელიც იმეფებს თქვენ ზე. 

წაიყვანს თქვენს შვილებს და თავის ეტლებთან და ცხენებთან 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.002
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დაიყენებს და ირბენენ მისი ეტლის წინ... აიყვანს თქვენს 

ასულებს მენელსაცხებლებად, მზარეულებად და პურის 

მცხობლებად. წაგართმევთ საუკეთესო ყანებს, ვენახებსა 

და ზეთისხილის ბაღებს და თავის მორჩილებს დაურიგებს... 

წაიღებს მეათედს თქვენი ფარიდან და თქვენ მისი ყმები 

გახდებით, მაშინ მოჰყვებით წუწუნს თქვენს არჩეულ 

მეფეზე“ (I მეფეთა 8, 1118). ებრაელებმა ყური არ ათხოვეს 

წინასწარმეტყველის შეგონებას (Roseanne H. S. 2006) და 

თქვეს: „არა და არა, მეფე უნდა გვესვას, ჩვენ ისეთები უნდა 

ვიყოთ, როგორიც სხვა ხალხები არიან. ჩვენი მეფე განგვსჯის 

ჩვენ, წინ წარგვიძღვება და ჩვენი გულისთვის იბრძოლებს 

(I მეფეთა 8, 1920)“.

„სახელმწიფო სისტემა აუცილებლობაა  ყველა ერს აქვს 

იგი, თუმცა იმავდროულად მას არასასურველი შედეგების 

მოტანაც შეუძლია“ (Roseanne H. S. 2006).

სახელმწიფო ადამიანთა საზოგადოებრივი ცხოვრების 

ორგანიზების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფორმაა. სა

ხელ მწიფო სისტემის ფუნდამენტური ელემენტი ეკონომი

კაა, ვინაიდან სწორედ ის განსაზღვრავს ადამიანთა კეთილ

დღეობას და მასზეა დამოკიდებული ინდივიდთა ღირსეული 

ცხოვრების უზრუნველყოფა.

თანამედროვე სახელმწიფო ისტორია, მკვლევართა 

საერთო შეხედულების თანახმად, ვესტფალის სისტემიდან 

(1648) იწყება და რამდენიმე ეტაპს მოიცავს (Mekvabishvili 

E. 2009). პირველია XVIIXVIII საუკუნეები, როდესაც 

სახელმწიფო გაფორმდა როგორც ძალდატანების ინსტი ტუ

ტი (რეგულარული არმია, პოლიციის პროტოტიპი ჟანდარ

მერიის და სხვათა სახით, სასამართლო, პენიტენ ციალური 

დაწესებულებები) და მოხდა უმაღლესი ხელის უფლების 

საბოლოო გადასვლა სასულიერო პირებიდან საერო ინსტი

ტუტების ხელში. მეორე ეტაპი უკავშირდება XVIII სა უკუ ნეში 

ევროპაში პირველი რესპუბლიკების წარმოშო ბას, პირ

ველ კონსტიტუციებს, ხელისუფლების სხვადასხვა შტო

ებად დაყოფას და ადამიანის უფლებების ინსტიტუტის გაჩე

ნას. მესამე ეტაპი ქრონოლოგიურად დაკავშირებულია 

XIX საუკუნესთან და გამორჩეულია კოლონიური სახელ

მწიფოების წარმოშობით. აღნიშნული ეტაპი 1960იანი წლე

ბის დასაწყისამდე გაგრძელდა და კაპიტალიზმის მსოფ

ლიო კოლონიური სისტემის დაშლით დასრულდა. მეოთხე 

ეტაპისათვის დამახასიათებელია სტიქიურად ფუნქციო

ნირე ბადი ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება და სოცია  ლი

ზაციის პროცესის გაძლიერება. აღნიშნულ ეტაპს უკავშირ 

დება „საყოველთაო კეთილდღეობის სახელ მწიფოს“ 

მო დე ლის აღმოცენება, რომელიც ახალ მოვლე ნას წარ

მო ადგენდა კაპიტალისტური საზოგადოების განვითა რე

ბის პროცესში. დაბოლოს, მეხუთე ეტაპი  XX საუკუნის 

ბოლო და XXI საუკუნის დასაწყისი, როდესაც საყოველთაო 

გლობალიზაციის ფონზე დღის წესრიგში დგება სახელ 

მწიფოს სიცოცხლისუნარიანობის და, აქედან გამომდინარე, 

ისტორიული პერსპექტივის პრობლემა.

სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის მოდიფიცირების 

ევოლუციურ პროცესზე დაკვირვება შესაძლებლობას იძლევა 

გამოიყოს კანონზომიერება, რომელსაც ჩვენ პირობითად 

„ქანქარის რხევის ეფექტს“ ვუწოდებთ. ნაშრომის შემდეგი 

პარაგრაფი სწორედ ამ კანონზომიერების ანალიზს ეთმობა.

„ქანქარის რხევის ეფექტი“  სახელმწიფოს 
ეკონომიკური როლის ევოლუციაში

ანგლოამერიკული ეკონომიკური მსოფლმხედველობა, 

შემდგომში ეკონომიკურ ლიბერალიზმად და ლიბერტა

რიანიზმად წოდებული, სახელგანთქმული შოტლანდიელი 

მოაზროვნის ადამ სმიტის მოძღვრებიდან იღებს სათავეს. 

„1776 წელს, ადამ სმიტის ნაშრომის „გამოკვლევა ხალხთა 

სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“ გამოსვლიდან 

იწყება არა მხოლოდ ეკონომიკური მეცნიერების, არამედ 

ეკონომიკური პოლიტიკის ისტორიაც“ (Asatiani R., 2010, 

გვ.11).

სმიტის „ეკონომიკური ადამიანის“ ეგოიზმი იმაში გამო

იხატება, რომ „ცალკეული პირი ნაკლებად ფიქრობს საზო

გა დოებრივ ინტერესზე და მხოლოდ საკუთარი ინტერესე

ბით მოქმედებს“ (Smith A. 1938). თუმცა, მისი მოქმედება 

საზოგადოებისთვისაც სასარგებლოა იმის მიუხედავად, რომ 

ეს სულაც არ შედიოდა ამ პირის მიზნებში“ და „ხშირად ასე 

გაუცნობიერებლად მოტანილი სარგებლობა უფრო მეტია, 

ვიდრე ის, რომელსაც ეს პირი საზოგადოებას შეგნებულად 

მოუტანდა“ (იქვე). სმიტის ამ მოსაზრებას მოგვიანებით 

ბევრი ცნობილი ეკონომისტი იზიარებდა: ა. ფონ ჰაიეკი, 

მაგალითად, წერდა, რომ ბაზრის მექანიზმის გამოყენებით 

კერძო ინტერესები იკრიბება და ამ გზით, წინასწარ განუ

საზღვრელი სახით, რასაც მეცნიერი სპონტანურ წესრიგს 

უწოდებს, ყალიბდება საერთო (საზოგადოებრივი) ინტერესი 

(Hayek F. 2002). თანამედროვე ამერიკელი ეკონომისტის დ. 

როდრიკის აზრით: „ეგოისტურ ინტერესთა ერთობლიობას 

სასარ გებლო შედეგებამდე მივ ყავართ როგორც ამ ეგოისტური 

ინტერესების მატარებელი ინდივიდების, ისე საზოგადოების 

თვალსაზრისით“ და „სულაც არ არის აუცილებელი, რომ 

ეგოისტ ადამიანთა ჯგუფის მოქმედებებმა სოციალური ქაოსი 

გამოიწვიოს“ (Rodrik D. 2017).

სახელმწიფო მმართველობის მონარქიული ფორმა 

ევროპაში ისტორიულად წარმოიქმნა ცენტრალიზებული 

ხელის უფლების აუცილებლობისგან, რომელიც, პირველ 

რიგში, მოწოდებული იყო, დაეცვა იმდროინდელი გაბატო

ნებული კლასის (ფეოდალთა) ინტერესები. აღნიშნულიდან 

გამო მდინარე, ბუნებრივია, რომ სმიტის ლიბერალური 

დოქ ტრინა სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო მიმართული და 

მისი უფლებამოსილების გარკვეულ შეზღუდვას ითვა ლის

წინებდა. იგი პრინციპულად ეწინააღმდეგებოდა სამართ

ლიან საზოგადოებაზე წარმოდგენას, რომლის თანახმადაც 

სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი გლობალიზაციის პირობებში
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სახელმწიფო აუცილებელ მომსახურებას უწევს სა  ზო  გა

დოებას, არეგულირებს ადამიანთა ეკონომიკური საქმია  ნო

ბის და ყოველდღიური ცხოვრების ქცევის წესებს, რის გამოც 

მას ენიჭება აქტიური როლი (Hutton W. 2002, p.45).

„სრულყოფილი კონკურენციის“, ანუ „თავისუფალი 

ბაზრის“ ეპოქაში, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივ ისტორიულ 

პერიოდს მოიცავდა  XVIIIXIX საუკუნეთა მიჯნიდან XX 

საუკუნის 2030იან წლებამდე, სახელმწიფოს „ღამის დარა

ჯის“ ფუნქცია ჰქონდა მიკუთვნებული და კერძო პასუხისმგებ

ლობა პოლიციაზე, განათლებაზე, ჯანდაცვასა და მომსახურე

ბის სხვა სახეობებზე ძალიან მაღალი იყო. თუმცა, აღნიშ ნულ 

პერიოდში სპორადულად ადგილი ჰქონდა ეკონომი კაში 

სახელმწიფოს ძლიერი ჩარევის მაგალითებსაც. მათ შორის 

უნდა აღინიშნოს საბჭოთა კავშირში ცენტრალიზებული 

დაგეგმვის (ხუთწლიანი გეგმების) შემუშავების პრაქტიკა, 

რომლის საფუძველზე 1930იანი წლების დასაწყისიდან 1940 

წლამდე მიღწეული იქნა შთამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდა. 

გერმანიისა და იტალიის ფაშისტური ხელისუფლების მიერ 

ბაზარზე ქმედითი კონტროლის დაწესებამ კი შესაძლებელი 

გახადა გაჭიანურებული და მწვავე დეპრესიიდან ამ ქვეყნების 

ეკონომიკის გამოყვანა. ეს გამოცდილება ტოტალიტარული 

რეჟიმების პირობებში არსებობდა და აშშში „დიდი დეპრე

სიის“ დაწყებამდე არ შეხებია ე.წ. ლიბერალური დემოკრა

ტიის სახელმწიფოებს.

„დიდი დეპრესია“ გარდამტეხი წერტილი აღმოჩნდა 

საბაზრო ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების პრაქტი კის 

დამკვიდრების თვალსაზრისით. მკვლევარები თანხმდე ბიან, 

რომ სწორედ სახელმწიფოს პასიურობით, უფრო ზუსტად კი 

ფედის არასწორი პოლიტიკით იყო პროვოცირებული უმწვა

ვესი ეკონომიკური კრიზისი 1930იანი წლების დასაწყისში 

აშშსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ეკონომიკაში. აუცი ლე

ბელი გახდა თავისუ ფალი ბაზრის რეგულირების პარადიგ

მაზე დამყარებული ეკონომიკური პოლიტიკის პრინციპულად 

ახალი პოლიტიკით შეცვლა, რომელიც აშშს პრეზიდენტმა 

ფ. დ. რუზველტმა განახორციელა „ახალი კურსის“ სახით. 

ეს უკანასკნელი წარ მოადგენდა ლიბერალურდემოკრა

ტიული პოლიტიკური სისტემის ფარგლებში ეკონომიკის 

ფუნქციონირებაში სახელ მწიფოს ჩარევის უპრეცენდენტო 

ფაქტს. რუზველტის „ახალი კურსი“ მოიცავდა იმ დროისთვის 

ახალ ელემენტებს: საზოგა დოებრივი სამუშაოების პროგ

რამას, ფერმერების სუბსი დირებას, საფინანსო სფეროს 

რეგულირებას, შრომის ბაზრის რეფორმირებას და ა.შ. 

გაუქმდა ოქროს სტანდარტი, რათა ამ გზით მიღწეული 

ყოფილიყო ქვეყნის შიგნით განხორცი ელებული მონეტარული 

პოლიტიკის თავისუფლების უფრო მაღალი ხარისხი.

რუზველტის „ახალი კურსის“ ეკონომიკური პოლიტი

კის თეორიულ დასაყრდენს ჯ. მ. კეინზის მოძღვრება წარმო

ადგენდა, რომელიც, თავის მხრივ, „დიდი დეპრესიიდან“ 

მომდინარე, ეგზისტენციალური საფრთხით იყო ნაკარ ნა

ხევი. ურთულესი ეკონომიკური პრობლემების „თაიგულში“, 

რომელიც 1930იანი წლების დასაწყისში აშშს და სხვა 

წამყვანი ქვეყნების ეკონომიკისთვის იყო დამახასიათებელი, 

განსაკუთრებული სიმწვავით უმუშევრობა გამოირჩეოდა. 

საკმარისია ითქვას, რომ ამ პერიოდში უმუშევართა 

რაოდენობა აშშს სამუშაო ძალის დაახლოებით მეოთხედს 

წარმოადგენდა. (Blanchard O., 2010). უმუშევრობის გამომ

წვევი მთავარი მიზეზი იყო არასაკმარისი კერძო მოთხოვნა, 

რომლის კომპენსირება, კეინზის აზრით, სახელმწიფოს უნდა 

ეთავა. ამ მიზნით მას უნდა გაეზარდა ბიუჯეტიდან სოციალური 

ხარჯების დაფინან სება ან/და შეემცირებინა გადასახადები. 

სახელმწიფო ხარჯე ბის ზრდა გააფართოებდა ერთობლივ 

მოთხოვნას, რითაც შექ მნიდა წარმოების შემდგომი ზრდის 

სტიმულს. ეს გამო იწვევდა შემოსავლების ახალ გაზრდას, 

მაშასადამე, ერთობლივი მო თხოვნის კვლავ გაფართოებას 

და ამ გზით შესაძლებელი გახდებოდა ეკონომიკის ღრმა 

კრიზისიდან გამოყვანა.

კეინზი და მისი თანამოაზრეები, მართალია, მიიჩნევდნენ, 

რომ ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკა მიზანშეწონილი იყო 

ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, ხოლო კრიზისის შემდეგ 

ეკონომიკური განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა 

ისევ ბაზარი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ისტორიამ აჩვენა, 

რომ მოთხოვნაზე ორიენტირებული კეინზიანური მოდელი 

(პოლიტიკა) წამყვან როლს ინარჩუნებდა თითქმის ოთხი 

ათეული წლის განმავლობაში. სწორედ მასზე დაყრდნობით 

იქნა მიღწეული მაღალი ეკონომიკური და სოციალური 

შედეგები კაპიტალისტურ სამყაროში. 19501960იან წლებში 

მსოფლიო რეალური მთლიანი სამამულო პროდუქტის 

(GDP) საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 5.4%ს შეადგენდა. 

1970იან წლებში იგი შემცირდა 4.1%დე, 1980იან წლებში 

3%დე, 1990იან წლებში კი 2.3%დე (Mekvabishvili E. 

2018). 1990იანი წლების დასაწყისიდან 20072009 წლების 

გლობალურ ფინანსურ კრიზისამდე მსოფლიო რეალური მსპ 

წლიურად დაახლოებით 2.6%ით იზრდებოდა (იქვე).

მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა სოციალურ სფე

როში, რომლის კანონზომიერი შედეგი იყო სოციალური 

დიფერენციაციის შერბილება. კერძოდ: 1967 წელს აშშში 

მოსახლეობის 5%ის მიერ მითვისებული შემოსავლების 

ხვედრითი წილი 1929 წლის 30%დან 20.9%დე, ხოლო 

უღარიბესი მოსახლეობის წილი იმავე პერიოდში 16.8%

დან 12.5%დე შემცირდა (Thurow L. 1981, p.199). აშშს 

მთავ რობა აქტიურად მონაწილეობდა სიღარიბის დაძლევის 

ღონის ძიებებში. 1960 წელს ამ მიზნით გამოიყო ქვეყნის 

GDPს 7.7%, 1965 წელს  10.5%, ხოლო 1970 წელს 18.7% 

(Pierson Ch., 1995, p.128).

ამრიგად სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის გაძლი

ერებას შედეგად მოჰყვა ევროპის ბევრ ქვეყანაში სოცია

ლურად ორიენტირებული საზოგადოების ჩამოყალი ბება, 

აშშში „საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ მო

დე ლის აღმოცენება და სიღარიბესთან ბრძოლის ფართო

მასშტაბიანი ღონისძიებების წარმატებით განხორციელება. 

ელგუჯა მექვაბიშვილი
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სიტუაცია არსებითად შეიცვალა 1970იანი წლების 

დასაწყისიდან. 1973 წელს კაპიტალისტური სამყარო მოიცვა 

„ენერგეტიკულმა კრიზისმა“, რომელიც მოგვიანებით ეკო

ნო მიკურ კრიზისში გადაიზარდა და ე.წ. „ორმაგი კრი ზისის“ 

სახელ წოდებით შევიდა ეკონომიკური თეორიის სახელ მძღვა

ნელოებში. 19731979 წლები იყო მსოფლიო კაპიტა ლის

ტური ინდუსტრიული სისტემის კრიზისის პერიოდი. კრიზისი 

გამოვლინდა აშშსა და სხვა ინდუსტრიულად განვი თარებულ 

კაპიტალისტურ ქვეყნებში ინფლაციის ტემპის საგრძნობ 

ზრდასა და ე.წ. ინფლაციის ფენომენის წარ მოქმნაში. იგი 

გულის ხმობდა სტაგნაციისა და ინფლაციის ზრდის ერთ

დროულად არსებობას, რაც მანამდე უცნობი მოვლენა იყო1. 

1970იანი წლების ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევ 

ერთერთ მნიშვნელოვან მიზეზად მიჩნეული იქნა ეკონო

მიკაში სახელმწიფოს როლის მეტისმეტი გაფართოება, რომე

ლიც გამოიხატა ბიუჯეტის დეფიციტის გაზრდაში, ინფლა ცი ური 

პროცესების გაძლიერებაში, სახელმწიფო ბიუროკრა  ტიული 

აპარატის გაბერვაში, გადასახადების დაუსაბუთებელ გა

ზრდაში და ა.შ. ყოველივე ამან, ეკონომისტების აზრით, 

განაპირობა საბაზრო სტიმულირების დაჩლუნგება, ეკონო

მიკის დინამიზმის დაქვეითება და ეკონომიკური ზრდის 

ტემპის შემცირება. შესაბამისად, შეიცვალა „ეკონომიკური 

ქანქარას“ მიმართულება და აქცენტმა სახელმწიფოს აქტიური 

ეკონომიკური როლიდან მისი შემცირებისკენ გადაინაცვლა.

შემუშავდა პრინციპულად ახალი ეკონომიკური პოლი

ტიკა წამყვანი კაპიტალისტური ქვეყნების მთავრობების

თვის, რომელიც შემდეგ მთავარ მიმართულებებს მო იცავდა: 

საყოველთაო პრივატიზაცია და ეკონომიკის ლიბერა ლი

ზაცია, ეკონომიკის დერეგულირება, „პატარა სახელმწიფოს“ 

პრაქტიკის დანერგვა, გადასახადების (უპირველეს ყოვლისა, 

მსხვილი ბიზნესისთვის) საგრძნობი შემცირება.

1980იანი წლებიდან იღებს სათავეს ამ პოლიტიკის 

რეალურ ცხოვრებაში განხორციელება, რომელიც გლობა

ლური ფინანსური კრიზისის დაწყებამდე გრძელდებოდა. 

პრივატიზება განხორციელდა არა მარტო „განვითარებადი 

სამყაროს ქვეყნებში“, არამედ ინდუსტრიულად განვითა

რებულ სახელმწიფოებშიც. იგი გულისხმობდა მთავრობის 

მიერ შესრულებული რიგი ფუნქციების კერძო სექტორისთვის 

გადაცემას, რის შედეგადაც მაგალითად, აშშში ამჟამად კერ

ძოდ დაქირავებული პოლიციელების რაოდენობა სამჯერ 

აღემა ტება სახელმწიფო სამსახურში მყოფი მათი კოლეგების 

რაოდენობას. დანიაში ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ორი 

მესამედი კერძო სექტორიდანაა და ა.შ. (Roseanne H. S. 2006).

ეკონომიკის დერეგულირებაში იგულისხმება ფირმების, 

ორგანიზაციების გამოყვანა სამთავრობო ზედამხედველო

ბის არეალიდან. დერეგულირების კანონზომიერი შედეგია 

ეკონომიკის ლიბერალიზაცია. დერეგულირების პირველი 

1 ცნობილი ამერიკელი მონეტარისტი ეკონომისტი ა. მელტცერი წერდა, 
რომ 1970იანი წლების მეორე ნახევარში „აშშს ეკონომიკა ინფლაციის 
ღრმა ორმოში ჩავარდა“ (Meltzer A. H. 2005, 145172).

ნაბიჯები აშშში გადაიდგა 1970იანი წლების შუა პერიოდში 

პრეზიდენტი ჯ. ფორდის ადმინისტრაციის მიერ, თუმცა, 

განსა კუთრებული ინტენსიურობით იგი 1990იანი წლებიდან 

წარიმართა და უპირატესად ფინანსურ სექტორს შეეხო. 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა 1999 წელს აშშს 

კონგრესის მიერ გრემლიჩბლაილის კანონის მიღებას, 

რომელმაც, ფაქტობრივად, გააუქმა საფინანსო ბაზრების 

ყოველგვარი სახელმწიფო რეგულირება. ასევე გაუქმდა 

ბანკების კომერციული და საინვესტიციო საქმიანობის 

ერთმანეთისგან გამიჯვნა, რომელიც 1930იანი წლებიდან 

„დიდი დეპრესიის“ მწარე გამოცდილების გათვალისწინებით 

მოქმედებდა (Mekvabishvili E. 2018).

პრივატიზაციის, ლიბერალიზაციისა და დერეგულირე

ბის ერთიანობის ისტორიული კონტექსტი ორგანულადაა 

დაკავშირებული „პატარა სახელმწიფოს“ მოთხოვნასთან, 

რასაც ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის მომხრეები 

ქადა გებდნენ და დღესაც იგივე პოზიციაზე რჩებიან. „პატა რა 

სახელმწიფოს“ პოლიტიკა რამდენიმე თეორიული პოსტუ

ლატითაა დასაბუთებული. პირველი, სახელმწიფო აპარატის 

გაფართოება იწვევს მისი შენახვის ხარჯების გაზრდას, 

რაც მძიმე ტვირთად აწვება ეკონომიკას და ამცირებს მის 

ეფექტიანობას. როგორც ცნობილი პოლონელი მეცნიერ

ეკონომისტი და სახელმწიფო მოღვაწე ლ. ბალცეროვიჩი 

აღნიშნავს: „სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკის რეგულირების 

მასშტა ბების გაზრდა და ეროვნულ მეურნეობაში მისი მეტის

მეტი ინტერვენცია აფერხებს მის განვითარებას (ლ. ბალცე

როვიჩი. სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში. თბ., 2002, გვ. 

36). მეორე, ხშირად საჯარო მოხელეთა დიდ რაოდენობას 

შედარებით სუსტი სახელმწიფო ხელისუფლება, ანუ 

არაეფექტიანი მმართველობა განაპირობებს. მესამე, „დიდი 

სახელმწიფოს“ არსებობასთან დაკავშირებულია კორუფციის 

პრობლემა, რომელიც ზოგადად „სახელმწიფოს ჩავარდნის“ 

სერიოზული გამოვლინებაა და მის შესახებ მოგვიანებით 

გვექნება მსჯელობა. როგორც დევიდ ნ. უეილი აღნიშნავს: 

„არსებობს სერიოზული გამოკვლევები, რომლებიც აჩვენებს, 

რომ უფრო კორუმპირებული მთავრობები ხასიათდებიან 

მეტი რეგულაციებით და ხშირად მთავრობის ჩინოვნიკები 

რეგულაციებს ქმნიან კორუფციის გასაზრდელად“. აღნიშნულ 

კონტექსტში შეიძლება იქნეს განხილული ე.წ. „დამხმარე 

ხელისა“ და „მძარცველი ხელის“ თეორიები. პირველი 

გულის ხმობს მთავრობების მიერ რეგულაციების გამოყენე

ბას საკუთარი მომხმარებლების დასაცავად, ნეგატიური გარე 

ეფექტების შესაზღუდად და ა.შ. მეორე ნიშნავს მთავრო

ბების მიერ რეგულაციების დაწესებას ბიუროკრატიისთვის 

მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად. (Weil D. N. 2016). 

მეოთხე, სრულყოფილი მთავრობა არ არსე ბობს. თუმცა 

ღარიბ ქვეყნებს განსაკუთრებით მრავალ რიცხოვანი და ცუდი 

მთავრო ბები ჰყავს (Weil D. N. 2016). აქედან ლოგიკურად შეიძ

ლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ მრავალრიცხოვანი მთავრობის 

არსებობა ქვეყნების სიღარი ბის ერთერთი მიზეზია.

სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი გლობალიზაციის პირობებში
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სახელმწიფოს ეკონომიკურ როლთან მიმართებით 

„ქანქა რას ეფექტის“ მექანიზმის აღწერა, ჩვენი აზრით, 

სრულ ყოფილი ვერ იქნება, თუკი არ განვიხილავთ ე.წ. „ვა

შინგ ტონის კონსენსუსზე“ დამყარებულ ეკონომიკურ პო 

ლიტიკას, მით უმეტეს, რომ მისი ზემოქმედება საკუთარ 

თავზე იწვნია პოსტკომუნისტურ კაპიტალიზმზე გარდამავალი 

პე რიოდის საქართველოს ეკონომიკამაც. 1989 წელს ვა

შინგ  ტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მაღალი 

რან გის მოხელის ჯ. უილიამსონის ხელმძღვანელობით შე

იკრიბნენ ლათინური ამერიკის ქვეყნების მაღალჩინოსნები 

და მიიღეს ამ ქვეყნებში გასატარებელი ეკონომიკური 

რეფორმების პროგრამა, რომლის მთავარი პოსტულატები 

მოგვიანებით გამოყენებული იქნა პოსტკომუნისტურ და 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. აღნიშნული პროგრამის მთავარი 

იდეა მდგომარეობდა განვითარებად და პოსტკომუნისტურ 

ქვეყნებში თავისუფალ ბაზარზე დამყარებული ეკონომიკური 

სისტემების ჩამოყალიბებაში. იგი ასევე ითვალისწინებდა 

ამ ქვეყნების ეკონომიკების ნებისმიერი სახის სახელმწიფო 

რეგულირებისგან განთავისუფლებას, რამეთუ „ეკონომიკური 

პოლიტიკის სპეციალისტები ლათინურ ამერიკაში და მათი 

მრჩევლები ვაშინგტონში ღრმად იყვნენ დარწმუნებული 

იმაში, რომ სწორედ მთავრობის ჩარევამ ეკონომიკაში 

ჩაახშო ეკონომიკური ზრდა და მოახდინა 1980იანი წლების 

რეგიონული საფინანსო (სავალო) კრიზისის პროვოცირება“ 

(Rodrik D. 2017).

„ვაშინგტონის კონსენსუსის“ მომხრე ეკონომისტები 

ამ პოლიტიკას მიიჩნევდნენ ეკონომიკური მეცნიერების 

„ერთადერთ სწორ ხორცშესხმად“ (Rodrik D. 2017).

„ვაშინგტონის კონსენსუსი“ არ ითვალისწინებდა ინსტი

ტუტების გადამწყვეტ როლს საბაზრო რეფორმების ჩარ

ჩოებში, რომლის გარეშე წარმატების მიღწევა მეტად რთული 

იყო და რიგ შემთხვევაში რეფორმატორთა მიერ დასახული 

მიზნების საწინააღმდეგო შედეგებს იწვევდა2.

მსოფლიოში არსებული ბევრი მაგალითიდან შეიძლება 

პრივატიზაციის პრაქტიკა დასახელდეს, რომლის შედეგად 

სა ქართ  ველოში მივიღეთ სახელმწიფოს საკუთრებაში მყო

ფი ქონების მითვისება ადამიანთა ვიწრო ჯგუფების მიერ 

(ე.წ. „ნომენკლატურული პრივატიზაცია“), მისი არა დანიშ

ნულებისამებრ გამოყენება და ზოგიერთ შემთხვევაში  

პირდაპირი განიავება. პროცესების ანალიზის საფუძველზე 

შეიძლება დაკასკვნათ, რომ „ვაშინგტონის კონსენსუსის“ 

პოლიტიკაში პრევალირებდა უნივერსალური მიდგომა, რო

მე ლიც ემყარებოდა არარეგულირებადი („თავისუფალი“) 

ბაზრების როლის გადაჭარბებულ შეფასებას. ცალკეულ 

შემთხვევაში რეფორმების წარუმატებლობამ ეკონომის  ტებში 

2 „ბაზრები მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული იმ ინსტიტუტების ფართო 
წრეზე, რომლებიც მათ ქმნის, არეგულირებს და ასტაბილიზებს... ეს 
ინსტიტუტები კი იურიდიული კონსტრუქციებია, რომლებსაც ნებისმიერი 
ფორმის მიღება შეუძლია. საკუთრება და კონტრაქტები არის ამ ინსტი
ტუტების ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები“ (S. Naidu, D. Rodrik, G. 
Zucman, 2019). 

ჩამოაყალიბა მოსაზრება, რომ არ არსებობს ყველა ქვეყ

ნის კონკრეტულ რეალობაზე მორგებული უნივერსალური 

ეკონომიკური პოლიტიკა და აუცილებელია რეფორმატორული 

ღონისძიებების კონკრეტულ გარემოებებთან ადაპტირება 

(Rodrik D. 2017).

ამრიგად, სახელმწიფოს მასტაბილიზირებელი როლის 

უარმყოფელი, საყოველთაო პრივატიზაციის, დერეგული

რე ბის და ლიბერალიზაციის პრინციპებზე „პატარა სახელ

მწიფოს“ დოქტრინაზე დამყარებული ეკონომიკური პოლი

ტიკის განხორციელებამ 1980  1990იან წლებში და XXI 

საუკუნის დასაწყისში, ფრიად არაერთგვაროვანი და წინა

აღმდეგობრივი შედეგები მოიტანა. მისი პოზიტიური მხარე 

გამოიხატა იმაში, რომ ბაზრის მექანიზმის პრიორიტეტულმა 

გამოყენებამ აამაღლა ეკონომიკური სისტემის დინამიზმი და 

ხელი შეუწყო რესურსების უფრო რაციონალურ გამოყენებას. 

დერეგულირებამ გამოათავისუფლა კერძო ბიზნესის სამე

წარმეო ენერგია და განსაკუთრებით საფინანსო სფეროში 

ხელი შეუწყო ფირმების მოგების გაზრდას. ლიბერალური 

ეკო  ნო მიკური პოლიტიკის მხარდამჭერთა პოზიციას აძლი

ერებს განხილულ პერიოდში აშშს ეკონომიკაში გან  ვითა  რე

ბული პოზიტიური პროცესები: მეცნიერულტექნო ლოგიური 

პროგრესის საფუძველზე ეკონომიკის პროგ რესული სტრუქ

ტურული გარდაქმნა, დასაქმებულთა რაოდე ნობის ზრდა, ფა

სების სტაბილურობა, ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და ა.შ.

ნეგატიური შედეგებიდან აღსანიშნავია: 

პირველი, ეკონომიკაში სახელმწიფო ჩარევის მინიმიზა

ციის პოლიტიკამ გამოიწვია სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 

შემცირება სოციალური პროგრამების საგრძნობი შეკვეცის 

ხარჯზე, ხელფასების „გაყინვა“, პროფკავშირების როლის 

დაკნინება, უმუშევართა დაზღვევის დაფინანსების შემცირება 

და ა.შ. პოლიტიკური შედეგები ყოველივე აღნიშნულისა 

გამოიხატა იმაში, რომ კაპიტალისტური საზოგადოების 

ყველაზე მრავალრიცხოვანი  დაქირავებული მუშაკების 

ფენა ევროპის ბევრ ქვეყანაში უკიდურესად მემარჯვენე პო

პულისტური პარტიების დასაყრდენად გადაიქცა მაშინ, როცა 

წინათ იგი სოციალდემოკრატიული ორიენტაციის პარტიებს 

უჭერდა ძირითადად მხარს.

მეორე, „საბაზრო ფუნდამენტალიზმის“ იდეოლოგიით 

ნასაზრდოებმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ხელი შეუწყო 

„საბაზრო ფასეულობების“ საზოგადოებრივი ცხოვრების 

სხვა დასხვა სფეროზე გავლენის გაძლიერებას, მათ შორის იმ 

სფეროებზეც, რომლებიც ამ პრინციპებს არ უნდა ექვემდე

ბარებოდეს. დ. როდრიკს მოჰყავს ერთერთი მკვლევარის, 

სენდელის სიტყვები: „ჩვენ იმ დროში ვცხოვრობთ, როცა 

თითქმის ყველაფერი შეიძლება იყიდო და გაყიდო...იყიდება 

ყველაფერი“ (Rodrik D. 2017).3 
3 აღნიშნულთან დაკავშირებით ძალაუნებურად გვახსენდება „ქართული 
ლიბერტაიანიზმის მამად“ შერაცხული კ. ბენდუქიძის ცნობილი გამოთქმა: 

ელგუჯა მექვაბიშვილი
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მესამე, არ ხდებოდა იმის გათვალისწინება, რომ 

ეფექტია  ნობასთან ერთად, რომელზედაც აქცენტირებას 

ახდენდნენ ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის 

გამტა რე ბ ლები, საზოგადოებაში არსებობს სამართლიანობის 

დაცვის მოთხოვნის ობიექტური აუცილებლობა, რომლის 

მიმართ ბაზარი აბსოლუტურად ინდიფერენტულია. პირი ქით, 

რესურსების შეზღუდულობის პირობებში ადამიანთა ერთი 

ჯგუფის გამდიდრება შეუძლებელია მეორის გაღატაკების 

გარეშე, რაც რეალურ ცხოვრებაში სწორედ რომ საბაზრო 

მექანიზ მის მოქმედებით მიიღწევა. ამიტომ ბაზრის გაძლი

ერება მისი დამაბალანსებელი ძალის  სახელმწიფოს გარე

შე იწვევს საზოგადოების დიფერენციაციის გაძლიერებას 

და სოციალურეკონომიკური უთანასწორობის გაღრმა

ვებას, რაც ბევრი მეცნიერისა და პოლიტიკოსის შეშფო თე ბის 

საგანია4. 

მეოთხე, ბევრი ეკონომისტის აზრით, „საბაზრო ორთო 

დოქსიის“ იდეოლოგიაზე დამყარებული ნეოლიბე რა ლუ

რი ეკონომიკური პოლიტიკა გახდა 20072009 წლე ბის 

გლობალური ფინანსური კრიზისის წარმოშობის ერთ ერთი 

მნიშვნელოვანი მიზეზი. ამ კრიზისს 1930იანი წლე ბის 

„დიდი დეპრესიის“ შემდეგ ანალოგია არ ჰქონია და სწო

რედ ამის გამო შევიდა ისტორიაში „დიდი რეცესიის“ სა

ხელ წოდებით. განსაკუთრებით ხაზი ესმება ფინანსური 

სექტო   რის დერეგულირების უარყოფით როლს. სწორედ 

დერეგუ  ლირებამ შეასუსტა ფინანსური ოპერაციების პასუხის

მგე ლობა იმის გამო, რომ ისინი გამოყვანილი იქნენ სახელ 

მწიფო კონტროლისგან და გააძლიერა სპეკულატიურ ოპე

რა ციებზე მათი ორიენტაცია. ასევე არნახულად გაიზარდა 

რის  კების ხარისხი. ლიბერალიზაციისა და დერეგულირე

ბის გა  ძლიერების პირობებში შესაბამისმა ინსტიტუტებმა 

ვერ შეძ ლეს ბაზარზე ფინანსური „ბუშტების“ წარმოქმნის 

პრევენცია.

აღნიშნული და რიგი სხვა მწვავე პრობლემიდან გამო

მდინარე, კეთდება დასკვნა: „ის, რასაც ნეო ლი ბე რა ლიზმს 

უწოდებენ... ეკონომიკური მეცნიერების დაცინვაა“. ბოლო 

ათწლეულების განმავლობაში დომინირებადი ეკონომი  კური 

პოლიტიკის ბევრი იდეა არ არის დასაბუთებული სწორი 

ეკონომიკური თეორიით და დამაჯერებელი არგუმენ ტებით 

(S. Naidy, D. Rodrik, G. Zucman, 2019).

„ყველაფრის გაყიდვაა შესაძლებელი სინდისის გარდა“.
4 მაგალითად, ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯ. სტიგლიცი აღნიშნავს, 
რომ 2010 წელს აშშში მოქალაქეთა 1% ფლობდა ამ ქვეყნის GDPს 
20%ს, მაშინ, როცა სამი ათეული წლის წინ ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 
12%ს შეადგენდა (Д. Стиглиц, 2015, с. 16). მეცნიერის აზრით, 
უთანასწორობამ იმ სტადიას მიაღწია, როცა იგი არა მარტო არაეფექტიანია, 
არამედ ეკონომიკური განვითარების მთავარ დაბრკოლებად გადაიქცა 
(Д. Стиглиц, 2015, с. 16). იგი ასევე წერს, რომ მზარდი უთანასწორობა 
და „მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ამ მცდარ თეორიებსა 
და იდეოლოგიებს ემყარება, აფერხებს საზოგადოებრივეკონომიკურ 
პროგრესს“ (J. Stiglitz, 2012, p. 4).

გლობალიზაცია: სახელმწიფოს კვდომა
თუ მისი ახალი როლი?

მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულიდან დაიწყო გლობა

ლი ზაციის ინტენსიური პროცესი. ეკონომიკური გლობალი

ზაცია, ბევრი მკვლევარის აზრით, მოასწავებდა „თავისუფალი 

ბაზრის კაპიტალიზმის გავრცელებას მსოფლიოს პრაქტიკუ

ლად ყველა ქვეყანაში“ (Economic Report of the President. 

Washington, 2000, p.215; Nicholas V. Gianaris, 1996, p. 

160, 161 და სხვ.) და გულისხმობდა საყოველთაო პრივატიზა

ციას. ამასთან ერთად, გამოიკვეთა ორი ურთიერთსაპირის

პირო ტენდენცია: ეროვნული სახელმწიფოების ეკონომიკის 

დერეგულირება და, ამავე დროს, რეგულირების გაძლიერება 

ზეეროვნული (ზესახელმწიფო), ანუ გლობალური მასშ ტა

ბით, რომელიც წარიმართებოდა ძლიერი და გავლენიანი 

საერთაშორისო საფინანსოეკონომიკური ორგანიზაციებისა 

და ტრანსნაციონალური კორპორაციების (ტნკ) კარნახით. 

გლობალიზაციის პროცესის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი ზოგი

ერთი მკვლევარი აყენებდა პერსპექტივაში სახელმწიფოს 

კვდომის საკითხს იქიდან გამომდინარე, რომ მის ყველა 

ფუნქციას თანდათანობით შეასრულებს ზესახელმწიფო და 

სახელმწიფოთაშორისი სტრუქტურები (K. Ohme, 1990, p.17). 

ფრანგი პოლიტოლოგი ბ. ბადი ნაშრომში „სახელმწიფოს 

დასასრული“ წერდა: „გლობალიზაციის დამახასიათე ბელი 

ნიშანია ეროვნულსახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის და

ნგრევა გლობალური ფირმებისა და ტრანსნაციონალური 

სტრუქტურების (ქსელების) მხრიდან ზემოქმედების შედე

გად“ (B. Badie, 1995, p. 12).

დასავლეთის თანამედროვე სოციოლოგიურ და პო ლი

ტოლოგიურ ლიტერატურაში ფართოდ გავრცელდა „სახელ

მწიფოს გარეშე მართვის“ თეზისი, რომელსაც სოციალურ

ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების მართვაში 

აქცენტი ეროვნულისახელმწიფოებიდან ე.წ. „ქსელურ მარ

თ   ვაზე“ გადააქვს (J. N. Rossenaw, 2003, w3, c.30 ).

აღნიშნულ მოდელში ერთმანეთისგან ნათლადაა გამიჯ

ნული სოციალური პროცესების მართვისა და ორგანიზაციის 

ვერტიკალურიერარქიული და ჰორიზონტალურქსელუ

რი ტიპები. პირველი დაკავშირებულია უშუალოდ სახელ

მწიფოსთან, მეორე კი  ქსელურ საზოგადოებასთან. გა

კეთებულია დასკვნა, რომ გლობალიზაცია იწვევს მეორის 

თანდათანობით გაქრობას და პირველის დამკვიდრებას.

ასეთი მოსაზრებები, ჩვენი აზრით, წარმოადგენს იმ სე

რიო ზული სირთულეების გამოძახილს, რომლებ საც ეროვ 

ნული სახელმწიფოები ცივილიზაციის თანამე დროვე ეტაპზე 

განიცდიან. იგი კანონზომიერად მომდინა რეობს წარ მო

ებისა და კაპიტალის კონცენტრაციაცენტრალი ზა ციიდან 

და ტნკების როლის არნახული გაძლიერებიდან. შე ქმნილ 

გარემოებაში სახელმწიფოები იძულებული არიან დაემო

რჩი ლონ საკუთარი სუვერენიტეტის გარკვეულ შეზღუდ

ვას ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებისა და ტრანზაქციური 

სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი გლობალიზაციის პირობებში
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დანახარჯების შემცირების ინტერესებიდან გამომდინარე. 

ამის თვალსაჩინო დადასტურებაა სამეურნეო და ფინანსური 

ინტეგრაცია ევროკავშირის ჩარჩოებში (Inozemtsev V. L., 

Kuznetsova E.S. 2002).

ევროკავშირის შიგნით რიგ ისეთ პროცესებს აქვს 

ადგილი (მაგალითად, საერთო ვალუტის  ევროს შემოღება 

და მონეტარული პოლიტიკის გადანაცვლება ცალკეული 

სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკებიდან ევროპის ცენ ტრა

ლური ბანკის კომპეტენციაში, ევროგაერთიანების მასშტა

ბით ერთიანი საგადასახადო სისტემის შექმნის ჯერჯერო

ბით  წარუმატებელი მცდელობა ზოგიერთი სახელმწიფოს 

მხრიდან ამ იდეისთვის წინააღმდეგობის გამო და სხვ.), 

რომლებიც ბევრი მკვლევარის მიერ მიიჩნევა სახელმწიფო 

მოწყობის სამომავლო მოდელად და  პრინციპულად იქნება 

განსხვავებული „ეროვნებასახელმწიფოს“ მოდელისგან (A. 

Linklater, 1998, p.200; M. Burgess, 2000, pp. 107110, 140; 

T. Christiansen, K. Jougensen and A. Wiener, 2001, p. 14 

და სხვ.)

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა 

მიექცეს, ჩვენი აზრით, ორ მნიშვნელოვან გარემოებას:

გლობალიზაციისა და რეგიონალიზაციის პროცესებს, 

რა თქმა უნდა, საგრძნობი კორექტირება შეაქვს ეროვნული 

სახელმწიფოს ფუნქციონირებაში, უპირველეს ყოვლისა, მისი 

სუვერენიტეტის შეზღუდვის კუთხით. სახელმწიფო შესაბამისი 

ორგანოების მეშვეობით ამუშავებს და ახორციელებს ეკონო

მიკურ პოლიტიკას, რომელშიაც აქტიურად არიან ჩართული 

მოქალაქეები და ეს პოლიტიკას აუცილებელ ლეგიტიმაციას 

ანიჭებს. 

პროცესების ცენტრში ორი სუბიექტია მოქცეული  

მოქალაქე და სახელმწიფო ხელისუფლება. გლობალიზაციის 

დროს აღნიშნული ერთიანობა სერიოზულ გამოწვევებს 

ეჯახება. საერთაშორისო ინსტიტუტები, თუმცა, ფორმალურად 

არ წარმოადგენენ მმართველობის სტრუქტურებს, მაგრამ 

ისინი რეალურ ზემოქმედებას ახდენენ ეროვნული სახელ

მწიფოების პოლიტიკურეკონომიკური ელიტის მიერ გა

დაწყვე ტილებების მიღებაზე და ეს ზეგავლენა გამუდ მებით 

იზრდება. ზეგავლენის ინსტრუმენტები ფრიად მრავალ

ფეროვანია: სხვადასხვა დახმარების და კრედიტების მიწო

დება, სასურველი პირების საკვანძო თანამდებობაზე დანიშ

ვნის ხელშეწყობა და ა.შ. მაშასადამე, ქვეყნის შიგნით 

აქტო რების  „სახელმწიფომოქალაქე“ ურთიერთობა სულ 

უფრო მეტად იღებს ასიმეტრიულ ხასიათს. სახელმწიფო მო

ხე ლეების ანგარიშვალდებულება გლობალური სტრუქტურე

ბის მიმართ ძლიერ იზრდება, საკუთარი მოქალაქეების 

მიმართ კი სუსტდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეროვნული 

სახელმწიფოს მოქალაქეებს, როგორც წესი, არ გააჩნიათ 

გლობალურ აქტორებზე ზემოქმედების ლეგიტიმური ინსტრუ

მენტები. მაშასადამე, რიგი უმნიშვნელოვანესი პოლი

ტიკურეკონომიკური გადაწყვეტილებები, რომლებშიც 

გლობა ლიზაციის პირობებში ეროვნული სახელმწიფოების 

მთავრო ბათა მიერაა მიღებული, ხშირ შემთხვევაში არ ექვე

მდებარება მოქალაქეთა მხრიდან კონტროლს და გამორი

ცხავს მათ მონაწილეობას პროცესებში. 

აღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას 

განვითარებადი ქვეყნებისა და ზოგიერთი პოსტკომუნის

ტური ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) წინაშე. ამის 

გათვალისწინებით, შემთხვევითი არ არის ის ფაქტი, რომ 

მსგავსი ტიპის ქვეყნებს ხშირად გლობალური ეკონომიკური 

სისტემების მუნიციპალიტეტებს უწოდებენ (K. Ohmae, 1993, 

pp. 7889).

საქართველოს ხელისუფლება, ჩვენი აზრით, ხშირ შემ

თხვევაში გადაჭარბებულ ვალდებულებებს იღებს გლო

ბა ლური აქტორების მიმართ და ისინი ნაკლებადაა შე

თანხმე ბული საკუთარი მოსახლეობის შეხედულებებთან 

თუ ინტერესებთან. ამასთანავე, ბევრი გადაწყვეტილება 

ლე გიტიმურად მიიჩნევა არა ხალხის მხრიდან მათი ფართო 

მხარდაჭერის, არამედ გლობალურ აქტორებთან შეთანხმე

ბის გამო. არგუმენტი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ გადაწყვე

ტილება შესაბამისობაშია საზღვარგარეთ არსებულ რაღაც 

პრაქტიკასთან. ბუნებრივია, რომ გადაწყვეტილებათა ამ წესით 

მიღება ეწინააღმდეგება საზოგადოების მიერ პოლიტიკის 

თავად განსაზღვრის პრინციპს, ნაკლებად დემოკრატიულია 

და აქვეითებს მიღებული გადაწყვეტილებების ეფექტია

ნობას. გლობალიზაციის პროცესის სახელმწიფოზე საკმაოდ 

ძლიერი ზეგავლენის მიუხედავად, „ეროვნული სახელ მწიფოს 

კვდომის“ თეზისი თეორიულად მცდარი და პრაქტი კული 

თვალსაზრისით კონტრპროდუქტიულია, რაზედაც სამართ

ლია ნად მიანიშნებენ ცნობილი მეცნიერები და პრაქტიკოსები5. 

მსოფლიო ბანკის 1997 წლის ანგარიშის სახელწოდებაა 

„სახელმწიფოს ცვალებადი როლი“. რა შეიძლება ვიგულის

ხმოთ ამ ცნების ქვეშ?   გლობალიზაცია არნახულად აჩქარებს 

პლანეტარული მასშტაბით ცვლილებათა ტემპს და ამ პირო

ბებში ბუნებრივია, რომ არც ერთი ქვეყნის მთავრობას 

არ შეუძ ლია ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება 

გლობა ლური აქტორების ინტერესთა გათვალისწინების გა

რეშე. გლობალიზაცია ძლიერ ზეგავლენას ახდენს სახელ

მწიფოს ეკონომიკური ფუნქციებზე, იწვევს რეგულირების 

პრიორი ტეტების, ინსტრუმენტების მექანიზმების და ა.შ. 

მნიშვნელოვან ცვლილებას. გლობალიზაციის პირობებში 

სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტულ 

ამოცანად იქცევა არა მხოლოდ და არა იმდენად ეროვნული 

5 გლობალიზაციის პრობლემის ცნობილი ამერიკელი მკვლევარები ჯ. ნაი 
და ჯ. დონაჰიუ აღნიშნავენ: „გლობალიზაცია უდიდეს ზეგავლენას ახდენს 
ქვეყნის შიგნით მართვის პროცესებზე, მაგრამ ამით ეროვნული სახელმწიფო 
უსარგებლო არ ხდება, როგორც ამას ზოგიერთი წინასწარმეტყველი ქადაგებს... 
სახელმწიფო კიდევ დიდხანს დარჩება მართვის ძირითად მექანიზმად“ (J. S. 
Nye, J. D. Donahue, 2000, p.57). მსოფლიო ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის 
ჯ. ვულფენსენის აზრით, „...კარგი მთავრობა დღეს ფუფუნება კი არ არის, 
არამედ სასიცოცხლო აუცილებლობაა. ეფექტიანი სახელმწიფოს გარეშე მყარი 
ეკონომიკური და სოციალური განვითარება შეუძლებელია“ (отчет мирового 
банка за 1997 год. M., 2002, с. 32 და სხვ.).

ელგუჯა მექვაბიშვილი
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ეკონომიკის დაცვა გლობალური ეკონომიკიდან მომდინარე 

პროცესებიდან, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია, არა

მედ მრავალრიცხოვან საერთაშორისო კავშირებში მისი 

ინტგრაცია და ეროვნული ეკონომიკის გლობალური მასშ

ტაბით კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა. სწორედ ამ 

თვალთახედვითაა უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოს რო ლის 

წარმოჩენა, რამეთუ მხოლოდ მისი უშუალო მონაწი  ლეობითაა 

შესაძლებელი ეროვნული მეურნეობის გლო ბა ლური ეკონომიკის 

მიმართ თავსებადობის მიღწევა მეცნი  ერულ ტექნოლოგიური 

რევოლუციის დაჩქარების, ადამია    ნისეული კაპიტალის განვითა

რების, ინოვაციური წარმო  ების ყოველმხრივი მხარდაჭერის და 

ა.შ. გზებით (Mekvabishvili E. 2009).

გლობალიზაციის წინააღმდეგობებზე მსჯელობისას თვალ 

საჩინო ამერიკელი მეცნიერი პროფ. ჯ. სტიგლიცი აღნიშ 

ნავს, რომ ისინი მომდინარეობენ არა საკუთრივ გლობალი

ზაციის ფენომენიდან, არამედ მისი ცუდი, არაეფექტიანი 

მართვიდან (J. E. Stiglitz, 2015, p.4). აღნიშნულის გა

თვალის წინებით, შესაძლებელია ორი დასკვნის გაკეთება. 

პირ ველი, აუცილებელია გლობალიზაციის წარმმართვე

ლი ზე სახელმწიფო ინსტიტუტების სრულყოფა, რაც ახალი 

ხარისხის გლობალიზაციის მიღწევას უზრუნველყოფს და 

მეორე, ზესახელმწიფო ინსტიტუტების მისია (დანიშნულება) 

მდგომარეობს არა ეროვნული სახელმწიფო მართვის ინსტი

ტუ ტების ჩანაცვლებაში, არამედ გლობალური ეკონომი კის 

მართვის ეფექტიანობის ამაღლებაში.

 

„სახელმწიფოს ჩავარდნა“ და 
მისი დაძლევის გზები

კაცობრიობის განვითარების ისტორიით დადასტურე

ბულია, რომ ბაზარი ადამიანთა ეკონომიკური საქმიანობის 

ორგანიზების კარგი საშუალებაა, რომელიც, როგორც წესი, 

ეფექტიანად ანაწილებს საზოგადოების განკარგულებაში 

არსებულ შეზღუდულ რესურსებს. ამასთან ერთად, ბაზარს 

ახასიათებს ზოგიერთი ნაკლოვანება (ხარვეზი), რასაც 

ეკონომიკურ თეორიაში „ბაზრის ჩავარდნას“, ანუ „ბაზრის 

ფიასკოს“ უწოდებენ. ამ ხარვეზების გამოსწორება ბევრ 

შემ თხვევაში მთავრობას შეუძლია. თუმცა, სახელმწიფოც 

(მთავრობაც) არ არის დაცული ნაკლოვანებებისგან, რასაც 

„სახელმწიფოს (მთავრობის) ჩავარდნა „შეიძლება ვუწო

დოთ. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ ხშირად, „მთავრობის 

ჩავარდნის“ შედეგები ბევრად უარესია ბაზრის ჩავარდნას თან 

შედარებით, რომლის გამოსწორების მიზნითაც მთავრო ბის 

პოლიტიკა იქნა შემუშავებული (Weil D. N. 2016).

„სახელმწიფოს ჩავარდნის“ გამოვლინების სხვადასხვა 

ფორმა არსებობს, რომელიც დამახასიათებელია როგორც 

განვითარებული, ასევე განსაკუთრებით განვითარებადი და 

პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის. იგი იმაში გამოიხატება, 

რომ სახელმწიფო ზოგჯერ: 

• ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან სტაბი

ლურ ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას;

• სათანადო დონეზე ვერ იცავს ქვეყნის ეკონომიკურ 

უსაფრთხოებას;

• ვერ ატარებს ეფექტიან სოციალურ პოლიტიკას, რო

მელ მაც უნდა უზრუნველყოს:

ა) ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;

ბ) მწვავე უთანასწორობის შერბილება შემოსავლებისა 

და ქონების განაწილებაში;

გ) განათლებისა და ჯანდაცვის სერვისების მაქსიმალური 

ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა ფენისთვის.

• ეფექტიანად ვერ ებრძვის მონოპოლიებს, ვერ ახერ

ხებს ბაზრის ყველა სუბიექტისთვის სამართლიანი კონკუ

რენციის გარემოს შექმნას;

• ჯეროვნად ვერ იცავს კერძო საკუთრებისა და კონ

ტრაქ ტების ინსტიტუტებს დამოუკიდებელი სასამართლო 

სისტემის არარსებობის გამო;

• ვერ უზრუნველყოფს ეკოლოგიური და სასურსათო 

უსაფრთხოების დაცვის სათანადო დონეს;

• მოსახლეობას ვერ აწოდებს სათანადო რაოდენო

ბისა და ხარისხის საზოგადოებრივ საქონელს;

• წარმატებით ვერ წყვეტს ეკონომიკის პროგრესული 

სტრუქ ტურული გარდაქმნების ამოცანას.

მთავრობის (სახელმწიფოს) ჩავარდნას სხვადასხვა 

მიზე ზები განაპირობებს, რომელთაგან, ჩვენი აზრით, ყვე

ლაზე მთავარზე გავამახვილებთ ყურადღებას.  პირველ რიგში 

შეიძლება დასახელდეს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე იდეოლო

გიის ჭარბი ზემოქმედება, რომლის „გადამცემ მექანიზმს“ 

წარმოადგენს მეინსტრიმული ეკონომიკური თეორია (მიმარ

თულება). იდეოლოგიის ხასიათს ხშირ შემთხვევაში, ამ 

სიტყვის ფართო გაგებით, მატერიალურფინანსური ინტერე

სები განსაზღვრავს.

მსოფლიოში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, 

საქართ  ველოში კი პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის 

თითქ  მის საწყისი პერიოდიდან, გამოყენებული ეკონომიკური 

პოლი  ტიკა ნეოკლასიკური ეკონომიკური თეორიის პოსტუ

ლა ტებს ემყარება. ეს უკანასკნელი კი „ნასაზრდოებია“ 

ნეო ლიბერალიზმისა და ლიბერალიზმის პოლიტიკური ფი

ლო სოფიით (იდეოლოგიით), რომლებიც „ახალ კონსე რვა

ტიზმთან“ სიმბიოზით უპირატესად ფინანსური ელიტების 

ინტერესებს ემსახურება და მათ კიდევ უფრო მეტად გამდიდ

რებას ისახავს მიზნად. 

ნეოკლასიკური მიმართულების ერთერთი ნაირ სა ხეობა 

 მონეტარიზმი ეკონომიკის რეგულირების მრავალფერო

ვანი არსენალიდან მხოლოდ მონეტარული ინსტრუმენტე ბის 

შეზღუდული მასშტაბით გამოყენების მიზანშეწონილობას 

აღიარებს. სინამდვილეში მაკროპრუდენციული პოლიტიკა არ 

დაიყვანება მხოლოდ მონეტარულ რეგულირებამდე. 

აღნიშნულის საილუსტრაციოდ შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

ე.წ. თარგეთირების პრაქტიკა, რომელიც ბოლო პერიოდში 

სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი გლობალიზაციის პირობებში
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საკმაოდ გავრცელდა მსოფლიოში. იგი, როგორც ცნობილია, 

გულისხმობს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლისთვის 

უპირატესობის მინიჭებას სხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებ

ლებთან შედარებით. ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართვე

ლომაც დღეს, ფაქტობრივად, უარი თქვა დისკრეციულ 

პოლიტიკაზე. ეს გამოიხატა საკანონმდებლო დონეზე სა

ბიუჯეტო დანახარჯების და სახელმწიფო ვალის ზღვრული 

ოდენობის დადგენაში და აქციზის გამოკლებით, საერთო

სახალხო გადასახადების გაზრდაზე მორატორიუმის დაწესე

ბაში, რომლის შეცვლაც მხოლოდ რეფერენდუმის გზითაა 

შე საძლე ბელი (იგულისხმება ე.წ. „თავისუფლების აქტი“). 

აღნიშ ნულის შედეგად იზღუდება ე.წ. „ავტომატური სტაბილი

ზატორების“ მოქმედება, რომელიც ეკონომიკურ თეორიასა 

და ეკონომიკურ პოლიტიკაში საბაზრო სისტემის რყევების 

შერბილებისკენაა მიმართული.

სახელმწიფოს (მთავრობის) ჩავარდნის ერთერთი 

მი ზე ზია მმართველი პერსონალის ხშირ შემთხვევაში არა

საკმარისი კომპეტენცია, რომელიც პროფესიონალური ცოდ

ნის დეფიციტიდან მომდინარეობს. ჩვენთან, საქართველოში 

ხშირად ხდება ეკონომიკისა და ბიზნესის გაიგივება. რა თქმა 

უნდა, ბიზნესი ეკონომიკის მთავარი შემადგენელი ნაწილია, 

მისი მამოძრავებელი ძალაა. ამასთანავე, ეკონომიკა გაცი

ლებით უფრო რთული და მრავალწახნაგოვანი ფენომენია, 

ვიდრე ბიზნესი, რის გამოც, წარმატებული ბიზნესმენობა არ 

არის ეფექტიანი და წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის 

წარმართვის უპირობო გარანტი.

განვითარებულ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელ

მწიფოს (მთავრობის) ჩავარდნას მნიშვნელოვნად განაპირო

ბებს ინსტიტუტების სისუსტე და განუვითარებლობა. საბაზრო 

ეკონომიკის ნორმალურ ფუნქციონირებისთვის მათ მნიშვნე

ლობაზე მიუთითებდა თავისუფალი ბაზრის პირველი აპოლო

გეტი ადამ სმიტი (Smith A. 1938, გვ. 2122).

საქართველოსა და მის მდგომარეობაში მყოფ სხვა 

ქვეყნებში სახელმწიფოს ჩავარდნის გამომწვევი მიზეზია 

მმართველობის სტრუქტურებში არსებული კორუფცია. განსა

კუთრებით მაშინ, როცა კორუფცია ხელისუფლების უმაღლეს 

ეშელონებში აღწევს, სახელმწიფო „დამხმარე ხელიდან“ 

„მძარცველ ხელად“ გადაიქცევა. 

ბიუროკრატია საკუთარ მდგომარეობას პირადი გამორ

ჩე ნისთვის იყენებს და ზრდის რეგულაციებს, რაც ბიზნესის 

განვითარებას უშლის ხელს6. ამიტომ არსებული რეგულა

ციების გაფართოებაზე ან ახლის შემოღებაზე როცა მსჯელო

ბენ, კარგად უნდა გაირკვეს მათი მიზანი: ბიუროკრა ტიის 

ინტერე სებს პასუხობს ეს პროცესი თუ საზოგადოების 

კეთილ დღეო ბის ამაღლებას ემსახურება. „კლეპტოკრატია“ 

დამღუპვე ლია ეკო ნო მიკისთვის და მთლიანად საზოგადოების 

სწორი მიმარ თუ ლებით განვითარებას უშლის ხელს.  მაშასა

6 „კლეპტოკრატიაუმრავლესობა ხელისუფლებაში დარჩენაზე უფრო 
ზრუნავს, ვიდრე ეკონომიკური „ნამცხვრის“ ზომის გაფართოებაზე, საი და
ნაც მათ შეუძლიათ ნაჭრის მიღება“  დევიდ. ნ. უეილი. 2016, გვ.352.

დამე, სა ხელ მწიფოს როლის გაზრდა ეკონომიკაში მხო

ლოდ მაშინაა წარმატების მომტანი, როცა ადმინისტრირებას 

პატიო სანი და კომპეტენტური ბიუროკრატია ახორციელებს. 

სახელმწიფოს (მთავრობის) ჩავარდნის ზომის შემცირება, 

მისგან მომდინარე უარყოფითი შედეგების შერბილება რთუ

ლი და ხანგრძლივი პროცესია. იგი მოითხოვს სისტემური 

ხასია თის ცვლილებების გატარებას. აქ ჩვენ მოკლედ იმაზე 

ვიმსჯე ლებთ, საქართველოში რა ღონისძიებები უნდა გან

ხორციელდეს აღნიშნული მიზნების მისაღწევად.

იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე 

საქართველოს რეალობაში, წმინდა პოლიტიკური პროცესები 

ახდენს მნიშვნელოვან ზეგავლენას,

ცვლილებები პირველ რიგში ქვეყნის პოლიტიკურ 

მოწყო ბას უნდა შეეხოს. რა თქმა უნდა, ამ საკითხში „ახალი 

ველოსიპედის“ გამოგონება არ არის საჭირო. სახელ

მწიფოს პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირებას ის პრინცი

პები უნდა ედოს საფუძვლად, რომლებმაც თავის დროზე 

აშშს კონსტიტუციის შინაარსი განსაზღვრა: ძალა უფლების 

სხვადასხვა ცენტრებზე გადანაწილება, მათი ურთიერთ

კონტროლი და, ამავე დროს, თითოეული მათგანის უფლება

მოსილების შეზღუდვა. 

მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ ქვეყნის 

მიერ ისტორიული წარმატებების მიღწევა განპირობებულია 

არა ბუნებრივი რესურსების სიუხვით ან/და ტექნოლოგიებით, 

არამედ მართვის ეფექტიანობით. შესაბამისად, მართვის 

ეფექტიანობის ამაღლება და ხარისხის გაუმჯობესება სახელ

მწიფოს (მთავრობის) ჩავარდნის შემცირებას მნიშვნელოვ

ნად უწყობს ხელს. აღნიშნული მიზნით აუცილებელია:

• სახელმწიფოს ადმინისტრაციული პოტენციალის 

მნიშვნე ლოვანი გაძლიერება და სახელმწიფო აპარატის 

საქმია ნობის სრულყოფა; 

• სახელმწიფო ბიუროკრატიული აპარატის რეფორ

მირება და სახელმწიფო მართვის ინსტიტუტების თანამე

დროვე სისტემის შექმნა. ამ პროცესში როგორც მოწინავე 

საზღვარგარეთული გამოცდილების, ისე საქართველოს 

კონკრეტული ისტორიული პირობების, მისი განვითარების 

თანამედროვე ეტაპის სპეციფიკის გათვალისწინება;

• სახელმწიფო დაწესებულებების ფუნქციონირების მე

თო დური და ორგანიზაციულსამართლებრივი ბაზის სრულ 

ყოფა;

• მართვის სისტემის შემდეგი ოპტიმიზაცია და დემოკრა 

ტიზაცია;

• მოქალაქეთა ფართო მონაწილეობის უზრუნველ

ყოფა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებაში. სა

ხელმწიფო  მმართველობითი სტრუქტურების საქმიანობის 

გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა;

• სახელმწიფო ხელისუფლების და თვითმ მართვე ლო

ბის ორგანოებს შორის ბალანსის დამყარება და შენარჩუნება;

• ხელისუფლების ორგანოებზე ქმედითი კონტრო ლის 

უზრუნველყოფა, რამაც უნდა გამორიცხოს ხელისუფლე

ელგუჯა მექვაბიშვილი
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ბის ბოროტად გამოყენება, კორუფცია და სხვა ნეგატიური 

მოვლენები.

აღნიშნულთან ერთად აუცილებელია ყველა დონის 

მმართველთა პროფესიული ზრდა, მათი მენეჯერული უნარე

ბის განვითარება, ხელმძღვანელი მუშაკების საქმიანობის 

შეფასებისადმი ერთიანი კონცეპტუალური მიდგომის უზრუნ

ველ ყოფა, მათი მოტივაციისა და სტიმულირების სისტემების 

განვითარება. მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტიპის მოხე

ლის მომზადება, მისი შემდგომი ფართომასშტაბიანი სისტე

მური გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის 

შე ქმნაგანვითარება, უმაღლეს ადმინისტრაციულ პერსო 

ნალ თან მუშაობის ფორმებისა და მეთოდების დახვეწა, მათი 

საკონსულტაციომეთოდური მხარდაჭერის დონის ამაღლება. 

ყოველივე ამან, საბოლოო ანგარიშით, ხელი უნდა შეუწყოს 

სახელმწიფო მართვის სისტემის მოდერნიზაციას, მისი მო

ქნილობის ზრდას, ინოვაციური პოტენციალის ამაღლებას და 

პასუხისმგებლობის გაძლიერებას.

დასკვნა

სახელმწიფოს ზემოქმედებას ეკონომიკაზე ხანგრძლივი 

ისტორია აქვს. ამ საკითხზე მოსაზრებები ჯერ კიდევ ძვ.წ.ა.  

22ე საუკუნეშია გამოთქმული ეგვიპტეში შექმნილ ე.წ. 

„გერაკლეოპოლის მეფის ინსტრუქციებში“ (Silagadze A. 

2018). სახელმწიფოს ეკონომიკურ ფუნქციებზე ცალკეული 

შეხედუ ლებები ჩამოყალიბებულია ძველი ბერძენი და რო

მაელი მოაზროვნეებისა და ფილოსოფოსების თხზულებებში.

კაპიტალიზმის ეპოქის დაწყებამ სახელმწიფოს ეკონო

მიკასთან მიმართების პრობლემას ახალი ჟღერადობა შეს

ძინა. საბაზრო ეკონომიკის ციკლური განვითარების წესი 

აღნიშ ნულ ურთიერთდამოკიდებულებაში გარკვეული კან

ზონზომიერების გამოკვეთის შესაძლებლობას იძლევა. 

სახელ  დობრ, ნორმალური განვითარების პირობებში სახელ

მწიფოს ეკონომიკური როლი შედარებით სუსტდება, რეცე

სიისა და კრიზისის პერიოდებში კი  ძლიერდება. ამის ნათელი 

დადასტურებაა 20072008 წლების გლობალური ფინანსური 

კრიზისი, რომლისგანაც თავის დაღწევა სახელმწიფოს 

აქტიური ანტიკრიზისული პოლიტიკის საშუალებით მო

ხერხდა. მათ შორის, გამოყენებული იქნა კაპიტალისტური 

ეკონომიკური სინამდვილისთვის არატიპიური მექანიზმები 

და მეთოდები. კრიზისის დასრულების შემდეგ წარმოიშვა 

მოსაზრება ეკონომიკის ფუნქციონირებაში სახელმწიფოს 

ჩარევის შეზღუდვის აუცილებლობის შესახებ და პოსტკრი

ზისულ განვითარებაში გაჩენილი სირთულეები სახელმწიფოს 

„დაბრალდა“.

გლობალიზაციის პირობებში სახელმწიფოს ეკონო მი

კური როლი საგრძნობლად იცვლება, თუმცა, არ უქმდება. დღეს 

სახელმწიფოსა და ეკონომიკის დიალექტიკური ერთიანობის 

განმსაზღვრელი პრინციპია მათი თანამშრომლობა, რო მე 

ლიც რთულ, გაურკვევლობის მაღალი ხარისხით გამო რჩეულ 

და სწრაფად ცვალებად მეგა და მაკრო გარემოში ეკო

ნომიკური სუბიექტების შედარებით უმტკივნეულო ადაპტი

რების შესაძლებლობას იძლევა.

თანამედროვე ეკონომიკურ სისტემაში სახელმწიფო 

იმყო ფება არა ბაზრის „ზევით“ ან „გვერდით“, არამედ ორგა

ნუ ლადაა „ჩაშენებული“ საბაზრო ეკონომიკაში და მისი 

ერთერთი უმნიშვნელოვანესი აქტორია, რომელიც, პირ ველ 

რიგში, პასუხისმგებელია მთელი საზოგადოების კეთილ

დღეობაზე. ამასთანავე, გლობალიზაციის ეპოქაში, არც ერთი 

ქვეყნის მთავრობას არ ძალუძს ეკონომიკური პოლი ტიკის 

წარმართვა გლობალიზაციის პროცესის და გლობა ლური 

მოთამაშეების ინტერესთა გათვალისწინების გარეშე. უფრო 

მეტიც, ამჟამად სახელმწიფოს (მთავრობის) უპირვე ლესი 

ამოცანაა არა ქვეყნის ეკონომიკის დაცვა გარე ფაქტო რების 

ზეგავლენისგან, არამედ ეროვნული სამეურნეო სისტე მის 

გლობალურ ეკონომიკაში ეფექტიანი ჩარევის (ინტეგრი

რების) უზრუნველყოფა.
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 SUMMARY

State (government) intervention in the economy has a 
long history. This issue has become especially crucial after 
the formation of the market economy. The cyclical (uneven) 
nature of market economy development determines state`s 
intervention with various levels in certain periods. the role 
of government in economy is getting more important in 
recession and crisis periods and it is becoming less important 
in a period of the normal development of the economy. 
The most obvious proof of this is the global financial and 
economic crisis of 2007-2008, that has been overcome by the 
active anti-crisis policy of the State. The government’s   role 
in the economy during the post-crisis period was relatively 

weakened. Globalization significantly changes the state`s 
economic role, but it does not nullify it. Nowadays, the 
relationship between the state and the economy is crucial 
and beneficial for both sides.

In the modern economic system the state has one of 
the most important parts of the market economy. Unlike the 
private market, which is determined by the profit and-loss 
categories, the main objective of the State›s economic activity 
is to maximize welfare of the entire society. Governments of the 
countries participating in the globalization process are not able 
to carry out economic policy without taking into consideration 
the interests of the global members - international financial 
and economic institutions, transnational companies (TNCs) 
and regional unions.

THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN CONDITIONS 
OF GLOBALIZATION
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INTRODUCTION

In the context of the reform of public finance manage-
ment in Ukraine, the need to form an effective debt policy 
of the state, including mastering the main methods of public 
debt management, such as monitoring of the indicators of 
state and guaranteed debt of Ukraine, is important.

The monitoring of public debt is a process of constant 
monitoring of the indicators of state debt in dynamics and in 
comparison with the main macro indicators, which allows to 
assess the quality of debt policy in modern conditions.

The purpose of this article is to monitor the indicators of 
state and state-guaranteed debt in the context of the need to 
ensure the sustainability of public finances.

 The subject of the study is the practical aspects of moni-
toring the indicators of Ukraine’s public debt in the conditions 
of ensuring the macrofiscal stability and improving the qual-
ity of management in the field of public finances in Ukraine.

The object of the research is the process of forming the 
state debt of Ukraine.

The theme of state debt is paid to the attention of a wide 
range of foriegn and domestic researchers, among which the 

most well-known works are A. Auerbach, W. Gale, A. Krupkin, 
T. Bogdan, V. Lisovenko, O. Horn, L. Sidelnikova, V. Fedosov, I. 
Chugunov, and others. At the same time, the question arises 
of the need to introduce monitoring of public debt indicators 
on a regular basis in order to implement effective tactics and 
strategies for managing public debt in Ukraine. The analytical 
report “Debts: time to take and time to give. Global Trends 
and Challenges for Ukraine “[12] focuses on a comparative 
analysis of fiscal parameters and debt load in different coun-
tries, the issue of external debt in Ukraine.

RESEARCH METHODOLOGY

The methodological basis of the writing of the article be-
came the general scientific methods of cognition (dialectics, 
analysis, synthesis, systemicity, analogy, historicism, system 
analysis). The article uses the generally accepted methodolo-
gy for calculating the main indicators characterizing the state’s 
debt policy. The method of expert assessments analyzes the 
condition of the state debt and prospects of its servicing in 
Ukraine. Statistical and analytical methods have been used for 
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the processing of statistical data on the study of the dynamics 
of indicators of state and state-guaranteed debt in Ukraine.

The sources of information were the materials of the 
Ministry of Finance of Ukraine, the State Treasury Service of 
Ukraine, as well as the Budget Code of Ukraine, laws and reg-
ulations of Ukraine relating to the budget sphere, scientific 
works of domestic and foreign scientists.

Further research with the use of expert and documen-
tary methods of the consequences of reforms to ensure the 
quality of public administration in the field of public finances 
in Ukraine and the identification of its results will be required, 
as reflected in the following publications.

In the context of representative democracy, the taxpayer 
as a user of public services and as a citizen is mostly inter-
ested in three things: the number and quality of public ser-
vices and their value personally for him. Measures, methods 
and financial instruments that ensure financial stability and 
welfare in the country are the competence of public financial 
management bodies. Their main task is to establish a clear 
relationship between the level of satisfaction of public needs 
and product indicators, costs, efficiency and effectiveness of 
the use of budget funds, as well as provide the necessary con-
ditions for optimizing the debt burden on the state budget. 
The borrowed funds affect the processes of economic life of 
the state, may act as a tool for revitalizing the socio-economic 
development of the state, and, conversely, as a factor in the 
strengthening of financial risks, which adversely affects the 
ability of the state’s financial system to sustain and ensure 
sustainable economic growth.

The need to finance the budget deficit causes the ex-
pansion of the state’s internal and external borrowing and af-
fects the growth of government debt, but significant budget 
expenditures, deficit, and public debt are not in themselves 
destructive factors of the economy.

In the opinion of the wellknown economist J. Stiglitz, 
new jobs and economic growth do not arise if they release 
workers and reduce public spending. Taking advantage of the 
tactics of a radical cut in public spending, US President Her-
bert Hoover “broke” the stock market crash to a great deal 
of depression. Regarding state debt problems, J. Stiglitz re-
calls the fact that a decade ago, when, at that time, Federal 
Reserve Chairman A. Greenspan was concerned, the current 
budget surplus could cause the payment of all national debt, 
which would complicate the implementation of monetary 
policy, in particular the sphere of raising (decreasing) the in-
terest rate, through the sale (purchase) of treasury bills, but 
if there is no public debt, then there will be no government 
securities to sell and buy them ( Stiglitz, 2015).

Consequently, J. Stiglitz believes that the traditional ap-
proach to the need to reduce the size of the budget deficit, 
the implementation of measures to reduce costs, radical sav-
ings does not improve, but worsens the financial condition of 
the state, as the aggregate demand decreases. At the same 
time, the enormous amount of the budget deficit and debt is 
a signal of the need for fiscal consolidation measures, but it is 
not clear what fiscal policy can be most effective.

In the book by J. Stiglitz ( Stiglitz, 2012), the author iden-
tifies three strategic directions of government action that can 

have a stimulating effect on the economy while maintaining 
public debt attention (Table 1).

Table 1
Strategies to stimulate the economy in the light of 
public debt

Strategies Content of strategies

1.

Government 
borrowing and 
investment 

The state may borrow today to invest in 
the future - for example, to provide quality 
education for the poor and for the middle 
class, to develop technologies that increase 
the demand for skilled labor and at the 
same time ensure the protection of the 
environment. These high-yield investments 
allow the government to pay off loans 
at a very low rate. The return on public 
investment is quite high, as it is possible 
to attract credit resources cheaply and for 
a long time. Today there is a demand for 
government securities - treasury bills at 
interest rates around zero. The strategy 
of investing in the country’s future in the 
medium or long-term may reduce the 
national debt, but in the short run the state 
will borrow.

2. 

Balanced Budget 
Multiplier.

Taxes themselves slow down the growth rate 
of the economy, but spending stimulates 
them. A balanced increase in taxes and an 
increase in budgetary expenditures leads to 
GDP growth. If the current deficit remains 
unchanged, it can be argued that these are 
measures that stimulate the economy. The 
magnitude of the growing GDP that comes 
from increasing taxes and expenditures is a 
multiplier of a balanced budget. At the same 
time, GDP growth can be two to three times 
higher than public spending. In the medium 
term, while the budget deficit remains 
unchanged - the debt of the state decreases 
because of the increased tax revenues from 
high GDP growth.

3. 

Stimulating the 
economy within 
the limits of 
debt and deficit

Stimulating the economy within the limits 
of debt and deficit - which works, even if 
the state can not increase their total size. 
You can take advantage of the degree to 
which different taxes and costs stimulate 
the economy, spending more on programs 
with large multipliers (where each spending 
dollar produces more total GDP), and less for 
programs with marginal margins. The strategy 
is based on the feasibility of raising taxes on 
the very rich citizens (including increased 
taxation of passive income), lowering taxes on 
low-income citizens.

Source: compiled by sources based on sources (Stiglitz 
2012; Stiglitz 2015)

An effective public debt management strategy in 
Ukraine is a good combination of alternative debt and non
debt sources of financial and credit resources used by public 
authorities to fulfill their functions and is based on the ben-
efits of each source and the elimination or mitigation of neg-
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ative impacts. At the same time, as can be seen from Figure 
1, nontax sources of financing of the national economy in-
clude: taxes, nontax revenues, income from operations with 
capital (including sale of land and intangible assets, transfers 
from international financial organizations and foreign govern-
ments (nonrepayable financial assistance ), reimbursement 
of budget funds from deposits, proceeds as a result of gov-
ernment securities sale, foreign direct investment, privatiza-
tion, disclosure and disclosure by law enforcement of corrupt 
means of shadow sources, including illegally appropriated 
budget.

Debt sources include funds from government domestic 
and foreign borrowings. The implementation of financial pol-
icies for the rational use of domestic nonmonetary and non
debt sources can significantly reduce the dependence of the 
country, in particular on external creditors.

Fig.1 Alternative sources of financing for the develop-
ment of national economies 

State debt directly or indirectly affects almost all ar-
eas of the functioning of the country’s financial system, its 
economic security. Important components of public finance 
management are monitoring public debt and assessing the 
level of debt security, which involves analyzing the aggregate 
of indicators (Auerbach, 2015).

The list of indicators, their critical importance, as well as 
financial security measures are determined by each country 
on the basis of its own economic experience and under the 
influence of new internal or external threats in any sector of 
the economy and finance, based on the recommendations of 
the international financial institutions(Auerbach… 2018). 

Underestimating the importance of choosing the crite-
ria for assessing debt security in the management of public 
finances and determining their limit values leads to a de-
crease in the effectiveness of the management of financial 
resources of the state. In modern scientific financial science, 
the problem of choosing methods for constructing a system 
of weighted indicators, their adaptation to the requirements 
of the current level of economic development is sufficiently 
thoroughly considered in the works of  T. Bogdan,  V. Kozyuk, 
V. Lisovenko and others.

Proceedings by T. Bogdan are characterized by a sys-
tematic vision in assessing the risks of debt financing of the 
budget deficit, threats to external lending. It determines the 
most informative and significant indicators of debt security: 
state and state -guaranteed debt in% of GDP; state and state- 
guaranteed debt in % of the state budget revenues; gross ex-
ternal debt in% to exports of goods and services; repayment 
and servicing of public debt in % of budget revenues; repay-
ment and servicing of longterm external cumulative debt in 
% to exports of goods and services; short-term external cu-
mulative debt at maturity in % of the international reserves 
of the country ( Bogdan, 2019).

During the last decade, conceptual approaches to the 
methodology for calculating the level of debt security of the 
country as a component of financial security in government 
regulations have changed several times. Table 2 provides a 
comparative table on changes in the list of debt security in-
dicators in the normative documents of the Ministry of Eco-
nomic Development and Trade of Ukraine (2019).

Table 2
Indicators of the level of debt security are defined in 

the orders of the Ministry of Economic Development and 
Trade of Ukraine

Indicators of the level of debt 
security in accordance with 
the Order «On approval of the 
methodology for calculating 
the level of economic 
security of Ukraine», dated 
02.03.2007 No.60

Indicators of the level of debt 
security in accordance with 
the Order of the Ministry of 
Economic Development and 
Trade of Ukraine «Methodical 
recommendations for 
calculating the level of economic 
security of Ukraine», dated 
29October 2013 No. 1277

expired current 

1.The ratio of the total public 
debt to GDP, no more than 
55%

1.The ratio of the state and 
guaranteed by the state debt to 
GDP, percents

2.The ratio of the total 
external debt to GDP, no more 
than 25%

2.The ratio of gross external 
debt to GDP, percents

3.The level of external debt 
per person, no more than 200 
dollars USA

3.Average weighted yield of 
domestic government loan 
bonds in the primary market, 
percents

4.The ratio of the state 
external debt to the annual 
exports of goods and services, 
no more than 70%

4.EMBI index

Lyutyy Igor | Nakonechna Yuliia | Demydenko Liudmyla



GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019 37

5.Interest rate relation with
servicing external debt to
annual exports of goods and 
services, no more than 12%

5.The ratio of official 
international reserves to the 
volume of gross external debt, 
percents

6.The ratio of total payments 
for external debt servicing to 
the state budget revenue, no 
more than 20%

7.The ratio of domestic debt 
to GDP, no more than 30%

8.The ratio of aggregate 
payments for servicing 
domestic debt to the state 
budget revenues, no more 
than 25%

9.The ratio of government 
debt to government gross 
domestic product, no more 
than 30%

Source: compiled by authors on the basis of the Ministry 
of Economic Development and Trade of Ukraine (2019)

In accordance with the Order of the Ministry of Econom-
ic Development and Trade No. 1277 (expired), “debt security - 
the appropriate level of internal and external debt, taking into 
account the cost of its servicing and the efficiency of using 
domestic and foreign borrowings and the optimum balance 
between them, sufficient to meet the urgent socioeconomic 
needs that does not threaten the sovereignty of the state and 
its financial system“, the list of indicators is an integral part of 
economic security  debt security includes five indicators list-
ed without indicating critical limitation: the ratio of state  and 
public state-guaranteed debt to GDP, percent (the amount of 
state and state-guaranteed debt, million UAH  / GDP, million 
UAH x 100); the ratio of gross external debt to GDP, percent 
(gross external debt, million USD × average exchange rate of 
UAH to USD / GDP, million UAH x 100); the average weighted 
yield of domestic government bonds (hereinafter  OVDPs) 
in the primary market, percentages; EMBI (Emerging Mar-
kets Bond Index) + Ukraine; the ratio of the volume of official 
international reserves to the volume of gross external debt, 
percent (the volume of official reserve assets, million USD/ 
volume of gross external debt, million USD x 100).

However, in defining debt security, emphasis is placed 
on the level of domestic and foreign government debt, the 
cost of its servicing, the efficiency of the use of internal and 
external borrowings, which are not fully or completely re-
flected in the approved safety indicators, which needs further 
refinement.

While paying tribute to the scientific work of domestic 
and foreign scientists on this issue, it should be emphasized 
that there is a need for further study of modern methods of 
debt analysis in Ukraine. In our opinion, the content compo-
nent of the main indicators of debt security should be the 
following:

1) the proportion of state and guaranteed debt to GDP  
is one of the most important indicators of the state of public 
finances, allows you to determine the impact of debt obli-

gations on the macroeconomic balance of the country as a 
whole, provides international comparability of data. How-
ever, this indicator does not, in essence, reflect the quality 
of the debts of the borrowing countries, since among the 
highdebt countries there are sufficiently strong developed 
countries with stable economies and attractive conditions for 
foreign investors;

2) rates on debt instruments (value of loans) - the cost of 
borrowing as a weighty indicator in the system of public debt 
management;

 3) an increase in budget deficits and public debt  re-
flects the size of the need to finance a budget deficit at the 
expense of internal and external financing, forming a public 
debt;

4) the share of state budget expenditures for servicing 
government and governmentguaranteed debt  reflects the 
credit burden on the budget, its value for all taxpayers and 
characterizes the size of the state’s lost opportunities in fi-
nancing education, modern technology, defense, social pro-
tection and social security, infrastructure objects and other 
areas in the annual budget;

5) the share of external and internal debt in the total 
amount of the public debt, the value of this indicator, as a 
rule, indicates the defined priorities of the state debt policy 
regarding the sources of financing the budget deficit, taking 
into account the conditions and the price (interest rates) on 
credit resources both on the domestic and on international 
financial markets. In addition, it determines the dependence 
on external creditors, for example, of borrowing countries’ 
obligations to fulfill certain conditions for obtaining loans, in 
particular, another tranche from international financial insti-
tutions;

6) the share of short-term, medium-term and long-term 
loans in the state borrowing portfolio;

7) the ratio of external debt to exports;
8) the ratio of external debt to gold and foreign exchange 

reserves.
Good governance of public debt can be a factor in in-

vestment and innovation growth, improving welfare. Moni-
toring can cover the characteristics of a wide range of credit 
relations between actors.

In accordance with Article 18 of the Budget Code, the 
total amount of state and state-guaranteed debt at the end 
of the budget period can not exceed 60 % of the annual nom-
inal volume of Ukraine’s GDP. In case of expected exceedance 
of this limit, the Cabinet of Ministers of Ukraine immediately 
addresses to the Verkhovna Rada of Ukraine the permission 
to temporarily exceed this limit and submits for approval the 
plan of measures for bringing the total amount of public debt 
and guaranteed state debt to the established requirements.

 However, in the period from 2011 to 2016, the state and 
guaranteed debt in relation to GDP increased rapidly from 
35.9% to 81.0%, with peak growth for 2013-2014 (from 40.1% 
to 70.2%, respectively , as shown in Table 3, Fig.2).

In the table for state and state-guaranteed debt, the 
data is shown as of 31.12 (i.e. in column 2013, data are re-
corded as of  December 31, 2013),  and for GDP is indicated 
for the whole year.
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Table 3. State and state-guaranteed debt to GDP

State and state 
guaranteed 
debt (total)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

316885 432235 473122 515511 584114 1100564 1572180 1929759 2141674 2168627

 +36.4% +9.5% +9.0% +13.3% +88.4% +42.9% +22.7% +11.0% 1.3%

Gross Domestic 
Product (GDP)

913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920 3 558 
706

 +18.5% +21.8% +7.0% +3.3% +7.7% +26.3% +20.4% +25.2%  +19.3%%

Government 
debt/GDP 34,7% 39,9% 35,9% 36,6% 40,1% 70,2% 79,4% 81,0% 71,8%  61%

Fig.2. State and state-guaranteed debt of Ukraine and GDP in 2012-2018, UAH

The reasons for the sharp rise in debt are excessive 
growth of government expenditures over the growth rates 
of government revenues, raising funds in order to maintain 
the stability of the national currency and ensure national de-
fense. Also, the reason for growth is the financing of the state 
budget at the expense of state borrowings, the capitalization 
of PJSC KB “PRIVATBANK” in accordance with the Resolution 
of the Cabinet of Ministers of 18.12.2016. No. 961 (as amend-
ed) and the Guarantee Fund for Individuals Deposits in accord-

amount of the state and state-guaranteed debt amounted to 
85.79 % of the state debt and 14.21% of the guaranteed debt. 
Over the past 5 years, the significant growth of Ukraine’s pub-
lic debt has taken place in 2013 with UAH 480.22 billion. to 
UAH 1 833.70 billion in 2017. As of December 31, 2018, the 
state debt of Ukraine is UAH 1 860, 29 billion, which is no less 
than the state debt for 2017. And the state debt had a weak 
tendency to decrease (Fig.3)

Fig.3. State and state-guaranteed debt of Ukraine in 2012-2018

Source: Own calculations based on Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data

Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data

ance with the Resolution of 
the Cabinet of Ministers of 
Ukraine of 28.12.2016 No. 
1003, the devaluation of 
the national currency, the 
rate of which against the US 
dollar increased from about 
24.00 UAH / USD at the end 
of 2015 to about 27.19 UAH 
/ USD at the end of Decem-
ber 2016.  

The total amount of 
state and state-guaran-
teed debt as at 31.12.2017 
amounted to 85.62% of the 
state debt and 14.38% of 
the guaranteed debt. As of 
December 31, 2018, (UAH 
2168,45 billion) the total 

The vast majority 
(64.2%) in 2017 were  exter-
nal debt obligations. As of 
June 30, 2018, the ratio 
decreased and amounted 
to 61.8%. As of December 
31, 2018 - 64.4% (UAH 
1397,01 billion).

The specific weight of 
expenditures of the State 
Budget of Ukraine for debt 
servicing for the period of 
2012-2018 changed in the 
following way (Table 4).
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Table 4. Specific weight of expenditures of the State Budget of Ukraine for debt service for the period of 2012-2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Expenditures on servicing
the national debt, million 

UAH
24197 31677 47977 84505 95794 110456 115431

Cost share 6,1% 7,9% 11,2% 14,7% 14,0% 13,2% 11,7%

Fig.4. Share of expenditures of the State Budget of Ukraine for debt service

Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data

Thus, the volume of expenditures of the State Budget 
of Ukraine for servicing the debt for the period of 2012-2017 
grew almost in proportion to the volume of borrowings. The 
decrease in the share of the expenditures of the State Budget 
of Ukraine for debt servicing in 2017 by 1.5% compared to 2015 
decreased due to an increase in the total volume of expendi-
tures of the consolidated State Budget of Ukraine and does not 
indicate a positive dynamics in the context of our study.

As for the indicator, the share of payments for servicing 
debt in the state budget expenditures: in 2015, this share 
amounted to 15% of budget expenditures. In recent years, this 
percentage has fallen to 13.2% in 2017 and to11.7% in 2018.

There is a difference between gross external debt and 
external debt. The gross external debt as of a certain date is 

the total amount of arrears for all 
existing, but in no case contingent 
liabilities to be paid by the debtor 
in the form of principal and / or 
interest at any time in the future, 
which are liabilities of residents of 
this economy to non-residents.

External debt - is the total 
amount of debt obligations of the 
state of the external market for 
the return of received and out-
standing loans (loans) as of the 
reporting date due to the state 
borrowing.

The indicator of gross ex-
ternal debt allows you to analyze 
both the state of the public finance 

sector and the corporate. It includes direct government debt, 
loans received from the NBU by the IMF and international 
financial institutions, liabilities of local governments for debt 
securities and external loans, liabilities of banks for debt se-
curities, loans and deposits, liabilities of the real economy 
sector of Ukraine on debt securities, borrowed loans (includ-
ing guarantees guaranteed by the government) and accounts 
payable (trade long-term and short-term loans and overdue 
fences for them).

Consequently, gross external debt is a more aggregate 
indicator compared to external debt.

In the table for external debt, data is specified as of 31.12 
(ie in column 2013, data are recorded as of December 31, 2013), 
and data for GDP is specified for the whole year (Table 5).

Table 5. Gross external debt per capita
Year External debt (per capita) GDP of Ukraine (per capita) Population (thousand)*
2006 1 161,6 2 296,1 46 930
2007 1 714,1 +47.6% 3 059,6 +33.3% 46 646
2008 2 192,2 +27.9% 3 881,4 +26.9% 46 373
2009 2 240,7 +2.2% 2 540,5 -34.5% 46 144
2010 2 553,0 +13.9% 2 968,0 +16.8% 45 963
2011 2 762,4 +8.2% 3 570,4 +20.3% 45 698
2012 2 963,3 +7.3% 3 856,7 +8.0% 45 579
2013 3 123,5 +5.4% 4 029,9 +4.5% 45 487
2014 2 884,5 -7.6% 3 010,1 -25.3% 43 788
2015 2 771,3 -3.9% 2 115,1 -29.7% 42 842
2016 2 660,0 -4.0% 2 185,6 +3.3% 42 675
2017 2 744,0 +3.2% 2 639,9 +20.8% 42 485
2018 2 713,2 -1.1% 3 094,5 +17.2% 42 279

31.06.2019 2 747,1 1.3% 42 048
* the average value for the year from 2014 - without taking into account the occupied territories (Crimea, Sevastopol, parts of Donbass)
Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data
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Fig.5. Comparison of gross external debt, external public debt and GDP per capita

Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data

Table 6. Ratio of external state debt of Ukraine and its gold and foreign currency reserves

Dynamics of external state debt and international reserves of Ukraine from 2010 to 2019 (in millions of US dollars)

Year External State Debt Gold and currency reserves Gold and currency reserves / 
national debt

31.12.2009 26 518,7 26 505,0 99.9%
31.12.2010 34 759,6 34 576,0 99.5%
31.12.2011 37 474,5 31 794,6 84.8%
31.12.2012 38 658,8 24 546,2 63.5%
31.12.2013 37 536,0 20 415,7 54.4%
31.12.2014 38 792,2 7 533,3 19.4%
31.12.2015 43 445,4 13 300,0 30.6%
31.12.2016 45 604,6 15 539,3 34.1%
31.12.2017 48 989,2 18 808,0 38.4%
31.12.2018 50 462,0 20 820,4 41.3%

Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data

Starting from 2015, the ex-
ternal debt per capita has grown 
to more than the GDP of Ukraine 
per capita. Also, from 2014, the 
data in Table 5 are given with-
out occupied territories (Crimea, 
parts of the Donbas).

The ratio of the external 
debt of Ukraine and its gold 
and foreign exchange reserves 
does not demonstrate the sta-
bility shown in Table 6. The debt 
begins to chronologically out-
perform Ukraine’s currency re-
serves and as of December 31, 
2017, it covered only 38.4%. As 
at 31.12.2017, the external debt 
amounted to USD 48 989 million. 
Thus, while gold and foreign exchange reserves amounted to USD 18 808 million, however as of June 30, 2018, the external 
government debt amounted to USD 47 159 million, which is 3.7% less than in 2017. As of December 31, 2018, the external 
government debt amounted to USD 50 460 million. And the debt had a weak tendency to increase.

According to forecasts, in 2016, the level of external 
debt in the annual calculation will be 3.5 times higher than 
export revenues, which is 40% worse than last year’s figure. 

Thus, this year, the country’s ability to service its foreign lia-
bilities at the expense of foreign exchange earnings from for-
eign economic activity is significantly reduced.

Fig.6. External state debt gold and currency reserves

Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data
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Next (Table7), the graph shows the ratio between gross external debt and international reserves. 
Table 7. The ratio of gross external debt to international reserves

Year 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18

International reserves, mln. 31794 24546 20415 7533 13299w 15539 18808 20820,43

Gross External Debt, mln. 126236 134625 142079 126308 118729 113518 116578 114 710

Debt / Reserve 3,97 5,48 6,96 16,77 8,93 7,31 6,2 5,51

The sources are the Ministry of Finance: [24].

As we see in the table, from 2011 to 2014 the situation 
was rapidly deteriorating, gross external debt was higher 
than international reserves at 16.77 times in 2014, but in 
2015, due to the NBU and Cabinet of Ministers activities, the 
situation improved and debt is 9 times higher than interna-
tional reserves of Ukraine. And in the future, we also see an 
improvement in the situation; by 2018, the debt is only 5,5 
times higher than the international reserves of Ukraine.

CONCLUSIONS

The formation of a state debt management strategy re-
quires a significant revision of priority goals and objectives 
and the improvement of instruments for their implementa-
tion. State debt in Ukraine remains a significant factor of mac-
rofinancial risk. An important measure to prevent the threat 
of uncontrolled growth of public debt is to strengthen finan-
cial control and the implementation of continuous monitor-
ing of its main indicators. The cost of public borrowing and 
the assessment of the effectiveness of their use as a factor 
in ensuring the sustainable development of the economy is 
a constant source of discussion between officials, public or-
ganizations, and representatives of scientific analysis centers.

In modern conditions, at least two key indicators of debt 
security are certain at the legislative level in Ukraine. In par-
ticular, in accordance with Article 18 of the Budget Code of 
Ukraine, the following indicators are fixed:

- The limit value of public debt and state-guaranteed 
debt at the end of the budget period (calendar year) to gross 
domestic product cannot exceed 60 % of Ukraine’s annual 
nominal GDP, taking into account the provisions of Article 14 
of the Budget Code of Ukraine, where the maximum amount 
of the state budget deficit is set for each year of the medium 
term at the level of 3 % of the forecast of nominal volume of 
Ukraine’s GDP for the corresponding year;

- annually, the absolute value of state and state-guaranteed 
debt (debt ceiling of borrowings) for the budget year in UAH equiv-
alent is determined by the Law of Ukraine on the State Budget.

The empirical experience of developed EU countries 
confirms the feasibility of using the key benchmark of state 
debt to GDP of 60% in government debt management. At 
the same time, the maximum level of public debt for emerg-
ing markets is proposed in the range of 40-60%. These ide-
as were embodied in the position of the mediumterm state 
debt management strategy for 2018–2020 years, where the 
planned gradual reduction of public debt to GDP is 60% as of 
2018, up to 52.2% in 2019 and up to 49% in 2020 .

Consequently, it is important to monitor compliance 
with the established expected values during the budget peri-
ods defined by the strategic plans for monitoring and justify-
ing the actually obtained indicators. In this context, the actual 
indicator of Ukraine’s debt in 2018 was 68%, which indicates 
a deviation from the planned indicator, which was due to the 
presence of internal and external factors which were not tak-
en into account when this indicator was planning and which 
need to be further studied. So, the quality of debt planning 
needs further improvement.

In addition, the group of indicators of debt security 
should include the indicator of external government debt - 
short-term external debt as a percentage of reserves (thresh-
old value - 100%), from 2014 this indicator is constantly ex-
ceeded.

In the past five years, a negative factor in Ukraine is a 
steady tendency to refinance state debt at the expense of a 
state loan, in which borrowings are not spent on financing 
projects for socio-economic development, but are used to 
repay previously received loans. At the same time, in recent 
years, the possibilities of borrowing funds within the frame-
work of development projects implemented with the support 
of the IFIs and KfW are being used in a timely manner and not 
in full (only by 50%).

The next indicator that needs to be considered is the 
cost of servicing the state debt. Unreasonable, in our opin-
ion, is the phenomenon when loans with a lower rate are re-
paid early. Given the low credit ratings of Ukraine, the cost 
of attracting credit resources remains very expensive, thus, 
the current rate for shortterm bonds is 19.5%, for fiveyear 
bonds it is 16%. This situation is beneficial for investors who 
invest their money for a short period at high rates, get high 
profits and, if any crisis occurs, tend to quickly leave the gov-
ernment securities market without loss.

That is, when investors are non-residents, as the do-
mestic practice of the Ukrainian government bonds market 
has repeatedly shown, the threat of a mass outflow from the 
bondholders’ market increases, usually accompanied by an 
increase in demand for foreign currency, a devaluation of the 
national currency and a reduction in the NBU reserves. The 
balance of debt security today is upset by excessive payments 
on the servicing of public debt — this figure has fluctuated 
from 10 to 15 % of all state budget expenditures over the past 
five years (the latter value is a critical level of servicing gov-
ernment borrowing from the budget).

In addition, in the short term, a factor associated with 
the conditions of the restructuring of state debt of Ukraine 
in 2015, according to which the annual amounts of debt pay-

Fig.5. Comparison of gross external debt, external public debt and GDP per capita

Source: Ukrainian Ministry of Finance (MoF) data
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ments will depend on the magnitude of GDP growth in the 
country, may join the factors of debt danger. In particular, in 
servicing the public external debt in 2019 the largest share 
was taken by payments on the issued in the result of the re-
structuring of government bonds in 2015 in the amount of 
UAH 26 128.2 million. 

We note a tendency to a significant excess of external 
borrowing over domestic, respectively, in the structure of 
borrowing currency, foreign currency prevails over domestic, 
characterized by the country’s dependence on external cred-
itors, in particular, the increasing influence of international 
financial organizations on budget debt, monetary, pension, 

land, tariff, export import and other areas of government 
economic policy.

A timely measure should be the creation of a profes-
sional and independent institution — a government debt 
management agency in Ukraine, whose specialists would be 
experts and active participants in the financial market and 
who are able to quickly respond to fluctuations in interest 
rates, the cost of securities and to orient in capital movement 
trends in international financial markets. The agency should 
become an alternative to state institutions that traditionally 
specialized in the implementation of tactical measures in the 
field of debt policy in the stock market.
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SUMMARY

The article contains a theoretical generalization of the 
 essence and necessity of state borrowing, monitoring of indi-
cators of state and stateguaranteed debt in the conditions of 
government aspirations and actions in the field of ensuring the 
sustainability of public finances in Ukraine. The main task of the 
authors is to monitor the indicators of state and state-guaranteed 
debt in the context of the need to ensure the sustainability of pub-
lic finances of Ukraine. State debt in Ukraine remains a significant 
factor of macrofinancial risk. An important measure to prevent 
the threat of uncontrolled growth of public debt is to strengthen 
financial control and the implementation of continuous monitor-
ing of its main indicators. The cost of public borrowing and the 
assessment of the effectiveness of their use as a factor in ensuring 
the sustainable development of the economy is a constant source 
of discussion between officials, public organizations, and repre-
sentatives of scientific analysis centers.

The article uses the generally accepted methodology for 
calculating the main indicators characterizing the state’s debt 
policy. The method of expert assessments analyzes the condition 
of the state debt and prospects of its servicing in Ukraine. Statis-
tical and analytical methods have been used for the processing 
of statistical data on the study of the dynamics of indicators of 
state and state-guaranteed debt in Ukraine. The sources of infor-
mation were the materials of the Ministry of Finance of Ukraine, 
the State Treasury Service of Ukraine, as well as the Budget Code 
of Ukraine, laws and regulations of Ukraine relating to the budget 
sphere, scientific works of domestic and foreign scientists. This 

study aims to address the issues of analyzing and evaluating pub-
lic debt indicators in the context of improving debt management. 
The authors propose to use 10 indicators to monitor the state of 
public debt and make managerial decisions in public finance. 

The empirical experience of developed EU countries confirms 
the feasibility of using the key benchmark of state debt to GDP of 
60% in government debt management. At the same time, the max-
imum level of public debt for emerging markets is proposed in the 
range of 4060%. These ideas were embodied in the position of 
the medium-term state debt management strategy for 2018–2020 
years, where the planned gradual reduction of public debt to GDP is 
60% as of 2018, up to 52.2% in 2019 and up to 49% in 2020 .

Consequently, it is important to monitor compliance with 
the established expected values during the budget periods de-
fined by the strategic plans for monitoring and justifying the ac-
tually obtained indicators. In this context, the actual indicator of 
Ukraine’s debt in 2018 was 68%, which indicates a deviation from 
the planned indicator, which was due to the presence of internal 
and external factors which were not taken into account when this 
indicator was planning and which need to be further studied. So, 
the quality of debt planning needs further improvement. In addi-
tion, the group of indicators of debt security should include the 
indicator of external government debt - short-term external debt 
as a percentage of reserves (threshold value - 100%), from 2014 
this indicator is constantly exceeded.

The dynamics of changes in the state debt and state-guar-
anteed debt to the main macroeconomic indicators and budget 
parameters, weaknesses of the government debt strategy, the 
prospects of the debt policy in Ukraine are determined.

MONITORING OF KEY INDICATORS OF THE STATE DEBT 
OF UKRAINE: MODERN TRENDS
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სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის გადაჭრის წი

ნაშე დღეს მრავალი ქვეყანა დგას. ამ პრობლემის მოგვარე

ბასა და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელო

ვანი როლი ენიჭება სასურსათო ბაზრებს. განვითარებული 

სასურსათო ბაზრების პირობებში იზრდება მოსახლეობის 

შემოსავლები, ასევე, მაღალია მოსახლეობის დასაქმებისა 

და კეთილდღეობის მაჩვენებლები (Ekanem, Mafuyi, 
Clardy, 2016:61). მსოფლიო მასშტაბით საუკეთესო ბაზრე

ბის ათეულში განიხილება ინგლისის, საფრანგეთის, აშშის, 

სინგა პურის, კანადის, ესპანეთის, იაპონიის, ბრაზილიის, 

გერ  მა ნიის, სამხრეთ აფრიკის ქვეყნების სასურსათო ბაზრები. 

ევროპაში გამორჩეულია როტერდამის, ლონდონის, ჰელსინ

კის, ბერლინის, ბრისტონის, ვენის, ბუდაპეშტის, პარიზის, 

სტოკჰოლმის, კოპენჰაგენის სასურსათო ბაზრები. 

კვლევებით დადასტურებულია, რომ სურსათზე მო

თხოვნა ზრდადი ტენდენციისაა და თანამედროვეობის მნიშ

ვნე   ლოვან გამოწვევად ადგილობრივი სასურსათო ბაზრე  

ბის განვი თარება განიხილება (Ekanem, Mafuya, Clardy, 
2016:58). ასეთი ბაზრები საუკუნეების განმავლობაში 

მნიშვნე    ლოვან როლს ასრულებდა მოსახლეობის სურსა თით 

უზრუნველყოფასა და სასოფლო დასახელებათა განვი თა

რებაში (Daniel, Nestico, 2015:5). ამასთან, ამ ბაზრებზე 

მნიშვნე ლოვნად იზრდება სასურსათო პროდუქტების პირ

და პირი გაყიდვების მოცულობა და სრულყოფილი ხდება 

მიწოდების ჯაჭვი (Ahearn, Sterns. 2013: 497). მე 20 

საუკუნის მეორე ნახევრამდე ადგილობრივი სასურსათო 

ბაზრები მოსახლეობის უმრავლესობისათვის სურსათზე 

ხელ  მისაწვდომობის მთავარი წყარო იყო. თუმცა, დღეს 

მკვლე ვართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლოკალური ბაზრები 

ნაკლე ბად ახდენენ მწარმოებლებისა და მომხმარებლების 

მო ტი ცაციას და აუცილებელია საერთაშორისო სასურსათო 

ბაზრების განვითარებისათვის შესაბამისი პროგრამებისა 

და პოლიტიკის შემუშავება (Martinez et al. 2010:35). 

აღსანიშ ნავია ისიც, რომ განვითარებად ქვეყნებში მო

სახლეობის კვების სტრუქტურა ტრანსფორმაციას განიცდის 

 მიმდინარეობს ტრადიციული კვების სტრუქტურის ცვლი

ლება კალორიული და მაღალი დონის ტექნოლოგიებით 

გადა მუშავებული სურსათით. განვითარებულ ქვეყნებში კი 

შეინიშ ნება ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია  იზრდება მო

თხოვნა ჯანსაღ დიეტურ პროდუქტებზე, მათ შორის ახალ 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.004
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ხილსა და ბოსტნეულზე. ასეთ პირობებში სასურსათო ბაზრის 

მთავარ გამოწვევად პროდუქტებზე ფასების მიხედვით ხელ

მისაწვდომობა განიხილება. 

ბოლო პერიოდში სასურსათო ბაზრების განვითარებაზე 

გავლენა მოახდინა ურბანულმა ტენდენციამაც. დაბალი და 

საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებშიც ადგილობრივი 

აგრარული ბაზრები თანამედროვე სუპერმარკეტებით შე

იცვალა. თუმცა, ეს პროცესი ჯანმრთელობაზე ზემოქმედე

ბის თვალსაზრისით მეცნიერთა მიერ უარყოფითად არის 

შეფასებული  სუპერმარკეტები დანამატებით გაჯერებული 

კვებითი ღირებულების მქონე გადამუშავებულ პროდუქტებს 

აწვდიან მომხმარებელს (Mendez & Popkin, 2004:220). 

სურსათის მსოფლიო ორგანიზაციის (FAO) მონაცემე

ბითაც დადასტურებულია პერსპექტივაში სურსათზე მოთხოვ

ნის ზრდადი ტენდენია. მაშასადამე, სასურსათო ბაზრების 

განვითარების საკითხები აქტუალურობას არ კარგავს, პირი

ქით, უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხდება.

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანია ქართული აგროსა

სურ სათო პროდუქტების ბაზრებზე არსებული თანამედროვე 

გამოწვევების გამოვლენა და ექსპორტის მასტიმულირებელი 

პოლიტიკის პრიორიტეტებზე რეკომენდაციების შემუშავება.

კვლევის მეთოდები. კვლევის მეთოდები შეირჩა დას

მული საკითხების შესაბამისად, კერძოდ, გამოყენებულია 

ზოგადი და კონკრეტული მეთოდები: 

• სტატისტიკური მეთოდებით გაანგარიშებულია აგრო

სასურ  სათო პროდუქტების საშუალო საექსპორტო მაჩვენებ  ლები; 

• „ზეგავლენაგადაუდებლობის“ მატრიცით გამოვლე

ნი ლია ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის 

შემაფერხებელი ფაქტორები;

• რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

დასად გენად ჩატარებულია ჩაღრმავებული ინტერვიუები 

ექსპერ ტებთან;

• „პრიორიტეტების სქემით“ დადგენილია აგროსა

სურ სათო პროდუქტების ექსპორტის მასტიმულირებელი პო

ლი ტიკის პრიორიტეტები; 

• ანალიტიკურ და სტატისტიკურ შეფასებებს შორის 

კანონ ზომოერებათა დასადგენად გამოყენებულია შინა მეურ

ნეობების გამოკვლევის მონაცემთა ბაზა, საქართველოს 

სტატის ტიკის ეროვნული სამსახურის პუბლიკაციები და სტა

ტის ტი კური მონაცემები. და სხვ.

სურსათზე გაზრდილი მოთხოვნის პირობებში მნიშვ

ნელოვანია წარმოების განვითარების ტენდენციების შეფა

სება, დარგში მწარმოებლურობის გაზრდა (FAO, 2017:46). 

თანამედროვე კვლევების მიხედვით დადასტურებულია, რომ 

სურსათით უზრუნველყოფა უშუალოდ არის დაკავშირე ბუ

ლი მწარმოებლურობასთან, განსაკუთრებით განვითარებად 

ქვეყ ნებში (Nsiah, Wallace, 2017). 

დღეს გლობალური სასურსათო ბაზარი ინკლუზიური 

ზრდის ახალ ფაქტორად განიხილება. ამასთან, ამ ბაზრებზე 

განვითარებადი ქვეყნები აგროსასურსათო პროდუქტების 

მიწოდების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან როლს ასრულე

ბენ (Dybowski, Bugala, 2016). 

ადგილობრივი სასურსათო ბაზრების განვითარებას 

მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლია მოსახლეობის 

შემოსავლების გაზრდაში, ასევე, დასაქმებასა და კეთილ

დღეობის ამაღლებაში, სოფლის ურბანული პრობლემების 

მოგვარებაში (Ekanem et al., 2016). 

სასურსათო ბაზრების განვითარების პერსპექტივად 

სურსათის წარმოებისა და მათზე ფასების ფორმირების 

პოლიტიკის ასპექტები განიხილება. სურსათზე ფასების ზრდა 

ხშირად აღემატება საარსებო მინიმუმის ზრდას, მაღალია 

ინფლაციის დონე. საჭიროა საარსებო მინიმუმს, ინფლაციასა 

და სურსათის ფასებს შორის ოპტიმალური თანაფარდობის 

მიღწევა (Kharaishvili, 2017). საერთაშორისო სასურსათო 

ბაზარზე სწორედ ფასების ცვლილებას განიხილავენ, რო

გორც სასურსათო უზრუნველყოფის მთავარ გამოწვევას. 

მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ გლობალურ დონეზე ეფექ ტიანი 

ვაჭრობისათვის საჭიროა შესაბამისი პოლიტიკის მექანიზ

მე ბის შექმნა იმპორტირებულ და/ან ექსპორტირებულ პრო

დუქტებზე ფასების გაზრდის ან შემცირების თვალსაზრისით.

მკვლევარები სასურსათო ბაზრების განვითარების 

მიმარ  თულებით რამდენიმე ფაქტორს გამოყოფენ, მათგან 

მნიშვნე  ლოვანია მწარმოებლებისგან მაღალხარისხიანი პრო

დუქტის მიწოდების უზრუნველყოფა, სასურსათო ბაზრე ბის 

გამართულად მუშაობა, გრძელვადიან პერიოდში მდგრადი 

სასურსათო უზრუნველყოფის შენარჩუნება (International 
Panel of Experts on Sustainable Food Systems, 2015). 

სურსათზე ფასების პოლიტიკის გატარების აუცილებლობა 

უფრო მწვავედ დგას საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყ

ნებში, როგორც პროდუქტების იმპორტის, ასევე, ექსპორ ტის 

შემთხვევაში (Andersen, 2014:197).

სასურსათო ბაზრების ეფექტიანად ფუნქციონირები სა

თვის აუცილებელია შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკის 

მექანიზმების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მდგრადი 

სასურსათო უზრუნველყოფის შენარჩუნებასაც გრძელ ვა დიან 

პერიოდში. 

საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების მწვავე 

პრობლემა დგას, რადგან კვების პროდუქტების უმრავლე

სობაზე დაბალია თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტები, 

ასევე, დაბალია მოსახლეობის შემოსავლების დონე, დარგში 

მწარმოებლურობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპის 

ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებელს. ადგილობრივ სასურ

სათო ბაზარზე ქართული პროდუქტები კონკურენციას ვერ 

უწევს იმპორტულ პროდუქტებს. მიუხედავად აღნიშნულისა, 

მაინც მოსალოდნელია ზოგიერთი ქვესექტორების განვითა

რება, მათგან აღსანიშნავია მცენარეული ზეთები და ცხიმები, 

ბოსტნეული, ხილი და კაკლოვანი ხილი და ცხოველური 

პროდუქტები (Ecorys, 2012:40). 

საქართველოს გააჩნია აგროსასურსათო პროდუქტების 

წარმოების ტრადიცია და შესაბამისი ბუნებრივრესურ სული 

ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ბაზრები და ექსპორტის მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა
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პოტენციალი. სასურსათო ბაზრებზე არსებული გამოწვე ვე

ბის გამოვლენით შესაძლებელია რესურსული პოტენციალის 

ეფექტიანად გამოყენებისა და ქართული აგროსასურსათო 

პროდუქტების ექსპორტის ზრდის ხელშემწყობი ეკონომი 

კური პოლიტიკის მექანიზმების შემუშავება (Kharaishvili, 
2018). 

მაღალგანვითარებული სასურსათო ბაზრები ქვეყნისა 

და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდის შესაძლებ ლო

ბაა. სასურსათო ბაზრების განვითარებაზე განსაკუთრე

ბულ ზემოქმედებას ახდენს ექსპორტიმპორტის სტრუქ ტუ

რა და მათი თანაფარდობის ტენდენციები. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, უპირველესად შევისწავლეთ აგროსასურსათო 

პროდუქტების ექსპორტიმპორტის სტრუქტურა და გამო ვავ

ლინეთ ამ პროცესების პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები. 

2018 წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 959.2 

მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პრო

დუქცია, რაც 23.2%ით მეტია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვე

ნებელზე, ხოლო 2017 წელს აგროსასურსათო პროდუქტების 

ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელმა 2016 წელთან შედარებით 

12.3% შეადგინა. ქვეყნების მიხედვით ექსპორტის ღირე

ბულება ძირითადად შვიდ ქვეყანაზეა განაწილებული (იხ. 

დიაგრამა 1). 

2018 წლის მონაცემებით აგროსასურსათო პროდუქ

ციის ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: რუსეთი (243.6 

მლნ დოლარი), აზერბაიჯანი (155.3 მლნ დოლარი), ევრო

კავშირი (148.0 მლნ დოლარი), უკრაინა (83.1 მლნ დო

ლარი), ყაზახეთი (67.9 მლნ დოლარი), სომხეთი (53.6 

მლნ დოლარი) და ირანი (36.6 მლნ დოლარი). 2018 წელს 

ექსპორტის ღირებულება 2017 წელთან შედარებით გა იზარდა 

რუსეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ყაზახეთსა და ირანში, 

უმნიშვნელოდ ევროკავშირში, ხოლო შემცირდა სომხეთში 

(იხ. დიაგრამა 2).

ევროკავშირის ქვეყნებში აგროსასურსათო პროდუქ

ციის ექსპორტის ზრდამ 5.6% შეადგინა, რაც ძირითადად 

სპირტიანი სასმელების, ყურძნის ნატურალური ღვინოების, 

მინერალური და მტკნარი წყლებისა და მოხალული თხი ლის 

ექსპორტის ზრდამ გამოიწვია. სხვა ქვეყნებშიდაც ძირითა 

დად დასახელებული პროდუქტების ექსპორტის ზრდა აღინიშ

ნება (იხ. დიაგრამა 3). 

2018 წელს ძირითადი საექსპორტო ბაზრების შვიდე

ული 2017 წელთან შედარებით არ შეცვლილა, ცვლილებები 

განიცადა ზრდის ტემპებმა. აგროსასურსათო პროდუქტების 

ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში 5.6%ით გაიზარდა, რაც 

ძირითადად სპირტიანი სასმელების ექსპორტის ზრდამ გა

ნაპირობა (56.0%). ასევე, გაიზარდა ყურძნის ნატურა  ლური 

ღვინოების, მინერალური და მტკნარი წყლების, მოხა  ლუ ლი 

თხილის ექსპორტი (შესაბამისად: 24.4%ით, 23.0%ით და 

48.0%ით). 2017 წელს წინა წელთან შედარებით აგრო

სასურსათო პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყ ნებ

ში 36.6%ით შემცირდა, რაც ძირითადად თხილის ექსპორ

ტის შემცირებით იყო გამოწვეული (62.9%ით). 

ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის 

მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე შემდეგი დადებითი 

ტენდენციები გამოიკვეთა: 

აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის მოცულობა 

(ღირებულებით მაჩვენებელში) ყველაზე მეტად გაზრდილია 

აზერბაიჯანში, კერძოდ, 119.8%ით. ასევე, მნიშვნელოვნა

დაა გაზრდილი ექსპორტი რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, 

უზბეკეთში, ირანსა და ესპანეთში, შესაბამისად 14.4%ით, 

78.4%ით, 24.7%ით, 269.6%ით, 36.8%ით და 167.6%

ით. აზერბაიჯანში ექსპორტის ზრდა გამოწვეულია სიგარე

ტის (4ჯერ), ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტ ყვის 

(55.2%ით) და უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების (89.9%

ით) ექსპორტის ზრდით. რუსეთში ექსპორტის ზრდა ძირითა

დად განპირობებულია ყურძნის ნატურალური ღვინოების 

(16.2%ით), მინერალური და მტკნარი წყლების (10.5%ით), 

დიაგრამა 2. ექსპორტი ძირითადი ქვეყნების მიხედ ვით, მლნ აშშ დოლარი 2018 წელი2

დიაგრამა 1. ექსპორტის ღირებულების განაწილება 
ქვეყნების მიხედვით 2018 წელი1

1 დიაგრამა აგებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მონაცემების მიხედვით

2 დიაგრამა აგებულია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით
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დიაგრამა 4. ძირითადი პროდუქტების ექსპორტის 
ღირებულების წილი, 2018 წელი (%) 4

მანდარინის (45.1%ით), ატმისა (89.1%ით) და უალკო ჰოლო 

გაზიანი სასმელების (43.0%ით) გატანის ზრდით. ყაზახეთ ში 

ექსპორტის მატება განაპირობა სიგარეტის, მინერალური და 

მტკნარი წყლების და თამბაქოს ექსპორტის ზრდამ, რამაც 

შესაბამისად 220.5%, 58.4% და 60.6% შეადგინა. უკრაინაში 

გაიზარდა სპირტიანი სასმელების, ყურძნის ნატურა ლური 

ღვინოებისა და მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი; 

ასევე, გაზრდილია უზბეკეთში  სიგარეტისა და თამბაქოს, 

ირანში  ახალი, გაცივებული ან გაყინული ცხვრის ხორცის, 

ესპანეთში  სპირტიანი სასმელების ექსპორტი. 

ექსპორტის ცვლილებების შესწავლამ, ასევე, გამო

ავლინა უარყოფითი ტენდენციები, კერძოდ ექსპორტის მო

ცულობა შემცირებულია ერაყში, იტალიაში, გერმანიაში, 

ანგოლაში, საუდის არაბეთში, სომხეთსა და ჩეხეთში, სა

შუალოდ 38%ით. განსაკუთრებული ცვლილება გამოიწვია 

ერაყში ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტის 

შემცირებამ (44.9%ით), ასევე, საუდის არაბეთში ცოცხალი 

ცხვრის (85.9%ით), სომხეთში სპირტიანი სასმელების 

(88.3%ით) ექსპორტის შემცირებამ.

საქართველოში სასურსათო ბაზრების განვითარებას 

მნიშვნე ლოვნად შეუწყობს ხელს პროდუქტების დივერსი ფი

კაცია. დივერსიფიკაციის პრობლემების კვლევაზე მეცნიერები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ ამ საკითხზე ამახვი

ლებენ. (Kibrom, Sibhatu, Qaim, 2017) პროდუქტების 

სახეობების მიხედვით 2018 წელს საქართველოში ძირი

თად საექსპორტო პროდუქტებს წარმოადგენდა: ყურძნის 

ნატურალური ღვინოები (196.9 მლნ აშშ დოლარი), სიგარეტი 

(148.8 მლნ აშშ დოლარი), სპირტიანი სასმელები (129.1 მლნ 

აშშ დოლარი), მინერალური და მტკნარი წყლები (110.2 მლნ 

აშშ დოლარი) და თხილი (69.7 მლნ აშშ დოლარი), თუმცა 

უნდა აღინიშნოს, რომ სიგარეტის შემთხვევაში ძირითადად 

რეექსპორტი ხორციელდება (იხ. დიაგრამა 4).

თუ აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტში მხედვე

ლობაში არ მივიღებთ სიგარეტისა და თამბაქოს რე ექს

პორტს, 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით აგროსასურ

სათო პროდუქციის ექსპორტი 9.2%ით არის გაზრდილი, რაც 

ყურძნის ნატურალური ღვინოების, მინერალური და მტკნარი 

წყლების, ცხვრის ხორცის, უალკოჰოლო გაზიანი სასმელების 

და მოხალული თხილის ექსპორტის ზრდით არის გამოწვეული. 

ძირითადი პროდუქტების მიხედვით 2018 წელს წინა 

წელთან შედარებით ექსპორტის ცვლილებები მოცემულია 

დიაგრამაზე 5.

აგროსასურსათო პროდუქტების სახეობების მიხედ

ვით ექსპორტის თვალსაზრისით 2018 წელს 2017 წელთან 

შედარებით შემდეგი დადებითი ტენდენციები გამოიკვეთა: ა/ 

დიაგრამა 3. ექსპორტის ძირითადი ცვლილებები ქვეყნე ბის მიხედვით (20172018 წწ. მლნ აშშ დოლარი) 3

3 დიაგრამა აგებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემების მიხედვით

4 დიაგრამა აგებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მონაცემების მიხედვით

ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ბაზრები და ექსპორტის მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა
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ღვინის ექსპორტის მოცულობა 14.9%ით არის გაზრდილი. 

ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია რუსეთი, უკრაინა და 

ჩინეთი. ამ ქვეყნებზე მოდის ღვინის ექსპორტის 79.2%; ბ/ 

მინერალური და მტკნარი წყლების საექსპორტო ბაზრებია: 

რუსეთი, უკრაინა, ლიტვა, ყაზახეთი, ბელარუსი, სადაც 

ხორციელდება მინერალური და მტკარი წყლების ექსპორტის 

მთლიანი მოცულობის 93.8% და ექსპორტი გაზრდილია 15%

ით; გ/ ცხვრის ხორცის ძირითადი საექსპორტო ბაზარია ირანი, 

სადაც წინა წელთან შედარებით ამ პროდუქტის ექსპორტის 

მოცულობა 53.2%ით გაიზარდა; დ/ უალკოჰოლო გაზიანი 

სასმელების ექსპორტის ზრდამ 53.7% შეადგინა. ძირითადი 

საექსპორტო ბაზრებია აზერბაიჯანი და რუსეთი, სადაც 

ხორციელ დება ამ პროდუქტების ექსპორტის 72.1%; ე/ მოხა

ლული თხილის ექსპორტი გაიზარდა 123.8%ით, ძირი თა

დი საექსპორტო ბაზრებია: სომხეთი, გერმანია, იტალია და 

ავსტრია. აღნიშნულ ქვეყნებში ხორციელდება მოხა ლული 

თხი ლის ექსპორტის 76.4%; ვ/ სიგარეტის ექსპორტის მოცუ

ლობა 4ჯერ გაიზარდა, თუმცა, როგორც აღინიშნა, ძირი

თადად რეექსპორტის სახით. აგროსასურსათო პროდუქტე

ბის ექსპორ ტის უარყოფითი ტენდენციებიდან აღსანიშნავია 

თხილის, ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ხორბ

ლის ფქვილის, შაქრის, თხილის ფქვილისა და ცოცხალი 

ცხვრის ექსპორტის მოცულობის კლება. 

აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის მაჩვენებ

ლების შედარებამ იმპორტის ანალოგიურ მონაცემებთან 

გვიჩვენა, რომ 2018 წელს საქართველოში იმპორტირებულია 

1,353.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო 

პროდუქცია, რაც 15.3%ით მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე. 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა სიგარეტის, თხილისა და კაკლის, 

ხორბლისა და სპირტიანი სასმელების იმპორტი, ხოლო 

მნიშვნელოვნად შემცირდა შაქრის, ღორის ხორცის, გაყი

ნული თევზისა და რძის ფხვნილის იმპორტი (იხ. დიაგრამა 6).

აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტში ბოლო პე

რიოდში ზრდის ტენდენცია შეინიშნება, მაგრამ იმპორტის 

მოცულობა კვლავ მნიშვნელოვნად აღემატება ექსპორტს. 

ექსპორ ტის შემაფერხებელი ფაქტორების გამოვლენა გან

ხორციელდა მატრიცის „გადაუდებლობაზეგავლენის ხარის

ხის“ საშუალებით (იხ. დიაგრამა 7).

მატრიცის ანალიზით გამოვლინდა, რომ ექსპორტის 

შემაფერხებელი ფაქტორებია: (1) წარმოების მცირე მასშ

ტაბები; (2) მწარმოებლურობის დაბალი დონე და მოსავ

ლის მაღალი დანაკარგები; (3) პროდუქტის ხარისხი; (4) 

საექსპორტო სასურსათო ბაზრების სტანდარტების შესახებ 

საკანონმდებლო ვაკუუმი ან ამ სტანდარტებზე ინფორმაციის 

ნაკლებობა; (5) თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყე

ნე ბის დაბალი დონე; (6) საექსპორტო ბაზრების შესახებ 

სპეციალისტების დეფიციტი და შესაბამისი უნარჩვევების 

არარსებობა; (7) მიწოდების ჯაჭვში არსებული ნაკლოვა

ნებები და სხვა.

„პრიორიტეტების სქემით“ დადგინდა აგროსასურსათო 

პროდუქტების ექსპორტის მასტიმულირებელი ეკონომიკური 

პოლიტიკის პრიორიტეტები (იხ. დიაგრამა 8). 

სასურსათო ბაზრების განვითარებისათვის მასტიმული 

რებელი ეკონომიკური პოლიტიკა რამდენიმე ძირითადი 

მიმართულებით უნდა განხორციელდეს: 

• სასურსათო ბაზრების ადგილმდებარეობაზე ხელ

მისა წ ვდო მობის პოლიტიკის განსაზღვრა;

• ბაზრების სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებ

ლად დაფინანსების პოლიტიკის შემუშავება; 

• პრიორიტეტული აგროსასურსათო პროდუქტების 

ექსპორ  ტის სტიმულირების პროგრამების შემუშავება;

• სასურსათო ბაზრების შესახებ საინფორმაციო სისტე

მის შექმნა;

• ევროპისა და სხვა სასურსათო ბაზრის სტანდარ

ტებთან და საკანონმდებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია;

• ბაზრების დიზაინის განვითარების მექანიზმების ამუშა 

ვება და სხვ. 

დიაგრამა 5. ძირითადი პროდუქტების ექსპორტის ცვლილება 20172018 წლებში მლნ აშშ დოლარი 5

დიაგრამა 6. აგროსასურსათო პროდუქციის 
ექსპორტ იმპორტი 20172018 წლებში მლნ აშშ დოლარი

5 დიაგრამა აგებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემების მიხედვით

ეთერი ხარაიშვილი  |  ია ნაცვლიშვილი
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ზემოთ დასახელებული მიმართულებების დამატებითი 

შეფასების მიზნით ჩავატარეთ საქართველოსა და ესპანეთის 

(ბარსელონას) სასურსათო ბაზრების შედარებითი ანალიზი. 

გავითვალისწინეთ, რომ ყველა ქვეყანას/ეკონომიკას მასზე 

მორგებული ეკონომიკური მოდელი სჭირდება და გლობა ლუ

რი თეორიების გამოყენება ყველა ქვეყანასა თუ სიტუაციაზე, 

არასწორია (Rodrik, Conlan, 2015:113). ასევე, ვივარა

უდეთ, რომ საქართველოსთვის ბარსელონას სასურსათო 

ბაზრის მოდელის გათვალისწინება ეფექტიანი იქნება შემ

დეგი ეკონომიკური, პოლიტიკური, ასევე, ეთნიკური, კულტუ

რული, ისტორიული ფაქტორების გათვალისწინებით: 

ესპანეთის ეკონომიკა დღეს განიხილება როგორც ეკო

ნო მიკური ზრდის წარმატებული მოდელი; ესპანეთი მთლიანი 

სამამულო პროდუქტის მაჩვენებლით, ევროკავშირის წევრ 

ქვეყ ნებს შორის მეხუთე ადგილზეა, მსოფლიო რეიტინგში კი 

მე12 პოზიციას იკავებს და მაღალგანვითარებული სასურ

სათო ბაზრები გააჩნია; 

ესპანეთსა და საქართველოში მიმდინარეობს ტრადი

ცი ული დარგების მოდერნიზაცია და ორივე ქვეყნისთვის 

მნიშვნელოვანია აგრობიზნესის განვითარება;

ორივე ქვეყანას აქვს მსგავსი ბუნებრივკლიმატური 

პირობები და სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების 

დიდი პოტენციალი (ესპანეთი შვეიცარიის შემდეგ ყველაზე 

მაღალმთიანი ქვეყანაა ევროპაში  ტერიტორიის 90 % 

მთებისა და მთაგრეხილების წილად მოდის, საქართველოში 

მთებსა და მთისწინებს 87% უჭირავს); 

ესპანეთი ინდუსტრიულაგრარული ქვეყანაა, სადაც 

მო სახლეობის დაახლოებით 2.5% სოფლის მეურნეობის 

სექტორ შია დასაქმებული და ძირითადად განვითარებულია 

საქართ ველოს სოფლის მეურნეობის მსგავსი დარგები: 

მეციტრუ სეობა (ციტრუსების ექსპორტით ესპანეთს წამყვანი 

პოზი ციები უჭირავს მსოფლიოში); მევენახეობა და ღვინის 

წარმოება, მებოსტნეობა და სხვ.;

საქართველოსა და ესპანეთს შორის მიღწეულია შე თან

ხმება ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმა

ვების შესახებ; 

საქართველოს კლიმატური პირობებით შედარებითი 

უპირატესობა აქვს აგროსასურსათო პროდუქტების წარ

მოებაში, ხოლო თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შე

თანხმებებით (განსაკუთრებით ევროკავშირსა და საქართ

ველოს შორის გაფორმებული DCFTA ხელშეკრულებით) 

მინიჭებული აქვს წვდომა მსოფლიო ბაზრებზე; 

ღრმა და ყოვლისმომცველი ხეელშეკრულებისა და 

გეო გრა ფიული მდებარეობის გათვალისწინებით საქართ  ვე

ლო გრძელვადიან პერიოდში უპირატესად ორიენტი რე ნული 

იქნება ევროპულ ბაზრებზე. ევროპული ქვეყნებიდან სა ქართ

ველოს განსაკუთრებული ეკონომიკური ურთიერთობების 

პოტენციალი ექნება ესპანეთთან, რადგან საუკუნეებია კა

ცობ რიობის ისტორიაში განიხილება აზრი პირენეის ნახე ვარ 

კუნძულის მკვიდრთა და ქართველთა ლინგვისტურ ურთი

ერთ მიმართებაზე; მსგავსია ბასკებისა და ქართველების 

ყოფა ცხოვრე ბისა და საოჯახო დანიშნულებით გამოყენე

ბული მრა ვალი საგანი (აკვანი, შუაცეცხლი, სუფრის რიტუ

ალი, ურემი, სამთო მარხილი, სიმღერა, ცეკვა, განსაკუთრე

ბით ხორუმი და სხვ.) და სხვ. 

მოსახლეობისათვის ადგილმდებარეობის მიხედვით სა

სურ სათო ბაზრის ხელმისაწვდომობა მკვლევართა მიერ პო

ლი ტიკის მთავარ მიმართულებად არის მიჩნეული. ამ თვალ

საზრისით ცნობილი მოდელია „ბაზარი ქალაქში“, რომელიც 

ეფექტიანად ფუნქციონირებს ბარსელონაში (ესპანეთი). ამ 

ქალაქში მდებარეობს 43 მუდმივი ადგილობრივი ბაზარი და 

არც ერთი მათგანი არ არის მოსახლეობისათვის ათი წუთის 

სავალზე მეტად განთავსებული (იხ. რუკა 1). 

ესპანეთის სასურსათო ბაზარი ევროპის სხვა ქვეყნებ

თან შედარებით ახალგაზრდაა, თუმცა, მსოფლიოს საუკე

თესო გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. სურსათის, როგორც 

საბითუმო, ასევე, საცალო ბაზრები შექმნილია თანამედრო

დიაგრამა 7. პრიორიტეტულობის მატრიცა 
„გადაუდებლობაზეგავლენის ხარისხი“

დიაგრამა 8. აგროსასურსათო პროდუქტების 
ექსპორ ტის მასტიმულირებელი ეკონომიკური 

პოლიტი კის პრიორიტეტები

ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ბაზრები და ექსპორტის მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა
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ვე ტექნოლოგიების გამოყენებით და გათვალისწინებულია 

ეკონომიკურად და სოციალურად ხელსაყრელ ტერიტო

რიაზე განვითარებისა და მოდერნიზაციის პერსპექტიული 

შესაძლებლობები.

საქართველოში 2017 წლის მონაცემებით ბაზრებისა და 

ბაზრობების რაოდენობამ 207 ერთეული შეადგინა, რომელთა 

30% თბილისშია განთავსებული, იმერეთში ეს მაჩვენებელი 

შეადგენს 28%ს, კახეთსა და სამეგრელოზემო სვანეთში 

12,1%ს, ქვემო ქართლში 7,7%ს, დანარჩენ რეგიონებში 

კი 1,4%დან (გურია) 4,8%მდე (აჭარა) მერყეობს. ფინან

სური მაჩვენებლების, კერძოდ შემოსავლების მიხედვით, 

ანალიზმა გამოავლინა, რომ ეს ადგილები სხვაგვარად არის 

განაწილებული: თბილისის წილად მოდის ბაზრობებიდან 

მიღებული მთლიანი შემოსავლების 69,3%, იმერეთს, რაჭა

ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს უჭირავს 10,9%, ქვემო ქართლს 

 7,8%, აჭარას  6,9%, შიდა ქართლს  1,5%, კახეთს  1%. 

მოქმედი ბაზრობების 36,7% გადახურულია, 31,9% 

ღია ტიპისაა, 31,4% ნახევრადგადახურულია. ბაზრობებზე 

ხორციელ დება როგორც სასურსათო, ისე არასასურსათო 

საქონ ლით ვაჭრობა. ბაზრობების 31,4% ვაჭრობს მხო ლოდ 

არასასურსათო საქონლით, მხოლოდ ერთერთ ბაზრობაზე 

მიმდინარეობს სასურსათო საქონლით ვაჭრობა; ოთხი 

ბაზრობის ტერიტორიაზე ვაჭრობა მიმდინარეობს ავტო

მობილებითაც. ბაზრობების 95.9% არის კერძო, 4.9% კი 

საჯაროა. საქართველოში სასურსათო ბაზრების ადგილ

მდება რეობაზე ხელმისაწვდომობის კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

სასურსათო ბაზრები თბილისში არათანაბარზომიერად არის 

განაწილებული, რეგიონებში უთანაბრო განაწილება კიდევ 

უფრო გამოკვეთილია, შესაბამისად აუცილებელია სასურ

სათო ბაზრებზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის შემუშავება.

მცირე ფერმერებისათვის სასურსათო ბაზრებზე მეტი 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სა

გზაო სისიტემებისა და შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალე

ბების განვითარება, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგონებში. 

როგორც აღინიშნა, ბაზრების სიცოცხლისუნარიანობის 

შესანარჩუნებლად აუცილებელია დაფინანსების პოლიტიკის 

შემუშავება. 

ფინანსური სტიმულირების მექანიზმებმა უნდა მოაწეს 

რიგოს ექსპორტთან დაკავშირებული ფინანსური სირთუ 

ლეები. ამ მხრივ, უპირველესად საჭიროა სოფლის მეურ ნე ობი 

სათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის ზრდა. ასევე, მნიშვნე      ლო ვანია 

ექსპორტის დაკრედიტება ან/და ექსპორტ თან დაკავში    რე

ბული დაზღვევის მექანიზმების გამოყე ნება. ექსპორ  ტის 

წახალისების ერთერთ მექანიზმად შეიძ ლება განვიხილოთ 

სუბსიდირების პოლიტიკაც, თუმცა, მევენახეობისა და მე

ციტრუსეობის სექტორებში განხორ ციელებულმა სუბსიდი

რების პროგრამების შესწავლამ გვიჩვენა, რომ ფინანსური 

სტიმულირების აღნიშნული პოლი ტიკა არ არის ეფექტიანი 

ექსპორტის ზრდის მისაღწევად (ხარაიშვილი, 2017:133). 

ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ექსპორტის სტიმულირების 

პოლიტიკა ინსტრუმენტების კომპლექსის და არა ცალკეული 

მექანიზმის გამოყენებით უნდა განხორციელდეს (Rodrik, 
Conlan, 2015). 

სასურსათო ბაზრების განვითარების მასტიმულირებელ 

პოლიტიკაში მნიშვნელოვანია ბაზრების შესახებ საინფორ

მაციო ვაკუუმის აღმოფხვრა. ესპანეთში, როგორც ევროპის 

მრავალ ქვეყანაში, მრავალმხრივი საინფორმაციო სისტე მე

ბის საშუალებით ხორციელდება სასურსათო ბაზრების ეფექ 

ტიანი მართვა. საქართველოში ექსპორტის შესახებ ინფორ  

მა  ციას ძირითადად მეწარმეობის განვითარების სააგენ  ტოს 

პორტალი „ივაჭრე საქართველოში“ იძლევა, თუმცა, პორ 

ტა ლი ინფორმაციას აწვდის მხოლოდ უცხოელ პარტ  ნიო

რებს. სასიცოცხლოდ აუცილებელია უცხოური ბაზრე  ბის 

შესა ხებ ინფორმაციის მიწოდება ადგილობრივი მწარ მოებ

ლებისთვისაც.

დღეს ადგილობრივ ექსპორტიორებს შეზღუდული წვდომა 

აქვთ ინფორმაციებზე სტანდარტების, დაფინანსების წყა რო

ებისა და მექანიზმების, სავაჭრო მისიებსა და გამო ფე ნების, 

მარეგულირებელი წესებისა და სხვათა შესახებ. სრულყო

ფილი ინფორმაციის პაკეტების შექმნა და მიწოდება, ასევე, 

მიწოდების სიხშირის გაზრდა ხელს შეუწყობს ექსპორტის 

დივერსიფიკაციას. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ევროპისა 

და სხვა ქვეყნების სტანდარტებთან და საკანონმდებლო 

სიცვრცესთან ჰარმონიზაცია და ბაზრის დიზაინის ცვლი ლება, 

რისტისაც გამოსაყენებელია უცხოეთის, განსაკუთრებით ბარ სე

ლონას სასურსათო ბაზრის გამოცდილება. 

ექსპორტის მასტიმულირებელი პოლიტიკის გატარება 

გამოიწვევს სასურსათო ბაზრების დივერსიფიკაციას, განსა

კუ თრებით ევროპის ბაზრებზე. ზოგადად ევროპის სასურსათო 

ბაზარი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. თუმცა, ამ ბაზრებზე 

ქართული აგროსასურსათო პროდუქტებისათვის ასეთივე 

ტენდენცია არ აღინიშნება. სხვადასხვა ქვეყნის სასურსათო 

რუკა 1. სასურსათო ბაზრების ადგილმდებარეობა 
ბარსელონაში „ბაზარი ქალაქში“ მოდელის მიხედვით
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ბაზარზე ქართული პროდუქტების წილებისა და ექსპორ

ტის ზრდის ტემპების შესწავლამ გვიჩვენა, რომ ამ ცვლა

დებს შორის კორელაცია დადებითია, თუმცა, არასაკმარისი 

ეკონო მიკურ ზრდაზე ზემოქმედებისათვის. ექსპორტის მა

სტი მული რებელმა პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს, ერთი 

მხრივ, ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორ

ტის დივერსიფიკაცია ტრადიციულ, მაგრამ მზარდ სასურ

სათო ბაზრებზე, მეორე მხრივ, საექსპორტო ბაზრების 

გეოგრაფიული არეალის გაფართოება. დასახელებული ორი 

მიმართულების გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია ექსპორ  ტის 

სტიმუ ლირების ეფექტიანი მექანიზმების გამოყენება. 

 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები

სურსათზე მოთხოვნა ზრდადია, ასევე, საერთაშო

რისო და ადგილობრივი სასურსათო ბაზრები ზრდის ტენ

დენციით ხასიათდება, თუმცა, ქართული აგროსა სურ  სა თო 

პროდუქტებისათვის სასურსათო ბაზრებზე წვდომა შეზღუ

დულია სოფლის მეურნეობაში დაბალი მწარ მოებლურობის, 

პროდუქტის დაბალი კონკურენტ უნარიანობის, ბაზარზე შეს

ვლის სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დაუკმაყოფი ლებ 

ლობისა და სხვა ფაქტორების გამო. შესაბამისად, სა ქართ

ველოსთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად სასურსათო ბაზრების 

განვითარება რჩება. ამ ბაზრების განვითარება უზრუნ ველ

ყოფს საზოგადოების ეკონომიკური და სოცია ლური მაჩვე

ნებ ლების გაუმჯობესებას. ამასთან, სასურსათო ბაზრები 

ქვეყნისა და ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილია, შესაბამი სად 

აუცი ლე ბელია მისი მხარდამჭერი პოლიტიკის შემუშავება 

ეროვ ნულ, სახელმწიფო და მუნიციპალურ დონეზე.

ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების იმპორტის 

მოცულობა საშუალოდ 3ჯერ აღემატება ექსპორტს. საქართ

ვე ლოსათვის მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ, იმპორტის ჩანა

ცვლების, მეორე მხრივ, ექსპორტის სტიმულირების პოლი

ტიკის გატარება. 

„გადაუდებლობა ზეგავლენის ხარისხის“ მატრიცით 

და დგინდა, რომ ექსპორტის შემაფერხებელი ფაქტორე ბია: 

წარმოების მცირე მასშტაბები; მწარმოებლურობის დაბა

ლი დონე და მოსავლის მაღალი დანაკარგები; პროდუქტის 

ხარისხი; საექსპორტო სასურსათო ბაზრების სტანდარტებ

ის შესახებ საკანონმდებლო ვაკუუმი ან ამ სტანდარტებზე 

ინფორმაციის ნაკლებობა; თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენების დაბალი დონე; საექსპორტო ბაზრების შესახებ 

სპეციალისტების დეფიციტი და შესაბამისი უნარჩვევების 

არარსებობა; მიწოდების ჯაჭვში არსებული ნაკლოვანებები 

და სხვა.

„პრიორიტეტების სქემით“ გამოვლინდა, რომ მასტიმუ

ლი რებელი ეკნომიკური პოლიტიკა შემდეგი ძირითადი 

მიმარ თუ ლებებით უნდა წარიმართოს: სასურსათო ბაზრე

ბის ადგილმდებარეობაზე ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის 

უზრუნ ველ ყოფა; ბაზრების სიცოცხლისუნარიანობის შესა

ნარჩუ ნებლად დაფინანსების პოლიტიკის შემუშავება; პრიო

რი ტეტული აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის სტი

მუ  ლი რების პროგრამების შემუშავება; სასურსათო ბაზრე ბის 

შესა ხებ საინფორმაციო სისტემის შექმნა; ევროპისა და სხვა 

სასურ სათო ბაზრის სტანდარტებთან და საკანონმდებლო 

სივრცეს თან ჰარმონიზაცია; ბაზრების დიზაინის განვითარების 

მექანიზ მების შემუშავება და სხვ. 

სხვადასხვა ქვეყნის სასურსათო ბაზარზე ქართული 

პროდუქტების წილებისა და ექსპორტის ზრდის ტემპების შეს

წავლით დადგინდა, რომ ამ ცვლადებს შორის კორელაცია 

დადებითია, თუმცა, არასაკმარისი ეკონომიკურ ზრდაზე ზე

მოქმე დებისათვის. ექსპორტის დივერსიფიკაცია და ზრდის 

ტემპების გაზრდა ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მნიშვნე

ლოვანი შესაძლებლობა იქნება. 

ეკონომიკურმა პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს ადგი

ლობ რივი სასურსათო ბაზრების, როგორც საზოგადოების 

აქტივების, დაცვა. მოდელის „ბაზარი ქალაქში“ გათვა ლის

წინება ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბაზრე ბის შენარჩუ

ნებასა და გაფართოებას. ამასთან, ადგილობ რივი ბაზრების 

მხარდამჭერი პოლიტიკა უნდა იყოს კომპლექსური და 

ითვალის წინებდეს სასურსათო ბაზრების ადგილმდება

რეობის, დაფინანსების მექანიზმების, დიზაინის, მართვისა და 

სხვა საკითხების შეფასებას. სასურველია ამ თვალსაზრი სით 

ადგილობრივი, რეგიონალური და ეროვნული მთავრო ბების 

მონაწილეობით პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავება.
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SUMMARY

The article substantiates the importance of the 
development of food markets in the solution of food security 
problem. It is argued that the tendency of demand for 
food has an increasing trend and the development of food 
markets still remains one of the most important challenges 
of contemporary world. 

The study analyzes the markets of Georgian agro-
food products and studies the modern challenges in these 
markets. Comparative analysis of Georgian and Spanish food 
markets is conducted.

The article estimates the positive and negative trends 
of export of Georgian agro-food products as well as the 
possibilities of diversification of products in the food markets.

According to “The Impact-Immediacy” matrix the 
hindering factors of Georgian agro products export are 
identified. Using the “Priority Scheme” the priorities of 

economic policy stimulating the export of agro-food products 
are revealed. 

In terms of geographical orientation of the export the 
possibilities of diversification of food markets are discussed, 
especially in European markets. The conclusion is made that, 
in general, European food market is characterized by the 
growing tendency. However, in these markets there is no 
similar tendency for Georgian agro-food products.

According to the study of the share of Georgian products 
and export growth rates in different countries the positive 
correlation between these variables is determined. But 
this circumstance is not considered to be sufficient for the 
positive impact on the economic growth. 

The conclusion is made that using effective mechanisms 
of export stimulation allows the diversification of export 
of Georgian agro products on the traditional but growing 
food markets on the one hand and on the other hand the 
expansion of geographical area of export markets.
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INTRODUCTION

The problem of grain economy is one of the central  issues 
in any country with a highly developed economy. This should 
not be surprising, since cereals are the only basis for the pro-
duction of bread and bakery products, meat and meat prod-
ucts, milk and dairy products, eggs and other basic  products.

The Georgian people have known wheat since the 
 Eneolithic Period and they had already grown several varie-
ties of wheat (“Ifkli”, “Asli”, “Dika”, “Makha”, “Zanduri”, “Doli”, 
and “Khulogo”). The people of no other country have such 
differentiated names of wheat varieties, which proves that 
the Georgian people had played an important role in the for-
mation of wheat crops varieties. In the view of academician 
N. Vavilov, Georgia occupies a special place in the appearance 
of the wheat forms (Koguashvili, 2013:38).  

Up today, 23 cultivated and 4 wildgrowing varieties of 
wheat have been listed and registered in the botanical genus 
worldwide. Of these, 14 cultivated varieties are represented in 
Georgia. In addition, four more species of Georgian wheat have 
been obtained, which taken together, account for 65% of wheat 
varieties belonging to the botanical genus of wheat. More than 
150 varieties and species (up to 160) are described among Geor-
gian cultural wheat species. Georgia’s biogeoclimatic diversity, as 
well as the diligence of Georgian man, his creative ability and 
people’s selection have contributed to their appearance and for-
mation. The Georgian nation has a large historical experience in 
wheat cultivation. (Naskidashvili, 1992:30). 

    
FOOD PROBLEM AND GEORGIA IN 

THE CONTEXT OF CEREAL PRODUCTION 

Many international organizations, respected journals, 
or distinguished scientists and specialists being close to food 
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„We just have to try to produce as much bread as we need, 
so, we never would need to buy it, enough for local market” 

Ilia Chavchavadze

problems have repeatedly warned the entire world of the 
danger of increased food insecurity in the immediate future. 
In particular, just at the end of the last century, the Food and 
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations pub-
lished the projection that the planet’s population demand 
for food would increase by 50% in 2015-2020, leading to an 
extreme food crisis. 

This official announcement should send a strong mes-
sage to foodimporting developing countries, since the nega-
tive effects of a global food crisis are usually reflected primar-
ily on the poor people in such countries.

In the last two decades, there has been a trend towards 
the decline in world cereal output and the continuing rise in 
their prices. The latter is also due to the fact that population 
growth has far outpaced the per capita growth of cereal pro-
duction.

In the last four decades, the global price of 1 ton of 
wheat has increased from $ 80.4 to $ 173.4. The era of cheap 
food in the world has come to an end.

Table 1. The global price of wheat in 1980-2019 (USD)

Period bushel ton
1980, 15,XII 4.91 80,4
1990, 10,XII 2.66 97,7
2000, 4,XII 2.74 100,7

2010, 27, XII 7.94 291,7
2015, 21, XII 4.68 171,9
2016, 5. XII 4.16 152,8

2017, 18, XII 4.25 156,1
2018, 24, XII 5.12 188,1
2019, 13 VIII 4.72 173,4

Source: https://www.macrotrends.net/2534/wheat-pric-
es-historical-chart-data
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That is why cereals, as strategic goods, are not only 
the principal guarantee of economic independence for each 
country, but also a powerful tool for political influence on ce-
realsimporting countries (Koghuashvili, 2004: 23). If we add 
to this unoptimistic forecast made by FAO of growing and 
supplying cereals, we can assume that the “food and political 
cost” of cereals will grow even more in the future. According 
to this organization, in 2018, the global output of wheat was 
736.1 million tons, which is 2.7% less than in the preceding 
year. Unfavorable climate conditions, especially in the CIS 
countries, are the main cause of this decline, which will be 
partially offset by a slight increase in South and North Ameri-
ca. In 2019, wheat production in Russia declined by 10 million 
tons, the average hectare yield fell from 1.9 tons in 2018 to 
1.5 tons, while in Kazakhstan the same indicator fell to 0.7 
tons. The increased demand for wheat, under conditions of 
its decline, by the end of 2019 will result in a 3.3% drop in 
world grain stocks (FAO, 2018). 

As is well known, most of world grain stocks are owned 
by only a few States. These include the US, Canada and EU 
countries. Of these countries, prominent is the United States, 
which accounts for 5% of the world population and 4750% 
of grain stocks. This is at a time when there are about 120 
countries that are engaged in the import of cereals through-
out the world. Therefore, it is easy to imagine the situation 
of countries dependent on the imports of cereals, including 
Georgia, in the event of food crisis. The first notable symp-
toms in this regard had been already observed. In particular, 
agricultural policies in Western countries have recently been 
revised, which is reflected, on the one hand, in the reduc-
tion of state subsidies to farmers, and on the other hand, in 
weakening measures aimed at protecting the domestic mar-
kets from foreign competition. This policy has already been 
legally reflected in the socalled “Uruguay and Doha Round” 
documents of the World Trade Organization. 

In this context, of particular interest is the position 
of the FAO and the European Union regarding developing 
countries, incuding on the import of wheat. It is noteworthy 
that the attitude of these reputable organizations in 
this regard is extremely and categorically negative. They 
recognize that the subsidy system for farmers in the highly 
developed economies of the West helps the relatively poor 
importing countries in making the import cheaper, but low 
food prices, including cereals, in many developing countries 
make them deny their own production, which ultimately 
results in reduced food production in the world and an 
inevitable rise in food prices.

Owing to the current situation, countries having appro-
priate land resources, based on the generally recognized prin-
ciples of food selfsufficiency, spared no effort in their action 
to develop grain economy, regardless of whether they have 
the relative or absolute advantages of cereals production. It 
is a fact that with an acceleration of “biologization” of agricul-
tural production, delivery of cereals to the global market will 
be further reduced, which will further increase their prices.

It needs to be well understood that the world faces 
growing numbers of hungry people every year, and thus, 
there is a need to put into use all the reserves for increasing 

cereal production locally to avoid the further exacerbation of 
this problem.

In the modern world, two basic criteria for food security 
are recognized, and both are related to cereals. These include 
the emergency grain stocks and the volume of cereal produc-
tion in per capita terms. The first provides the necessary safe-
guards and reliability in case of emergencies, and the second 
one shows the degree and level of country’s dependency on 
the import of cereals (based on the physiological standards of 
consumption of bakery products in the country).

However, it is generally accepted that the emergency 
stocks include the transient cereal production sufficient to 
guarantee the national food supply for 5560 calendar days, 
or 17-18% of demand (of course, it would be welcome if the 
Government created more stock).

In Georgia, both maize and wheat are of vital impor-
tance, but it has long been regarded as one of the exemplary 
countries in wheat production and consumption.

Independence was accompanied by the annihilation of 
practice of centralized supply of cereals from the socalled 
“Union funds”, due to which, in Georgia, there had ceased 
operation enterprises for the production of mixed feed, poul-
try plants, specialized meat and dairy units, and so on. As a 
result, there has been a dramatic drop in the livestock pro-
duction, which has had a serious impact on the deterioration 
of the population’s standard of living. In particular, per capita 
consumption of these products has declined sharply, the food 
ration structure has deteriorated, and so on.

Unfortunately, Georgia, as a food-producing country,  
has lost these positions over the last 50 years. The following 
statistics confirms this. In 1950, Georgia produced 786,000 
tons of cereals, or 223 kg per capita (the population in that 
period was 3.5 million). By 1980, Georgia’s population had ex-
ceeded 5 million, producing 121kg of cereals per capita (the 
picture remained virtually unchanged over the next ten years. 
In 1990, Georgia’s population was 5.4 million and 121kg of 
cereal was still produced). Cereal production increased from 
150 to 155 kg per capita in 2000-2003, but it happened only 
due to population decline – in this period, the population 
was declined by 1 million (in the structure of cereals, maize 
occupies the first place and the second place is occupied by 
wheat. On average, they account for 90% of the total cereals, 
while the remaining 10% are barley, oats, etc.).

Thus, under real conditions, a very difficult situation has 
arisen: wheat per capita production in 2018 is 7.8 times low-
er than in 1950, 4.2 times lower than in 1980, and 5.4 times 
lower than in 2003 (see Table 2).

THE POSSIBILITIES OF INCREASING 
CEREAL PRODUCTION 

The analysis of the above trends and data allows us for 
concluding that Georgia, like many countries in the world, 
is potentially at food insecurity risks. There is no doubt that 
there is a severe deficit in the balance of production and con-
sumption of wheat, due to which, effective demand for it 
should be met by imports, that is, the danger is obvious from 
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both a socioeconomic and political points of views. In such a 
situation, Georgia becomes objectively dependent on one or 
another country realizing import or carrying out humanitari-
an activities through a some kind of profit.

  It is estimated that the country needs 15001700 
thousand tons of cereals annually, of which 780 thousand 
tons should be directly used for food purposes. In terms of 
the bread and bakery products, this volume is 680-690 thou-
sand tons, which requires 525530 thousand tons of flour. 
Then, from locally produced wheat, it is possible to produce 
120140 thousand tons of flour (140150 thousand tons on 
average, based on the commercial wheat production). The 
remaining part is to be imported (see Table 3).

         
Table. Import of cereals in Georgia in 2008-2018 

(million USD)  

Year Cerelas, - total including 
wheat 

the share of wheat in 
the import of cereals, 

%
2008 113,3613 108,8517 96,0
2009 113,4271 105,0602 92,6
2010 179,0637 174,0547 97,2
2011 196,5481 184,2322 93,7
2012 249,6049 239,9502 96,1
2013 203,5139 184,836 90,8
2014 167,0969 151,7578 90,8
2015 134,5381 119,3524 88,7
2016 100,0621 86,0615 86,0
2017 114,5025 98,175 85,7
2018 132,8005 114,9037 86,5

Source: National Statistics Office -  www.geostat.ge        

It is obvious that per capita cereal production it has been 
systematically declining, while of bread and bread products 
consumption significantly exceeds the country’s physiological 

standard (instead of standard 350 grams, a significant portion 
of the population actually consumes 420450 grams, which 
should be explained by the unaffordability of other products).

The provision of assistance to the target population, 
under conditions of rising food prices, should be based not 
on food subsidies for them (that is artificial reduction of food 
prices), but on increasing their income. Although the growth 
of people’s income may not always equal to the rise in food 
prices, this applies to different population groups in different 
ways. The poor people in the poor countries have the direct 
prospect in this regard (the proportion of the population liv-
ing below the poverty line in Georgia is 20.1%, while the Gini 
coefficient is 0.37). (National Statistics Office, 2019). The out-
come of this process for all countries will depend on the qual-
ity of State policy. Those who have the worst agrarian policies 
will be the losers.

Most scientists and specialists agree that the transfor-
mation of agricultural lands allows for increasing the harvest 
area for cereal in the country by 150 thousand hectares, or 
to 350 thousand hectares. Such a structural transformation 
of arable lands allows for producing 1.0-1.1 million tons of 
cereals in the medium term in Georgia, which is sufficient for 
the country’s food security (according to the adequacy ratio). 
As to wheat, we can produce it within 60-65% of our demand. 

Calculations made on the basis of the technology road-
maps of the I. Lomouri Institute of Arable Farming and the 
Production Association “Lomtagora” show that the value of 
1 ton of wheat produced in Georgia will be $ 25-30 less as 
compared to imported wheat. 

Given the shortage of arable land in our country, in the 
future, the emphasis should be mainly placed on the inten-
sive factors of increasing yields of cereals. The introduction of 
intensive (highyield) varieties of wheat and maize will allow 
us for producing on average 4 tons of wheat and 8 tons of 
maize per hectare, in the perspective. 

Georgia has considerable stocks reserves due to the in-
creased relclamed land areas, recconstruction of the exist-
ing landreclamation systems, their technical modernization 
and enhancing the sustainability of water supply. Important 
measures must be taken to strengthen grain enterprises, as 
the material-technical base of this sector, in terms of soil pro-
tection, agrochemical services and improving soil fertility. In 
this regard, of special importance are the measures for culti-
vation of saltaffected and alkaline soils existing in the coun-
try and transforming them into agricultural areas (their total 
area exceeds 210 thousand hectares). 

Application of aforementioned stocks and substantial 
increase in cereal production will only be possible if all the 
available levers and means of materialeconomic incentive of 
its production will be used, in which the State has a crucial 
role to play.

Stimulation of cereal production can be realized in differ-
ent ways. In particular, exemption of cereal crops from taxa-
tion. There may also be used the state guaranteed purchase 
of cereals produced, concessional credit systems, insurance 
systems, direct subsidies (this will not be a violation of the 
obligations to the World Trade Organization, since, in accord-
ance with the Charter of this organization, the country can 

Table 2. Cereal production in Georgia in 2010-2018 
2010 2015 2018 

Mid year population, thousand 
people 3786.7 3725.3 3726.5

Cereal production (wheat, barley, 
oats, maize), thousand tons 214.8 356.2 363.7

     Including:
Wheat 48.4 125.6 107.1
Maize 141.1 184.6 194.2

The share of cereals in overall pro-
duction
- wheat 22,5 35,3 29,4
- maize 65,7 51,8 53,4

Cereal per capita production, kg 56,7 95,6 97,6
      Including:

wheat 12,8 33,7 28,7
maize 37,3 49,6 52,1

Selfsufficiency rate, %:
- with wheat 6 17 15
- with maize 96 77 71

Source: compiled on the basis of data of National 
 Statistics Office 

Paata Koguashvili | Nikoloz Chikhladze



GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019 57

direct 5% of export earnings to subsidize the important sec-
tors), and so on.  

One of the major problems of the grain economy devel-
opment is protection of the consumer market. Frequently, 
the well-packaged, but low-quality and cheap products from 
different countries reach the consumer market, which are 
intended for our population with low paying capacity. The 
products reached the market in this way, can affect negative-
ly the country’s economy in many aspects. First, it may cause 
damage to life and health of its immediate consumers, and 
then to the country’s budget in general. We mean not the 
direct losses (tax evasion, etc.), but losses resulting from the 
creation of an unfavorable business environment for local en-
trepreneurs.

It is indisputable that our cereal producers face the 
problem with selling the produced cereals every year. The 
existence of cheap and low-quality products in the market 
frequently forces them to sell cereals for the very low prices, 
to suffer considerable losses and subsequently to withdraw 
this business altogether. In this situation, there is an increas-
ing number of uncultivated arable lands and unemployed 
persons, the amount of foreign currency flowing out of the 
country and the degree of the country’s dependency on the 
import of cereals grain, with all its negative effects.

There are about 180 grain processing plants in Georgia 
with small and large production capacity, with a total pro-
duction capacity of 6500 tons per day. Of these, 16 large en-

terprises have a total capacity of more than 3500 tons per 
day. Today, these capacities are utilized only minimally – at 
10-15%, which in turn causes economic and social problems.

One of the key areas for resolving this problem, first of 
all, should be considered the changes in the country’s agricul-
tural policy and bringing it into line with the global challeng-
es. It is about the national economy, which is going through 
the period of acute crisis, as well as goods producer who has 
no incentive to work.

FORECAST

Economic calculations indicate that by 2025, the opti-
mal area for wheat will be considered: 114.0 thousand ha, 
for crops - 421.8 thousand tons*, for a grain-storing - 120.0 
thousand ha, and for a fodder - 50.0 thousand ha, for maize 
- 170,0 thousand ha and 714,0 thousand tons, for barley - 
50,0 thousand ha and 160,0 thousand tons, for oats - 20,0 
thousand ha and 50,0 thousand tons (see Tables 4 and 5). In 
case of land consolidation, the wheat cultivation area may be 
increased to 150.0 thousand hectares. 

A country with favorable biogeoclimatic conditions for 
increasing cereal production, its cultivation skills and tra-
ditions, cereal processing capacities, and the local market 
should not be entirely dependent on imports from other 
countries.

Table 4. Agricultural crops production areas (thousand ha)  (optimized, 2025) (Keshelashvili, Koguashvili,  2017:45)

Agricultural crops 
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Total areas 625 9,2 80,6 70,7 19,1 7,0 62,6 35,8 155,0 121,6 63,4
Wheat 114 – 0,7 – – – 26,3 5,3 52,2 23,0 6,5

Maize and grain-storing 
and fodder crops 170 4,0 53,3 51,8 11,2 3,5 4,7 6,5 16,8 15,4 2,8

Lobio 13 0,12 0,5 0,3 0,06 0,02 3,8 3,8 2,8 1,0 0,6
Sunflower 15 – – – – – 0,08 0,8 13,2 0,82 0.1

Table 5. The volumes of agricultural production output (thousand tons) (optimized, 2025)

Agricultural crops 
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Wheat 421,8 – 2,6 – – – 97,3 19,6 193,1 85,1 24,1

Barley 160,0 – 0,2 – – – 26,4 5,2 23,0 32,2 73,0

Oats 50,0 – – – – – 3,0 4,8 24,8 13,2 4,2
Maize and grain-storing and 
fodder crops 714,0 16,8 223,8 217,6 47 14,7 19,7 27,3 70,6 64,7 11,8

Lobio 14,05 0,3 0,9 0,5 0,2 0,05 2,0 2,6 4,7 1,7 1,1

Rye 5,4 – – – – – – – – 3,0 2,4

Sunflower 22,0 – – – – – 0,1 1,2 19,4 1,2 0,1

Soybean 12,0 – 3,8 7,7 0,1 – 0,4 – – – –

* Highyield crop, such as Triticale, which has been tested in Georgia, can also be used as animal food in livestock production
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CONCLUSION

In order to avoid the long-standing problem, it is nec-
essary to apply all the reserves for increasing domestic ce-
real production, for which, first of all, Georgia should adopt 
a financially, technically, technologically and institutionally 
strong State program supporting grain producers, which will 
also involve institutional measures to produce elite seeds.  

We believe that grain and the production of cereals as 
a strategic food, must be considered a priority both in the 
medium and the long term (as well as the production of own 
seeds, saplings, livestock and other agricultural products). 
This is required by an objective reality created in the world 
food production, Georgia’s overall economic interests, and 
the goal to ensure food security.

One of the key areas for resolving this problem, first of 
all, should be considered the changes in the country’s agricul-
tural policy and bringing it into line with the global challeng-
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es. It is about the national economy, which is going through 
the period of acute crisis, as well as goods producer who has 
no incentive to work. In addition, it is necessary to adopt 
laws – “On Food Security of Georgia”, “On Protection and 
Sustainable Development of Agricultural Sector of Georgia”, 
etc., which must become some kind of guidance for a revival 
agricultural production and solving the food problem. Only 
the Government can cope with this problem. It is clear from 
the above-stated that:

 Food security is one of the top priorities for the country 
and the State;

- A government responsibility and the degree and direc-
tion of its intervention in the agrifood processes are crucial 
factors in saving the country from famine.

There is no way the country with such potential is a 
 beggar State, when it has every possibility to increase wheat 
production. This is necessary in view of the current reality 
and the geopolitical situation.
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SUMMARY

Georgia has long been considered one of the exempla-
ry wheat producing and consuming countries. In the article, 
the authors claim that the production of cereals as a strategic 
food must be a priority, and that the structural transforma-
tion of arable lands will allow for producing 1.01.1 million 
tons of cereals in the medium term, which is sufficient for the 
country’s food security. As to wheat, we can produce it with-
in 60-65% of our demand, of which, price of one ton will be 
$ 25-30 as compared who imported wheat. To that end, we 
have to change agricultural policy and bring it in line with the 
existing global challenges.    

In the last two decades, there has been a trend towards 
the decline in world cereal output and the continuing rise in 
their prices. The latter is also due to the fact that population 
growth has far outpaced the per capita growth of cereal pro-
duction.

In the last four decades, the global price of 1 ton of 
wheat has increased from $ 80.4 to $ 173.4. The era of cheap 
food in the world has come to an end. 

Economic calculations indicate that by 2025, the opti-
mal area for wheat will be considered: 114.0 thousand ha, 
for crops - 421.8 thousand tons, for a grain-storing - 120.0 
thousand ha, and for a fodder - 50.0 thousand ha, for maize 
- 170,0 thousand ha and 714,0 thousand tons, for barley - 
50,0 thousand ha and 160,0 thousand tons, for oats - 20,0 
thousand ha and 50,0 thousand tons. In case of land consoli-
dation, the wheat cultivation area may be increased to 150.0 
thousand hectares. 

In order to avoid the long-standing problem, it is nec-
essary to apply all the reserves for increasing domestic ce-
real production, for which, first of all, Georgia should adopt 
a financially, technically, technologically and institutionally 
strong State program supporting grain producers, which will 
also involve institutional measures to produce elite seeds.  
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შესავალი

ქვეყნების ეკონომიკური ეფექტიანობა და განვითა რება 

დამოკი  დებულია საფინანსო სისტემის გამართული ფუნქციო

ნირებაზე. კაპიტალის ბაზრების განვითარება გრძელ  ვა

დიანი პოლიტიკის საკითხია და არის რეალურ ეკონო მიკაში 

ფინანსური რისკების გაზიარებისა და ეფექტია ნობის გაზრდის 

პირობა. იგი ხელს უწყობს ეკონომიკისა და კეთილდღეობის 

გაზრდას. 

მსოფლიო ეკონომიკურ ლიტერატურაში განსაზღვრუ

ლია კაპიტალის ბაზრების სარგებელი როგორც ინვეს

ტორებისათვის, ასევე ბენეფიციარებისთვის. საყოველთაოდ 

ცნობილია, რომ კაპიტალის ბაზრები უზრუნველყოფენ სა

ბანკო კაპიტალის ალტერნატიულ დაფინანსებას, რისკების 

გაზიარებას და კაპიტალის ეფექტიან განაწილებას, როგორც 

კერძო კორპორაციების, ასევე სახელმწიფო სექტორში (Luc 

Laeven, 2014: 46).

კაპიტალის ბაზარი დანაზოგების ზრდის პირობაა. 

საქართ ველო დანაზოგების დაბალი მაჩვენებლით გამო

ირჩევა, რამდენადაც კომპანიებსა და ფიზიკურ პირებს 

არ აქვთ დანაზოგების მართვის ალტერნატივები. ისინი 

საბანკო სექტორზე არიან დამოკიდებულნი. ქვეყნებს, სადაც 

დაბალია შემოსავლების დონე, მაგრამ არსებობს კაპიტა

ლის ბაზრები, დანაზოგების ნორმაც იზრდება. ამის მაგალი

თია ჩინეთი. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 20102016 

წლებში, ჩინეთში დანაზოგების ნორმა შეადგენდა მთლიანი 

სამამულო პროდუქტის 48,5 პროცენტს, ხოლო კაპიტალის 

ბაზარი კი  მთლიანი სამამულო პროდუქტის 40 პროცენტზე 

მეტს (მსოფლიო ბანკი). საქართველოში ამავე პერიოდში 

დანაზოგების წილი მთლიან სამამულო პროდუქტში იყო 19 

პროცენტი, ხოლო კაპიტალის ბაზარი კი მთლიან სამამულო 

პროდუქტში იყო ძალიან უმნიშვნელო.

ცხადია, რომ კაპიტალის ბაზრების განვითარება უზრუნ

ველყოფს კორპორაციების გრძელვადიან დაფინანსებას და 

ინვესტირებას და საშუალებას იძლევა, საბანკო ბაზრების 

განვითარებასთან ერთად, გააუმჯობესდეს კაპიტალის განა

წილება, განვითარდეს ბანკების, საინვესტიციო ფონდებისა 

და სხვა საფინანსო და არასაფინანსო ინსტიტუტებს შორის 

კონკურენცია გრძელვადიანი კაპიტალის ბაზრის განვითა

რების გზით. ფინანსური სისტემა, რომელიც მოიცავს საფონ

დო ბაზრებთან ერთად საბანკო ბაზრებს, უფრო სტაბილურია 

და უკეთესად შეუძლია შთანთქოს შოკი. 

საქართველოში არსებობს კაპიტალის ბაზრის ფორმი

რების განვითარებადი ბაზრებისათვის დამახასიათებელი 

პრობლემები. ემიტენტების (სააქციო საზოგადოებების) 

სიმ ცირესთან ერთად ფასიანი ქაღალდების ბაზარი არის არა 

მიმ ზიდველი, რაც განპირობებულია კორპორაციათა არა

ტრანს  ფერენტულობითა და ინფორმაციის სიმწირით. კერძო 

სექ ტო რის არასაკმარისი გამჭვირვალობა ხელს უშლის კერძო 

სექტორში ინვესტირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღე ბას, 

რის გამოც დანაზოგის მფლობელი უპირატესად საბანკო ან 

უძრავ ქონებაში კაპიტალიზაციას ახდენს. 

ამასთან, უმნიშვნელო წილის მფლობელი აქციონერების 

უფლებების დაცვა მოითხოვს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას 
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და სათანადო ინსტიტუციური ბაზის შექმნას. ეს ფაქტორები 

განსაზღვრავენ დანაზოგების კაპიტალის ბაზრისაკენ წარმარ

თვის სურვილს და შესაძლებლობებს

სახელმწიფო სექტორში სახაზინო ვალდებულებების 

გან თავსება პირველად საფონდო ბირჟებზე საშუალებას 

აძლევს მთავრობებს, დააფინანსონ ფისკალური დეფიციტები, 

რომე ლიც უცხოური სესხების ალტერნატიულ წყაროს წარმო

ადგენს, უზრუნველყოფს მონეტარული პოლიტიკის განხორ

ციელებას და მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზ მის 

გაუმჯობესებას (Monetary Policy Implementation at Diffe

rent Stages of Market Development, 2004), ქმნის მაკრო

ეკონომიკურ მოლოდინებს და რეაგირებს მონეტარული პო

ლი ტიკის ცვლილებებზე. 

განვითარებად ქვეყნებში აღნიშნული მიმართულებით 

მხო ლოდ ემპირიული მონაცემებია ცნობილი. სახაზინო 

ვალდე ბუ ლებების ბაზრის გავლენა მაკროეკონომიკურ 

მდგრა  დობაზე და ოპტიმალური ბაზრის ფორმირების სა

კითხი, თუ რა ზომით არის შესაძლებელი მისი გაფართოება, 

(განსაკუთრებით დაგროვებითი საპენსიო დანაზოგების 

დაბან დების მიზნით), მოითხოვს სპეციალურ შესწავლას. 

ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრები არის უცხოურ 

ინვეს ტი ციების მოზიდვის საშუალება. იგი ადგილობრივი 

კორპო რა ციებისათვის რისკის გაზიარების გზაა. ფინანსური 

ბაზ რე ბის ლიბერალიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია უზრუნ

ველ ყოფს განვითარებად ბაზრებზე კაპიტალის ბაზრე ბის 

განვითარებას. იგი ამასთანავე უზრუნველყოფს კაპიტა ლის 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას და საბანკო კრედი ტე

ბისადმი ინსტიტუციური და ბიუროკრატიული ბარიერებისაგან 

თავის აცდენას. კაპიტალის ბაზრის ეს რაციონალური როლი 

და გამოწვევები მნიშვნელოვანი წინაპირობაა საქართვე

ლოში კაპიტალის ბაზრის განვითარებისათვის.

გამოყენებული ლიტერატურის მიმოხილვა

ეკონომიკური ლიტერატურაში აღიარებულია, რომ 

ფინანსურ სისტემას შეუძლიან ფულის აკუმილაცია, რომელიც 

მნიშვნელოვანია ინდუსტრიის განვითარებისათვის, საბანკო 

სისტემას შეუძლია, ის საწარმოები გამოავლინოს და განა

ვითაროს, რომლებიც ეფექტიანად განახორციელებენ ინო ვა

ციებს (Ross Levin, 1997: 688726), ხოლო ჯოანა რიბინსონი კი 

წერდა, რომ ფინანსურ ნაკადებს განსაზღვრავენ საწარმოები. 

მის მსგავ სად, რობერტ ლუკასის თეორიით, ფინანსური ფაქტო 

რების როლი ეკონომიკურ ზრდაში უმნიშვნელოა, რამდე  ნა

დაც ფინანსურ გადაწყვეტილებებზე მოთხოვნას ეკონო  მი კური 

განვითარება ქმნის, ხოლო საფინანსო სისტემა კი ავტო მა ტუ

რად რეაგირებს ამ მოთხოვნებზე. წარმოება წამყვა ნია, ხოლო 

საფინანსო სექტორი მის დინებას მიყვება (Hyoungsoo Zang, 

Young Chu Kim: 2007; Jagadish Prasad Bist, 2018). 

დღეს ეკონომისტებში ერთერთი აქტუალური თემაა, 

თუ რამდენად ზემოქმედებს ფინანსურ სისტემა ეკონომიკაზე 

და რა კორელციური კავშირი აქვთ ფინანსურ ბაზრებსა და 

ეკონომიკის ზრდას სხვადასხვა ქვეყანაში. ეკონომისტების 

ერთი ნაწილი ჯერდება იმას, რომ ხანგრძლივვადიან 

პერიოდში მათი კავშირი ცხადია და ვლინდება (Pradhan, 

R.P., Arvin, M..B., Bahmani, S., Hall, J.H., Norman, N., 

2017). ხოლო მეორე ნაწილი კი კონკრეტული ქვეყნების 

მაგა ლითზე ასაბუთებს, რომ ეს კავშირი ცალკეული ქვყენების 

ჯგუფში და განვითარებულ ქვეყნებში სუსტია (Narayan, P. K., 

Narayan, S. 2013:7078; Ayadi, R., Arbak, E., Naceur, S. B., 

De Groen, W. P, 2013; Ductor, L., Grechyna, D. , 2015: 393

405; Grassa, R., Gazdar, K: 2014: 493514; Mhadhbi, K. 2014: 

48–58.). სხვები ზღვრული რეგრესიის მოდელის (Threshold 

regression model) გამოყენებით ასაბუთებენ, რომ როდესაც 

ფინანსური სექტორის განვითარება აღწევს ზღვარს, მაშინ მისი 

შემდგომი განვითარება იწვევს ეკონომიკის დაცემას (Law, 

S. H., Singh, N., 2014: 36–44; Samargandi, N., Fidrmuc, J., 

Ghosh, S. 2015: 66–81.; Arcand, J. L., Berkes, E., Panizza, 

U. 2012; Rousseau, P. L., & Wachtel, P. 2008; Demetriades, 

P. O., & Rousseau, P. L., 2015). ფინანსურ ბაზრებს უფრო 

მეტი ეფექტი აქვთ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, ვიდრე 

დაბალგანვითარებულ ქვეყნებში (Deidda, L., Fattouh, 

B. 2002: 339–345). ამდენად, სხვადასხვა ქვეყანაში და 

ქვეყნების ჯგუფში კვლევების შედეგები განსხვავებულია.

ბოლო ათწლეულებში კაპიტალის ბაზრები ბევრ ქვე

ყა ნაში გაფართოვდა, განსაკუთრებით კი განვითარებად 

ქვეყნებში. ის გარემოება, რომ განვითარებად ქვეყნებში 

კა პი  ტა ლის ბაზრები ვითარდება 34 ჯერ უფრო სწრაფად, 

ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში და გლობალური ბაზრე ბის 

განვითარების პროგნოზით, მომავალი 10 წლის განმავ ლო

ბაში იგი 4070პროცენტით გაიზრდება (William Wright, 

Panagiotis Asimakopoulos, Eivind Friis Hamre, 2019), მეტ

ყვე  ლებს მის მზარდ და რაციონალურ როლზე ეკონო მიკაში. 

კაპიტალის ბაზრის განვითარება ყოველთვის განიხი

ლებოდა როგორც რისკიანი საქმიანობა, განსაკუთრებით 

საქართველოში, რამდენადაც ადგილობრივი ვალუტის ხშირი 

და ღრმა რყევები ამცირებდა კაპიტალის ბაზრის საიმედობას. 

რისკს, არასტაბილურობასა და გაცვლითი კურსის 

რყე  ვებს ემატება კორპორაციული მართვის კულტურაც და 

გამჭვირ ვალობის პრობლემებიც. მსოფლიოში ეს პროცესები 

ეჭვ ქვეშ აყენებენ ფინანსური გლობალური კაპიტალური ნაკა

დების სარგებელს თითქმის ყველა ქვეყანაში (Stiglitz, J. E 

2002; Arcand, J. L., Berkes, E., Panizza, U, 2012). ეს საკითხი 

კიდევ უფრი მწვავედ დადგა საერთაშორისო და სამამულო 

ლიტერატურაში და კიდევ უფრო მეტად გამწვავდა დებატები 

20082009 წლების გლობალური ფინანსურ კრიზისის შემდ

გომ პერიოდში (MilesiFerretti, Gian Maria, Cedric Tille, 

2011: 289346; Lane, Philip R., Gian Maria MilesiFerretti, 

2011). კაპიტალის ბაზრის წინაშე გაჩნდა ახალი გამოწვევები 

და მოსალოდნელი თანამდე არასასურველი შედეგები.

კაპიტალის ბაზარის გამოწვევები და განვითარების წინაპირობები საქართველოში
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ყოველივე ამან კვლავ დააყენა საკითხი კაპიტალის 

ბაზრების განვითარების რაციონალიზმის შესახებ და იმ 

ფუნდამენტური ფაქტორების შესახებ, რომლებიც მოქმედებენ 

ამ ბაზრის განვითარებაზე. 

 

საქართველოში კაპიტალის ბაზრის 
ფორმირების წინააღმდეგობრივი გზა

 საქართველოს არ გააჩნია კარგად განვითარებული 

კაპიტალის ბაზრები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 

მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა შიდა კაპიტა

ლის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და სა

ერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით ინერგებოდა 

საერთაშორისო სტანდარტები, კაპიტალის ბაზრები ფრაგმენ

ტულად ვითარდებოდა. ამ საუკუნის 10იან წლებამდე სა

ქართ ველოს არ გააჩნდა კაპიტალის ბაზრის განვითარების 

სტრატეგია.

2000 წელს საქართველოში ჩამოყალიბდა საფონდო 

ბირჟა და შეიქმნა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების 

ეროვნული კომისია, როგორც დამოუკიდებელი სამსახური. 

ამასთან მიღებული იქნა კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 

შესახებ“. საფონდო ბირჟა ნელა, მაგრამ მაინც ვითარდებოდა. 

2008 წლამდე 300მდე სააქციო საზოგადოება იყო დაშვე

ბული საფონდო ბირჟაზე და 40ზე მეტი საბროკერი ფირმა 

ასრულებდა საინვესტიციო ინსტიტუტების ფუნქციას. ვაჭრობა 

ღია წესით ხორციელდებოდა, გარიგებები გამჭვირვალე 

იყო და ადგილი ჰქონდა თავისუფალ ფასწარმოქმნას. 2008 

წელს საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ დაშვებულ იქნა 

ბირჟის გარეთ ვაჭრობა, ღიაობის და ტრანსფარენტუ ლო ბის 

მოთხოვნები ლიბერალური გახდა. წარმოიშვა ე.წ. დახუ

რული ვაჭრობა, რომელიც დაბალი ტრანზაქციული ხარჯე

ბით გამოირჩევა. გაუქმდა ფასიანი ქაღალდების ეროვნული 

კომისია და საფონდო ბირჟაზე ზედამხედველობა დაევალა 

ეროვნულ ბანკს, რომელიც იქცა მეგარეგულატორად.

საქართველოში ფულის კონცენტრაციის სფეროში სა

ბანკო სისტემა კიდევ უფრო გაძლიერდა, რამდენადაც იგი 

ფაქტიურად ფლობს საფონდო ბირჟას კერძო საკუთრებაში 

და საფონდო ბირჟის აქციათა ნახევარზე მეტი კომერციული 

ბანკის საკუთრებაშია, რაც აძლევს მას საშუალებას, საბანკო 

კაპიტალის ალტერნატიული წყარო  საფონდო ბირჟა  არ 

გახდეს საბანკო კაპიტალის კონკურენტი (Banking and Capital 

Markets M&A Outlook, 2019)1. 

2008 წლის საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად 

1 მსოფლიოში საბანკო და კაპიტალის ბაზრებზე გაერთიანებისა და შერწყმის 
ტენდენციის გაღრმავებას ვარაუდობენ. (Banking and Capital Markets M&A 
 Outlook, Delloitte, Will it be a stellar year for banking and capital markets 
mergers and acquisitions? 2019
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financialservices/articles/bank-
ingsecuritiesmergersacquisitionsoutlook.html)

საბროკერო ფირმების რაოდენობა შემცირდა, რამდენადაც 

მათ გაეზარდათ საწესდებო კაპიტალის მოცულობა, რომლის 

დაკმაყოფილებაც მხოლოდ კომერციულ ბანკებთან არსებულ 

საბრო კერი ფირმებს შეეძლოთ. 2018 წელს მხოლოდ 11 სა

ბროკერო ფირმა დაფიქსირდა, რომელთა დიდი ნაწილი 

კომერციული ბანკების ფილიალია. 

საფონდი ბირჟების საქმიანობა, ისევე როგორც კორპო

რაციათა მენეჯმენტი, ვერ განვითარდა. თუ 2000 წელს 

სა ფონდო ბირჟის ბრუნვის მაჩვენებელი 12.8 პროცენტს 

შეადგენდა და მთლიან სამამულო პროდუქტთან მიმართებაში 

5,03 პროცენტი იყო, 2012 წელს ბრუნვამ შეადგინა 0,24 

პროცენტი და მთლიან სამამულო პროდუქტთან მიმართებაში 

კი  დაეცა 0.9 პროცენტამდე. შედეგად საქართველოზე ნაკ

ლე  ბად განვითარებულ ქვეყნებს აღმოაჩნდათ სააქციო ბაზ

რის კაპიტალიზაციის უკეთესი მაჩვენებლები (მაგალითად, 

კენიაში 2013 წელს საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობამ შეადგინა 

მთლიანი სამამულო პროდუქტის 3.3 პროცენტი) (მსოფლიო 

ბანკი).

გრაფიკი 1

წყარო: მსოფლი ბანკის მონაცემები, წელი 2012. 
https:// databank.worldbank.org/data/source/global
f i n a n  c i a l  d e v e l o p m e n t / T y p e / TA B L E / p r e v i e w /
on#advancedDownloadOptions

საქართველოში ბაზრის კაპიტალიზაცია მთლიან სამა

მულო პროდუქტთან 2007 წელს 10 პროცენტს მიაღწია, 

თუმცა შემდგომ შემცირდა მნიშვნელოვნად და განახევრდა. 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეს მაჩვენებელი ძალზედ დაბა

ლია. ასევე დაბალია ბირჟის ბრუნვა. მსოფლის ბანკის 

მონაცემებით, 2012 წელს საფონდო ბირჟაზე დადებული 

გარიგებების ღირებულებამ შეადგინა მთლიანი სამამულო 

პროდუქტის 0,01 პროცენტი, მაშინ როდესაც ჩინეთში ეს 

მაჩვენებელი 56.6 პროცენტია, თურქეთში  35 პროცენტი, 

ხოლო რუსეთში კი  19.8 პროცენტი. მართალია, რუსეთის 

ფედერაციაში ეს მაჩვენებლი ბოლო პერიოდში შემცირდა, 

მაგრამ იგი მნიშვნელოვნად აღემატება ბალტიისპირეთის 

ქვეყნების მაჩვენებელსაც. 

მიხეილ თოქმაზიშვილი
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გრაფიკი 2

გრაფიკი 3

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები, წელი 2012.
https://databank.worldbank.org/data/source/global
f i n a n c i a l  d e v e l o p m e n t / T y p e / TA B L E / p r e v i e w /
on#advancedDownloadOptions

საფონდო ბაზარმა საქართველოში დაკარგა აქციებზე 

საბაზრო ფასწარმოქმნის ფუნქცია. შესაბამისად, აქციებით 

თუ სხვა ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა ყოველგვარ აზრს 

მოკლებული გახდა. მთელი საფონდო ბაზარი რუხმა, არა

ტრანსპარენტულმა „ველურლიბერალურმა“ ბაზარმა ჩაანა

ცვლა (Aslanishvili).

საქართველოში იყო ცდა, საქართველო გამხდარიყო 

რეგიონალური ფინანსური ცენტრი და მომხდარიყო ფინან

სური ინსტიტუტების, საფონდო ბირჟებისა და სხვა კომერცი

ული ინსტიტუტების კონცენტრაცია, ფინანსური ლიბერალიზა

ციის ფონზე გაზრდილიყო საერთაშორისო ტრანსაქციების და 

გარიგების ოდენობა. ამ მიზნით 2008 წლის დასაწყისში შე

იქმნა კანონი „საფინანსო სექტორის გლობალური კონკუ  რენ

ტუნარიანობის შესახებ“, რომლის მიზანი იყო საქართველოს 

გადაქცევა გლობალურ ფინანსურ ცენტრად, ფი ნან სური სის

ტემის ინტეგრაცია მსოფლიო ფინანსურ სისტე მაში და სახელ

მწიფოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. 

ეს ფინანსური სტარტეგია შესაბამებაში უნდა ყოფილიყო 

საფონდო ბირჟის ლიბერალურ პოლიტიკასთან და შემდგომ 

საგადასახადო რეფორმებთან, რომელიც დაემყარებოდა 

საშემო სავლო გადასახადის ეტაპობრივ შემცირებას, დივი

დენდსა და პროცენტზე გადასახადის გაუქმებას, მოქნილ 

საგადასახადო რეჟიმს ფინანსური ინსტიტუტებისათვის და 

სხვ. თუმცა 2008 წლის შემდგომ განვითარებული მოვლენების 

გამო კანონი 2009 წელს ძალადაკარგულად გამოცხადდა. 

საქართველო დამოკიდებული აღმოჩნდა საბანკო კაპიტალსა 

და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, ხოლო პორტფელური 

ინვესტიციების შემოდინება არასტაბილური იყო. 

2016 წელს საქართველოში საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს, ეროვნული ბანკისა და ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად პირველად 

საქართველოში შემუშავდა კაპიტალის ბაზრის განვითარების 

სტრატეგია და ზოგადი გეგმა. თუმცა მომდევნო წლებში 

მის განხორციელებას ეფექტი არ მოჰყოლია და საჯარო 

შეფასებებიც არ გაკეთებულა. საფონდო ბირჟის განვითარება 

საკანონდებლო ცვლილებების გარეშე შეუძლებელი გახდა.

საქართველოს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრები არის 

გარიგებებით სეგმენტირებული, სადაც დომინირებს ბანკე

ბის აქციები. ამასთან, საფონდო ბირჟების მეშვეობით კაპი

ტა ლის შიდა და გარე წყაროების გაფართოების ნაცვლად 

ქვეყნის საერთაშორისო ვალი იზრდება, რაც იმაზე მეტყვე

ლებს, რომ საერთაშორისო ვალი უფრო მიმზიდველი გახდა, 

ვიდრე ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი, რაც უარყოფი თად 

მოქმედებს საქართველოს მაკროეკონომიკურ წონასწო

რობაზე და განსაკუთრებით კი  ეროვნული ვალუტის სტაბი

ლუ რობაზე. დღესდღეობით საქართველოს საგარეო ვალი 5 

მლრდს აშშ დოლარს აღემატება, ხოლო საფონდო ბირ ჟის 

კაპიტა ლიზაცია მას 7 ჯერ უფრო მეტად ჩამორჩება. 

გარდა ამისა, კომპანიებს აქციების გაყიდვით ფინანსე

ბის მოზიდვის ნაცვლად ურჩევნიათ, ბანკიდან აიღონ სესხი. 

რად გან საფონდო ბაზარზე შესვლა მოითხოვს გამჭვირვალო

ბის მაღალი სტანდარტების დაცვას. ეს საკითხი კიდევ უფრო 

აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი 

მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას 2014 

წელს და აიღო ვალდებულება, მოეხდინა საკანონმდებლო 

მიახლოება/ჰარმონიზირება ევროკავშირის პრინციპებთან, 

რომლის ერთერთი მოთხოვნაა ანგარიშვალდებულების 

მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფა. 

კაპიტალის ბაზრის  წინაპირობები

ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების ფუნქციონირე

ბაზე გავლენას ახდენს გარემო და წინაპირობები, რომლის 

გათვალისწინების გარეშე კაპიტალის ბაზრის ფირმირება და 

განვითარება შეუძლებელია. ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

ასეთი ზემოქმედების ფაქტორები განსხვავებულად არის 

წარმოდგენილი, გამომდინარე ქვეყნების თავისებურე ბები

დან, თუმცა საყოველთაოდ აღიარებულია ისეთი ფაქტორების 

როლი, როგორიცაა მაკრეკონომიკური პოლიტიკა და სტაბი

ლურობა და ძლიერი ინსტიტუციური და სამართლებრივი 

კაპიტალის ბაზარის გამოწვევები და განვითარების წინაპირობები საქართველოში
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სისტემა. ამ ორ მამოძრავებელ ძალას ემეტება მდგრადი სა

ბანკო სისტემა და ადექვატური მარეგულირებელი და ზედა

მხედველი ინსტიტუტები (Liliana RojasSuarez, 2014), ფინან

სური ინფრასტრუქტურა (Luc Laeven, 2014: 7), საპენსიო 

რეფორმები განვითარებად ქვეყნებში (Dimitri Vittas, 1999) 

და სხვ.

თავისი მნიშვნელობით, ჩვენ გამოვყოფთ ოთხ საყრდენს: 

1. მაკრეკონომიკურ სტაბილურობას; 2. ინსტიტუციურ და 

სამართლებრივ სისტემას; 3. ბაზრის ზომას, შემადგენლობას 

და საპენსიო სისტემას; 4. გამჭვირვალობასა და ფინანსურ 

ინფრსტრუქტურას.

1. არასტაბილური მაკროეკონომიკა სახელმწიფოს 

უქმნის სავალო პრობლემებს და ქვეყნას აყენებს არა სტაბი

ლური ფინანსური ნაკადების, გაცვლითი კურსის რყე ვე ბის და 

ფინანსური კრიზისების რისკების წინაშე. კაპიტა ლის ბაზრები 

უფრო განვითარებულია დაბალი და სტაბილური ინფლაციის 

მქონე ქვეყნებში. სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო 

აუცილებელია უცხოური კაპიტალის მოსაზიდად.

2. ძლიერი ინსტიტუტები და კარგად ფუნქციონირე ბადი 

სამართლებრივი სისტემა მნიშვნელოვანია ადგილობ რივი 

ბაზრების განვითარებისთვის, რადგან ისინი უზრუნველ

ყოფენ ინვესტორთა უფლებების დაცვას, მათ შორის 

უმცირესობათა ინტერესების დაცვას და ინვესტორების მო

ზიდ ვას. კვლევები ადასტურებენ, რომ ქვეყნებში სადაც 

დაცულია აქციონერთა საკუთრების უფლებები და საკუთრების 

უფლებები და კონტრაქტის აღსრულება არ არის ძვირი, აქვთ 

უფრო განვითარებული ადგილობრივი ბაზრები (John D. 

Burger, Francis E. Warnock, Veronica Cacdac Warnock, 

2012). თუმცა, არსებობს განსხვავებული შეხედულებები 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების საჭიროების 

შესახებ. ადრეული კვლევები ამტკიცებდა, რომ ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრები შეიძლება არ რეგულირდებოდეს, 

მაგრამ უკანასკნელი კვლევების თანახმად, რეგულირება 

საჭიროა კერძო საკონტრაქტო ჩარჩო სტანდარტიზაციის

თვის და თაღლითობების თავიდან ასაცილებლად. დღეს 

ფართოდ არის აღიარებული, რომ ფასიანი ქაღალდების 

კანო ნები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კაპიტალის ბაზრის 

განვითარებისთვის.

3. ბაზრის ზომაზე, სტრუქტურაზე ძლიერი ზეგავლენა 

აქვს საპენსიო რეფორმებს. ინსტიტუციური, სამართ ლებ რივი 

და ინფრასტრუქტურული ბარიერების არარსებობის მიუხედა

ვად, ბევრი ქვეყნის ეკონომიკა ვერ ახერხებს ინვესტორთა 

მიზიდვას იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კაპიტალის ბაზრის 

ოპტიმალური სიდიდე და საკმარისი ლიკვიდურობა. ამ 

თვალ   საზრისით ხდება სავალდებულო საპენსიო სისტემების 

დანერგვა, რომელიც ინვესტიციის გრძელვადიანი ინსტრუ

მენ ტების მოზიდვის საშუალებას წარმოადგენს. იგი ადგი

ლობ რივი ობლიგაციების ბაზრის განვითარების პირობაა. 

ფინანსური ბაზრების ლიბერალიზაციასთან და ეფექტიანი 

მა რე გუ ლირებელი გარემოს პირობების ფორმირებას თან 

ერთად, სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზარს, რომელიც დღეს 

დომინირებულია საქართველოში, უნდა დაემატოს კორპო

რაციული კერძო ობლიგაციების ბაზარიც. 

ანალოგიურად, დერივატიული ბაზრები ვერ განვითარ 

დება განვითარებული ბაზრების გარეშე. იგი, თავის მხრივ, კა

პი   ტა ლის ბაზრის განვითარებას შეუწყობს ხელს. უფრო მეტიც, 

ობლიგაციების ბაზრები მოითხოვს კარგად განვითარე ბული 

ფულის ბაზრებს, რათა მონეტარულმა პოლიტიკამ უზრუნ

ველ ყოს საპროცენტო განაკვეთის სტაბილურობა, რომე ლიც 

ხელს შეუწყობს ობლიგაციების ბაზრის განვითარებას.

4.  ფინანსური ინფრასტრუქტურა და გამჭვირვალობა. 

განვითარებული ინფრასტრუქტურა ერთერთ აუცილებელი 

პი რობაა კაპიტალის ბაზრისათვის. იგი ხელს უწყობს ვაჭრო

ბასა და ინფორმაციის გაცვლას, ბაზრის მიერ წარმოებული 

და გამოყენებული ინფორმაციის დამუშავებას, შეფასებას 

და დადასტურებას, რომელიც ფასიანი ქაღალდების ბაზ რის 

მარეგულირებლისგან თვითრეგულირების წესით ხორ ციე ლ

დება. სალიცენზიო მოთხოვნები, გარიგებები, გა და  სა ხადები, 

აუდიტორის ხარჯები, ინფორმაციის გაცვლის სისტე მები, 

ადგილობრივი აუდიტორული და სარეიტინგო კომპანი ების 

განვითარების ხელშეწყობა, და სხვ. მნიშვნე ლოვანია ბაზრის 

ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის. აღნიშ ნული საქმიანო

ბები კომპანიებისათვის არ უნდა იყოს დიდ დანახარჯებთან 

დაკავშირებული.

ასევე მნიშვნელოვანია დავების გადაწყვეტის ალტერ ნა

ტიული მექანიზმების განვითარებაც, განვითარებული საარ

ბი ტრაჟო ინფრასტრუქტურის არსებობაც. კორპორაციათა 

გამჭვირ ვალობა და ინფორმაციული უზრუნველყოფა ქმნის 

ფირმე ბის კაპიტალის ბაზრებზე შეღწევის საშუალებას. 

ინფორ   მაციული გამჭვირვალობა ინვესტორს წარმოდგე

ნას უქმნის კორ პო რაციული მართვის მდგომარეობაზე, 

მასზე და ფუძნე   ბული შეფასება კი ამცირებს სუბიექტივიზმს 

გა დაწყვე ტილებათა მიღებაში. ამასთან, ინფორმაციული 

გამ ჭვირ  ვალობის გადიდება, საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა სა

ფონდო ბაზრის შესახებ როგორც კომპანიის საინვეს ტიციო 

მიმზიდვე ლობის საფუძველი, ხელს უწყობს მისი კონკურენტ

უნარიანობის ამაღლებას. ევროკავშირთან ასოცი  რე ბის 

ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველომ უნდა უზრუნ

ველ ყოს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის მარეგუ ლი რე ბელი 

კანონმდებლობის ევროკავშირის დირექტივებ თან ჰარმო ნი

ზირება. დირექტივების ძირითადი მოთხოვნები გარი გებებისა 

და ფასის გამჭვირვალობის ზრდას, ემიტენტების ფინან სურ 

ანგარიშგებასა და ინფორმაციის ღიაობას, ინვეს ტორთა 

თანაბარ პირობებში ჩაყენებას გულისხმობს.

აღნიშნული წინაპირობები არსებითია საქართველოში 

ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების განვითარებისათვის. 

შესაბამისად, მიზანშეწონილია ფინანსური რეფორმების თან

მიმდევრობით გატარება. განვითარებული საფონდო ბირჟა 

კომპანიებში კაპიტალის მოზიდვის ალტერნატიულ წყაროდ 

მიხეილ თოქმაზიშვილი
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შეიძლება იქცეს და უზრუნველყოს კორპორაციული მართვის 

თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა.

დასკვნები

ნაშრომში დახასიათებული კაპიტალის ბაზრის განვი

თა რების წინაპირობები გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

საქართ ველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარების პოლიტი

კის განსაზღვრისას. 

საქართველოში კაპიტალის ბაზრების განუვითარებ ლობა 

განპირობებულია მცირე ბაზრის ზომის, სუსტი ინსტიტუტე ბისა 

და არასტაბილური მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შედე

გად. კაპიტალის ბაზრები არ შეიძლება განვითარდეს სტაბი

ლური მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი 

გარემოს გარეშე, რომელიც იცავს საკუთრების უფლებას. ეს 

არის ბაზრების ფუნქციონირების ფუნდამენტური პირობა. 

ბაზრების განვითარება ეტაპობრივი და ხანგრძლივი 

პროცესია. სხვადასხვა ბაზრები (სახელმწიფო და კორპო

რაციული ობლიგაციების, დერივატივების, საპენსიო საინვეს

ტიციო კაპიტალის და სხვ.) ერთმანეთს ავსებენ. კაპიტა ლის 

ბაზრის რეფორმები მათ ოპტიმალურ შერწყმას მო ითხოვს, 

რომელიც უნდა იყოს ფინანსური ლიბერალიზაციით გან მტკი

ცებული. იგი უნდა ემსახურებოდეს ბაზრის ზომის გაზრდას. 

კერძო საპენსიო დანაზოგების სისტემის შექმნა ინვეს

ტორთა ბაზის გაფართოების მნიშვნელოვანი პირობაა. 

სისტემა ტურად უნდა ხდებოდეს მისი ეკონომიკაზე ზემოქმე

დების შესწავლა, რათ დაიხვეწოს საპენსიო სქემები.

კორპორაციული მართვის რეფორმები უნდა ემსახურე

ბოდეს მცირესი ინვესტორების ინტერესების დაცვას, ინფორ

მაციის ღიაობის უზრუნველყოფას, ფასიანი ქაღალდების 

პრო დუქტების სტანდარტიზაციას, ეფექტური პირველადი 

და მეორადი ბაზრების განვითარებას, ფინანსური ინფრა

სტრუქტურის განვითარებას და სხვ.

გლობალურ ბაზრებთან ინტეგრაცია ეკონომიკური 

ზრდის პირობაა და იგი ვერ განხორციელდება თუ საქართ

ველოში არ დაინერგება სრულყოფილი განვითარებული 

კაპი ტა ლის ბაზარი, არ იქნება სტაბილური ეკონომიკური ზრდა 

მიღ წეული და „რბილ კორპორაციულ სამართალთან“ ერთად 

არ შეიქმნება ადექვატური ინსტიტუციური ინფრას ტრუქტურა.
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SUMMARY

The article describes the challenges of capital markets, 
concepts of effects of capital markets` development on 
the economic growth, the current conditions of the capital 
market in Georgia, restricting and stimulating factors and 
preconditions necessary for the expansion of the capital 
market. Through comparative analysis, the problems and 
trends of development of capitalization are presented.

The formation of capital market is a long process. It 
requires the formation of financial instruments, consolidated 
legal or model norms, market infrastructure and institutions. 
In the developing countries, and moreover, in the Post-
Soviet countries with least-developed economy and 
transformational law, the capital market is undeveloped 
considering the capacity of economy and its potential 
benefits. The banking sector`s ability to finance the economy 
is restricted, the demand on investment capital is wide, as 
a result, with the traditional bank financing, establishment 
and development of the capital market is considered with 
any alternative.

The paper analyzes the causes that impact on local capital 
markets functioning and the prerequisites without which the 
capital market can not be formed and developed in Georgia. 
The characteristics of impact factors on the capital market 
through examining of economic literature are presented. 

The strong institutions and the well-functioning legal 
system are important for local market development, as they 
provide the protection of investors` rights, including the 
protection of minority interests and attracting investors. 
The studies show that the country, where the rights of 
shareholders are protected and the transaction is not 
expensive, has more developed local markets, however, 
there is a different view about the necessity for regulating 
the securities market. The initial studies argued that the 
securities market may not be regulated, but according to 
the recent researches, the regulation is essential for private 

contractual framework standardization and fraud prevention. 
Today it is widely recognized that the laws of securities are 
critical to the development of the capital market;

Finally, the article proposes the structure of market 
prerequisites that are based on several piles: macroeconomic 
stability, institutional and legal system, market size, market 
composition and pension system, transparency and financial 
infrastructure. Despite the absence of institutional, legal and 
infrastructural barriers, many economies are unable to attract 
investors in order to ensure the optimum level of capital 
market and efficient liquidity. In this regard, the compulsory 
pension systems are introduced, which is an opportunity to 
attract the long-term instruments of investment. It is the 
condition of the development of the local bond market. With 
the liberalization of financial markets and in the effective 
regulatory environment, investments in the state bonds that 
dominate in Georgia today will be added by expansion of 
the corporate private bonds market. Similarly, the derivative 
markets cannot be developed without a well-developed 
market and, in turn, they will contribute to the development 
of the capital market. Moreover, the bond market requires 
the well-developed money markets in order to encourage 
the monetary policy to ensure the stability of the percent 
rate that will support the development of the bond market.

The developed infrastructure is one of the essential 
conditions for the functionality of the capital market. It promotes 
trade and information exchange and provides access to 
predictable products on the background of a less costly system. 
The transparency and information provision of corporations is 
also important, which instantly connects investors with money 
investors. In the framework of the Association Agreement 
with the European Union, Georgia shall ensure approach 
to the legislation regulating trade with securities of the EU 
guidelines. The main requirements of directives are to increase 
the transparency of transactions and the price, the financial 
statements of the issuer and the openness of the information, 
as well as the equal condition for the investors.
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ქცევითი ეკონომიკა ეს არის ეკონომიკურ მეცნიერე ბაში 

სოციალური მეცნიერებების, ძირითადად ფსიქოლოგიის და 

სოციოლოგიის, ინტეგრაცია. სტანდარტული ეკონომი კური 

თეორიისთვის შესწავლის ობიექტი არის რაციონალური 

ინდივიდი და ის ფაქტიურად ემიჯნება ფსიქოლოგიურ საწ

ყი სებს. ქცევითი ეკონომიკა ეკონომიკური მეცნიერების 

შედარებით ახალგაზრდა სფეროა, რომელიც აერთიანებს 

ეკონომიკური თეორიის მეთოდოლოგიურ პრინციპებს და 

თანამედროვე შემეცნებითი და სოციალური ფსიქოლოგიის 

მიღწევებს, რაც საშუალებას გვაძლევს, კვლევების საფუძ

ველზე აღმოვაჩინოთ ადამიანთა ქცევის ახალი პერსპექტი

ვები და ავხსნათ ისეთი ფენომენები, რომლებიც ტრადიცი ული 

ეკონომიკის თვალსაზრისით პარადოქსულია.

სტანდარტული ეკონომიკური თეორიის მეთოდოლო

გია ეფუძნებოდა მიდგომას, რომ მთავარია ეკონომიკურმა 

თეორიამ შეძლოს პროგნოზის გაკეთება და არ არის მნიშვნე

ლოვანი, რამდენად რელევანტურია დაშვებები, რითაც ეს 

თეორია მუშაობს. 

მეXX საუკუნის მეორე ნახევრიდან დღის წესრიგში 

დადგა საკითხი იმის შესახებ, რომ თეორია არამარტო 

უნდა პროგნოზირებდეს, არამედ უნდა ხსნიდეს გარკვეულ 

მოვლენებს, მიმდინარე პროცესებს და უნდა მიესადაგოს 

რეალობას. არსებული ეკონომიკური თეორიები მიჩნეულ 

იქნა მოძველებულად, რადგან „რაციონალური ადამიანი“ 

ძალიან შეზღუდული მოდელია და ვერ ასახავს ადამიანთა 

გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს. მეცნიერულმა წინსვლამ, 

კერძოდ კი ეკონომიკაში ექსპერიმენტული მეთოდების 

განვითარებამ და დანერგვამ გამოავლინა ბევრი ანომალია, 

რაც ჰქონდა სტანდარტულ ეკონომიკურ თეორიას. 

სწორედ ამიტომ აქტუალური გახდა გადაწყვეტილე

ბის მიღების პროცესში ეკონომიკურ სუბიექტებზე მოქმედი 

ფაქტორების თეორიული ანალიზი, ქცევითი ეკონომიკური 

თეო  რიის პრაქტიკული რეალიზაცია პილიტიკასა და ეკონო

მიკაში.

ქცევის ეკონომიკურ თეორიაში გამოყენებული მეთო

დები (ექსპერიმენტები, საველე კვლევები, დაკვირვებები 

და ა.შ.) ეკონომიკური მეცნიერების სხვა სფეროებში 

გამოყენებულის იდენტურია. განვითარების საწყის ეტაპზე 

ქცევითი ეკონომიკური თეორიის საფუძვლებს მეტწილად 

ე.წ. ექსპერიმენტული ეკონომიკის მონაცემები და შედეგები 

წარმოადგენდა, ვინაიდან ამ მიმართულების იდეური წინა

მორბედები სავარაუდოდ არა ეკონომისტები, არამედ კოგნი

ტური ფსიქოლოგიის წარმომადგენლები იყვნენ. 

ქცევითი ეკონომიკის პრინციპებზე დაყრდნობით, მისმა 

წარმომადგენლებმა მნიშვნელოვნად შეავსეს ეკონომიკური 

თეორია მეთოდოლოგიური, თეორიული და პრაქტიკული 

თვალსაზრისით. ეს პრინციპებია:

1. ეკონომიკური მოვლენების მრავალმხრივი ექსპერი

მენტული და ემპირიული შემოწმება;

2. ალტერნატიული მოდელის შემუშავება, რომელსაც შე

უძლია ახსნას ეკონომიკური აგენტების ქმედებებში სიზუსტე;

3. ახალი შემოთავაზებული მოდელის შედეგების დამუშა

ვება და მათი გადამოწმება რეალური მონაცემებით, რათა 

შესაძლებელი იყოს, დადგინდეს მისი წინასწარმეტყველე

ბების უნარი ორთოდოქსალურ ვერსიებთან შედარებით.

„ქცევითი ეკონომიკის“ კონცეფცია, როგორც ტერმინი, 

ცნობილია დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა, როგორც 

ეკონომიკის დამოუკიდებელი მიმართულება, ჩამოყალიბდა 
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ქცევის ეკონომიკის თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკული ასპექტები

მხოლოდ 1990იან წლებში. ბოლო პერიოდში მეცნიერული 

ნაშრომები ქცევითი ეკონომიკის შესახებ იბეჭდება ყველაზე 

პრესტიჟულ ჟურნალებში, მსოფლიოს წამყვან კონგრე სებზე 

კი ლაურეტების სიებში პრესტიჟულ ჯილდოებით აღინიშ

ნება. ლესტე რის უნივერსიტეტის პროფესორის ავტორობით 

გამოცემული წიგნი (Dhami S, 2016 ) ყველაზე დიდი მოცუ

ლობის წიგნია (1800 გვ.), რომელიც გამოქვეყნებულია 

Oxford  University  Pressის მიერ. 

ქცევითი ეკონომიკის პრაქტიკული გამოყენების აქტუა

ლუ რობაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 2017 წელს ნობე

ლის პრემია ეკონომიკაში მიენიჭა ამერიკელ ეკონო

მისტს, ფსიქოლოგს და ფინანსურ ინჟინერს, ჩიკაგოს 

უნივერსიტეტის პროფესორს, რიჩარდ ტალერს (Richard H. 

Thaler) ქცევითი (ბიჰევიორული) ეკონომიკის მიმართუ

ლებაში განხორციელებული მრავალწლიანი კვლევე ბისა

თვის. რიჩარდ ტალერი ერთერთი წამყვანი თანამედ როვე 

ეკონომისტია, რომელიც ცნობილია ნობელის პრე მიის 

ლაურეატთან, დანიელ კაჰნემთან ერთობლივი თანამშრომ

ლობით, „წაბიძგების თეორიის“ ავტორი (2008).

რიჩარდ ტალერმა ნობელის პრემია მიიღო „მისი წვლი

ლისთვის ქცევითი ეკონომიკის განვითარებაში“ (Richard  

Thaler, Prize Lecture, 2017).

ქცევითი ეკონომიკა სწავლობს სოციალური, ფსიქო

ლოგიური და ემოციური ფაქტორების გავლენას სხვადა სხვა 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომელთაც იღებს კერძო 

ან საჯარო პირი. რიჩარდ ტალერის ნაშრომით, ეკონომიკის 

ფსიქოლოგიის გაგება გახდა შესაძლებელი.

ქცევითი ეკონომიკა ეფუძნება იმ იდეას, რომ 

ადამიანები არ იქცევიან რაციონალურად, რასაც ეკონომიკა 

ითვალისწინებს. ისინი არიან „Homo Sapiens“ და არა „Econs“ 

ანუ „ეკონომიკური ადამიანი“ (Thaler Sunstein. 2018). 

რიჩარდ ტალერმა კას სანსტეინთან ერთად წიგნში “Nudge: 

Improving Decisions About Healths, Wealth and Happiness“ 

(„წაბიძგება. გადაწყვეტილებათა სრულ ყოფა, რომლებიც 

ეხება ჯანმრთელობას, კეთილდღეობასა და ბედ ნიერებას“) 

რეალური ცხოვრებიდან მრავალი შემთხვევა განიხილეს და 

ჩაატარეს მათი ბიჰევიორისტული ანალიზი. ეს არის წიგნი 

ინდივიდუალური არჩევანისა და გადაწყვე ტილების მიღების 

პრობლემაზე. წიგნში საუბარია ტვინის ფუნქციონირებაზე, 

აზროვნებისა და განსჯის ორ სისტემაზე: ავტომატურ და 

რეფლექტურრაციონალურანალიტიკურ სისტემაზე (Richard 

H. Thaler, 2008).

ჯერ კიდევ 2002 წელს ნობელის პრემია ქცევითი 

ეკონომიკის კიდევ ერთ სპეციალისტს დენიელ კაჰნემანს 

მიენიჭა. ამის შემდეგ ქცევითი ეკონომიკის ერთერთი თეო

რია, რომელიც „წაბიძგების თეორიის“ („Nudge Theory“) 

სახელითაა ცნობილი, პრობლემების ყველაზე ფარ თო სპექ

ტრის მოსაგვარებლად გამოიყენება. წაბიძგება, გულის

ხმობს არჩევანის არქიტექტურის ასპექტს, რომე ლიც ცვლის 

ადამიანის ქცევას წინასწარ განჭვრეტადი მიმართულებით 

 რომე ლიმე ალტერნატივის აკრძალვის ან ეკონომიკური სტი

მუ ლების მნშვნელოვანი ცვლილების გარეშე (Kupatadze, 

2018).

რიჩარდ ტალერი ერთერთი პირველი იყო, ვინც ახსნა, 

თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ადამიანის ქმედება ერთი 

შეხედვით შეუმჩნეველი მითითებებით, რომლებიც ყოველ

დღიურად ძალიან ხშირად გვხვდება და ჩვენც, ისე რომ 

ეჭვიც არ შეგვიტანია, შესაძლოა ამ თეორიის გავლენის ქვეშ 

მოხვედრილიყავით. 

ტალერი კვლევებს ცნობილ ეკონომისტებთან და ფსიქო

ლოგებთან ერთად ატარებდა. მათ შორის იყო ჯეკ ნეტჩი, 

ნობელიანტი ფსიქოლოგი ეკონომიკის დარგში (2002). 

დენიელ კაჰნემანი ეკონომიკასა და კოგნიტიურ მეცნიერებას 

(კოგნიტივისტიკას) ერთიანობაში განიხილავდა. კაჰნემანი 

ფსიქოლოგიური ეკონომიკური თეორიისა და ქცევითი (ბიჰე

ვიორული) ეკონომიკის ერთერთი ფუძემდებელია. ეკო ნო

მიკის პრობლემებს კაჰნემანი იკვლევდა როგორც ფსიქო

ლოგი და არა როგორც ეკონომისტი (გვასალია, 2017). 

ქცევითი ეკონომიკა ჯერ კიდევ მისი ფორმირების გზაზეა 

და მას სჭირდება საბაზო თეორიის განზოგადება. მიუხედა

ვად იმისა, რომ ახლა ის განსხვავებული მოდელებისგან 

შედგება, მეცნიერებმა უკვე შეძლეს მისგან მნიშვნელოვანი 

პრაქტიკული შედეგების მიღება. ეს ასახულია კონკრე

ტული თეო რიებით, მოდელებით და პარადოქსებით. ესენია: 

თამაშთა ქცევითი თეორია, პერსპექტივების თეორია, ქცე

ვითი ფინანსების თეორია, შეზღუდული რაციონალურობის 

თეორია, ალლეს პარადოქსი და ტალერის მოდელი. 

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ქცევითი ეკონო

მიკის აქტუალურობა უდიდესია, რადგან:

1. ქცევითი მიდგომა მიზანშეწონილია სხვადასხვა სუბი

ექტე ბის საქმიანობის განსახილველად, როგორც ინდივი

დებისა და ფირმების, ასევე ბაზრებისა და რეგიონების 

მართვის სხვადასხვა დონეზე;

2. ქცევითი ეკონომიკა საშუალებას იძლევა, იდენტი

ფი ცირდეს სხვადასხვა აგენტის განსხვავებული მოტივები, 

რომელიც ყოველთვის არ აღიწერება ტრადიციული ეკონო

მიკის პოზიციიდან.

ქცევითმა ეკონომიკამ ახსნა კავშირი ინდივიდუალური 

გადაწყვეტილებების მიღების ეკონომიკურ და ფსიქოლოგიურ 

ანალიზებს შორის. რიჩარდ ტალერის ნობელის პრიზის 

მიკუთვნებასთან დაკავშირებით ნობელის კომიტეტის რეცენ

ზიაში აღნიშნულია, რომ ტალერმა ემპირიული დასკვნებისა 

და თეორიული დასაბუთების საშუალებით განსაკუთრებული 

როლი ითამაშა ქცევითი ეკონომიკის ახალი დარგის შექმ

ნასა და სწრაფ განვითარებაში. ამ დარგმა დიდი გავლენა 

მოახდინა ეკონომიკური კვლევების მრავალ მიმართულებასა 

და პოლიტიკაზე.

2015 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ გამოცემული საკა

მოდ დიდი მოცულობის ნაშრომი „World Development 

Report 2015: Mind, Society, and Behavior“ სწორედ 
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ქცევით ეკონომიკას ეხება, კერძოდ კი იმას, თუ როგორაა 

შესაძლებელი ტალერის წაბიძგების (Nudging) თეორიის 

გამოყენება პრაქტიკაში. 

ტალერმა კვლევების შედეგად შეისწავლა, ერთი მხრივ, 

ის ემოციები, რომლითაც მოქმედებენ მყიდველები სხვადა

სხვა ბაზრებზე, მეორე მხრივ  სირთულეები, რომელსაც 

ადგილი აქვს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საქონ

ლისა და მომსახურების ყიდვის, იპოთეკური სესხის აღებისა 

თუ საპენსიო ფონდებში გაწევრიანების დროს. ტალერის 

მიხედვით ეს არის ახალი ქცევითი ეკონომიკა, რომელიც 

ხსნის იმას, თუ რატომ არღვევენ ადამიანები ტრადიციული 

ეკონომიკის წესებს და როგორ შეიძლება მისი გამოყენებით 

სასურველი შედეგების მიღება (Richard H. Thaler  Misbe

having. The Making of Behavioral Economics, 2015).

ქცევითი ეკონომიკის ძირითადი პრაქტიკული შედე

გები, პირველ რიგში, უნდა მოიცავდეს რეკომენდაციებს 

ამ მიმართულებით შემუშავებული საბაზრო პროცესების 

ანალიზისთვის. ა. სმიტი თავის სამეცნიერო ნაშრომში 

„თეორია მორალური გრძნობების შესახებ“ (“The Theory of 

Moral Sentiments“) წერს: „ჩვენი სარგებლის ზრდა იმისგან, 

რომ ჩვენ გარკვეული თანხა მივიღეთ, რაოდენობრივად არ 

უდრის სარგებლის რაოდენობრივ შემცირებას აბსოლუტური 

მნიშვნელობით, თუ იგივე თანხას გამოგვართმევენ“. ეს 

თავისი მნიშვნელობით არის „რისკის თავიდან აცილების 

კონცეფცია“  Loss Aversion  (Smith, 1759).

ფსიქოლოგებმა ჯერ კიდევ მე20 საუკუნის დასაწყისში 

კარგად იცოდნენ, რომ ადამიანებს არამარტო რისკი 

აღელვებთ, არამედ აღელვებთ დანაკარგები. დანაკარგები 

გაცილებით უფრო მტკივნეულია, ვიდრე ანალოგიური 

მასშატაბის მოგება, ამ მოგებისგან მიღებული სარგებელი. 

სტანდარტული ეკონომიკის მიერ კი ეს უგულებველყოფი

ლია  ერთი და იმავე ოდენობის თანხის პოვნისა და 

დაკარგვის შემთხვევაში, ამ თანხიდან მიღებული სარგებელი 

და დანაკარგი ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს. ძალიან 

მარტივად მოხდა ამის მოდელირება ქცევითი ეკონომიკის 

ჩარჩოებში, რომელიც შემოგვთავაზეს დენიელ კაჰნემანმა 

და ამოს ტვერსკიმ. 2002 წელს ისინი იყვნენ პირველი 

ნობელის პრემიის ლაურეატები ეკონომიკაში ფსიქოლოგიის 

ინტეგრირებისთვის (ამოს ტვერსკი პრემიის მინიჭებამდე 

გარდაიცვალა და ამიტომ ვერ მიიღო ნობელის პრემია). 

სწორედ დენიელ კაჰნემანისა და ამოს ტვერსკის პროს

პექტ (პერსპექტივის) თეორია (Prospect Theory) არის 

ქცევითი ეკონომიკური თეორია, რომელიც აღწერს, თუ რო

გორ აკეთებენ არჩევანს ადამიანები სხვადასხვა ალბათო

ბის ალტერნატივებს შორის, რომლებიც დაკავშირებულია 

რისკთან, სადაც შედეგების ალბათობა უცნობია. მათ სტატიას 

„პერსპექტივის თეორია: რისკის გადაწყვეტის ანალიზი“  

(1979) ეწოდა „სემანტიკური სტატია ქცევით ეკონომიკაში“.

ქცევითი ეკონომიკის აქტუალურობაზე მეტყველებს მისი 

გამოყენების მრავალმხრივი ასპექტები, კერძოდ:

• ქცევითი კონფლიქტები, როგორც საზოგადოებაში 

დაგ რო ვილი საპირისპირო ეკონომიკური ინტერესების გა

მოვლე ნის ფორმა;

• სახელმწიფოს, როგორც ინსტიტუტის ქცევა დაბრკო

ლებების (ქცევითი კონფლიქტების) დაძლევის მიზნით ქცევით 

ეკონომიკაში;

• ქვეყნის შრომის ბაზრის ქცევითი ეკონომიკა;

• კომერციულ ბანკების ოპორტუნისტული ქცევა 

ქვეყნის ეკონომიკის რეალურ სექტორში ინვესტიციების 

განხორ ციელებისას.

სოციალური პოლიტიკის მიზანია ადამიანების ცხოვ

რე ბის ხარისხის გაუმჯობესება. ამაში იგულისხმება ის, რომ 

მოქალაქეებმა, როგორც სამიზნე აუდიტორიამ, სახელ

მწიფო ინიციატივების განხორციელებისას შეიცვალოს ქცევა 

„წაბიძგების“, Nudgeის („ნაჯინგის“), როგორც სახელ

მწიფოსა და მოქალაქეების კომუნიკაციის ეფექტიანობის 

ზრდის ინსტრუმენტის გამოყენების გზით. მოსახლეობის 

დიდი მასების ქცევის სტრატეგიების ცვლილება საკმაოდ 

ძნელია, განსაკუთრებით გრძელვადიანი პერიოდის განმავ

ლობაში, რის გამოც ბევრი სახელმწიფო პროგრამა დასა

ხულ მიზანს ვერ აღწევს. სახელმწიფო მართვაში ე.წ. 

„არჩევანის არქიტექტურის“ სწორად ჩაშენების საშუალებით 

„სანავიგაციო სისტემამ“ ადამიანს უნდა უბიძგოს „სწორ 

პასუხზე“ და ამავე დროს მას დაუტოვოს თავისუფლება 

აკეთოს ისე, როგორც მას უნდა.

ეს მტკიცებულებები ეკონომისტებს და სოციოლოგებს 

საშუალებას აძლევს, სხვა თვალით შეხედონ მოქალაქეთა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მართვას. ამდენად, 

ქცევითი ეკონომიკა განვითარდა და გამოყენებადი გახდა 

მთავრობის მმართველობის დონეზე. 

პირველი სამთავრობო უწყებები, რომლებმაც ეს ტექნო

ლოგიები გამოიყენეს, დიდი ბრიტანეთის მინისტრთა კაბი

ნეტი და აშშს სახელმწიფო დეპარტამენტი იყო. შემდეგ მათ 

შეუერთდა ავსტრალია, ახალი ზელანდია, გერმანია, დანია, 

საფრანგეთი.

2010 წელს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ

მინისტრმა დევიდ ქემერონმა ქვეყნის მთავრობაში შექმნა 

საკონსულტაციო ორგანო „ქცევითი აზროვნების გუნდი“ (BIT

Behavioural insights Team), ბიჰევიორისტული საკითხების 

შესწავლისა და მისი პრაქტიკული რეალიზაციისთვის. ამ

ჟამად ის კვლევით ცენტრად ჩამოყალიბდა, რომლის მიზანია 

სამთავრობო მენეჯმენტის ოპტიმიზაცია რიჩარდ ტალერის 

მიდგომებისა და დებულებების გამოყენებით. ეს ერთეული 

მონაწილეობს როგორც ექსპერტი ისეთ სახელმწიფო სტრუქ

ტურებში, როგორიცაა: დასაქმების ცენტრი (Jobcen tre 

Plus), ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტა

მენტი (Department for Energy and Climate Change), 

ბიზნე სის, ინოვაციების და პროფესიონალური უნარჩვევე

ბის განვითარების დეპარტამენტი (Department for Busi

ness, Innovation and Skills), დედაქალაქის პოლიციის 

მარინე ნაცვალაძე
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დეპარტამენტი (Metropolitan Police). მათი გათვლებით, 

მომდევნო 5 წლის განმავლობაში „ქცევითი აზროვნების 

გუნდის“ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებისა და გადაწ

ყვე ტილებების შედეგად მიღებული ეკონომია 1 მილიარდი 

ფუნტი სტერლინგი იქნება.

რიჩარდ ტალერი აშშის პრეზიდენტის, ბარაკ ობამას 

მრჩეველი იყო და 2015 წელს თეთრ სახლში შეიქმნა 

ბიჰევიორული კვლევების განყოფილება (SBST – Social 

and Behavioral Sciences Team). მანამდე, 2013 წელს 

აშშს მთავრო ბაში იქმნება განყოფილება „Nudge Squad“, 

რომ ლის მიზანი იყო ქცევითი ეკონომისტების მოზიდვა 

ისეთი ამოცანების გადასაწყვეტად, რომლებიც არსებობდა 

შრომის, ჯანმრთელობისა და ადამიანური რესურსების, 

განათლების, სოციალური გარანტიების, საცხოვრებელი და 

ურბანული განვითარების, სოფლის მეურნეობის, სოციალური 

უსაფრთხოების ადმინსიტრაციის, სოფლის მეურნეობისა და 

სხვა სამთავრობო სტრუქტურებში.

„წაბიძგების“ (Nudgeის) მიმართულების მნიშვნელოვ

ნად განვითარების მაგალითია აშშს პრეზიდენტის ბარაკ 

ობამას მიერ 2015 წლის სექტემბერში გამოაქვეყნებული 

საგან გებო დადგენილება, რომელითაც რეგულირდება თით

ქ მის ყველა სამთავრობო უწყების ქმედებების კოორდი

ნაცია ქცევითი ტექნოლოგიების განყოფილებასთან ერთად 

„ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობისათვის“, როგორც ეს 

აღნიშნულ დოკუმენტშია აღნიშნული (Executive Order, 

Using Behavioral Science Insights to Better Serve the 

American People. The White House. September 15, 2015).

ავსტრალიაში, ახალი სამხრეთ უელსის მთავრობამ 2012 

წელს შექმნა „ქცევითი პრაქტიკის საზოგადოება“, რომე

ლიც თანამშრომლობს არაერთ სამთავრობო უწყებასთან და 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან. მსგავსი ქვედანაყოფები 

იხსნება ან უკვე ფუნქციონირებს ბუნდესტაგში (გერმანია), 

დანიაში, საფრანგეთში და სხვა ქვეყანაში.

სამთავრობო სტრუქტურებში მსგავსი ინოვაციები, არა

მარტო ეკონომიკურ საქმიანობაში, არამედ ზოგადად კომუნი

კაციებში ახალ მნიშვნელობას იძენს. მოქალაქეთა ქცევის 

ანალიზის ჰოლისტიკური მიდგომა ცვლის სახელმწიფო დო

ნეზე გადაწყვეტილების მიღების მეთოდებს. 

სამთავრობო პოლიტიკის გატარებისას „წაბიძგების“ 

(Nudge, Nudging) გამოყენების მაგალითებიდან აღსანიშ

ნავია შემდეგი:

• გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განხორციელე ბის

თვის: 2012 წელს, კოპენჰაგენის მუნიციპალიტეტმა ასფალტზე 

მოხატა ნათელი ნაკვალევი, რომელიც მიემართებოდა ნაგვის 

ურნებისკენ. ამის შედეგად 46%ით შემცირდა ქუჩაში ნაგვის 

დაყრა (Holland, R. W., Hendriks, M., & Aarts, H. 2005);

• რესტორნებში და სწრაფი კვების დაწესებულებებში 

თეფშის თუ საკვების შესანახი ყუთების ზომის შემცირებამ 

გამო იწვია საკვების ნარჩენების მნიშვნელოვანი შემცირება 

(Kallbekken, S., & Sælen, 2013).

• „წაბიძგება“ ენერგოეფექტურობის ეფექტიანობის 

გა  ზ  რდის მიზნით დიდ ბრიტანეთში, შინამეურნეობებში გა

გზავ ნილ იქნა სერტიფიკატები იმისთვის რომ მოსა ხლეობას 

დამატე ბითი მოწყობილობები დაეყენებინათ კომუნა ლური 

მომსა ხურების ეკონომიის მიზნით, რამაც, საშუალოდ, ენერ

გიის მოხმარების 2.2%იანი შემცირება გამოიწვია; 

• „წაბიძგება“ შრომის ბაზარზე უმუშევრობის შესამცი

რებ ლად: BITის გუნდის წევრებმა უმუშევრებს მოსთხოვეს 

წერილობით წარედგინათ კონკრეტულ სამუშაოზე მიღების 

დეტალური, სამოქმედო გეგმა, რის შედეგადაც მომდევნო 

13 კვირის განმავლობაში მიმართვები უმუშევრობის კომ

პენსაციის მოთხოვნით 1520% შემცირდა; 

• „წაბიძგება“ ქველმოქმედებისთვის: Deutsche Bank 

ქველ  მოქმედების მიზნით იყენებს თანამშრომლებისადმი 

დი რექ ტო რების პერსონალურ მიმართვებს, სადაც თანამ

შრომ  ლები ერთჯერადად მიღებულ დამატებით ხელფასს 

სა ქველ მოქმედო პროგრამისთვის გამოიყენებენ. დირექ

ტორი თანამშრომლებს უგზავნის წერილს მცირე საჩუქართან 

ერთად. ამ გზით ერთ დღეში 500 ათასზე მეტი ფუნტი 

სტერლინგი შეგროვდა;

• „წაბიძგება“ სამომხმარებლო ბაზრების სტიმული

რების მიზნით: საინფორმაციო მასალებზე მომხიბვლელი 

ახალ გაზრდა გოგონას ფოტოს განთავსებას მოჰყვება ფინან

სური პროდუქტებზე (სესხებზე) მოთხოვნის ზრდა და ეს 

სესხზე საპროცენტო განაკვეთის ოთხჯერ შემცირების ეკვი

ვალენტურია;

• „წაბიძგება“ საგადასახადო შემოსავლების გაზრდის 

მიზნით: დიდ ბრიტანეთში გადასახადის გადამხდელების

თვის გაგზავნილ წერილებში მიუთითებდნენ სოციალურ ნორ

მებს: „ბრიტანეთში 10 ადამიანიდან 9 ადამიანმა გადასახა

დები დროეულად გადაიხადა“, რამაც მომდევნო სამი თვის 

განმავლობაში გამოიწვია გადასახადების დროული გადახ დის 

15%იანი ზრდა. ამ გზით დამატებითი წლიური საგადასა ხადო 

შემოსავალი $30 მილიონი ფუნტით გაიზარდა. ჩატარე ბული გა

მო თვლების მიხედვით, ეს ყოველწლიურად გამო იწვევს დამა ტე

ბით 160 მილიონ ფუნტის მობილიზებას (Homonoff, 2012).

ქცევითი ეკონომიკის მიერ შემოთავაზებული ცოდნა 

ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესფირმებისთვისაც სხვადა

სხვა მარკეტინგული სტრატეგიების განხორციელების პრო

ცესში. ქცევითი ეკონომიკა ასახავს არაფინანსური მონა

ცე მების მომზადების, ანალიზის, შეფასების, დაგროვების, 

იდენტი ფი ცირების, წარდგენისა და ინტერპრეტაციის პრო

ცესს, რომლის საფუძველზე ბიზნესფირმებს შეუძლიათ 

განახორციელონ სხვადასხვა საოპერაციო და სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას მოახდენენ მათ 

განვითარებაზე. 

ქცევის ეკონომიკის თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკული ასპექტები
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SUMMARY
 
Traditional Economics looks at the persons as at some 

kind of rational machine which takes into consideration all 
available information and then makes optimal decision. Re-
ality is rather different. The behavioral economics claims that 
there is no rational “economic human” and probably will nev-
er exist. Person’s behavior is irrational and this irrationality 
is not random and clueless. Viceversa  this irrationality is 
systemic and predictable.

Behavioral economics explores what affects people’s 
economic decisions and the consequences of those decisions 
for market prices, returns, and resource allocation. Tradition-
al economic research assumes that people’s economic deci-
sions are based on the rule of maximizing utility.

Behavioral economics uses experiments that observe 
human behavior in order to uncover how we think. Behavior-
al economics has been called the science of decision-making. 
It is a growing academic discipline which uses experiments 
that observe human behavior in order to uncover how we 
think. Behavioral economics is about understanding com-
mon decision mistakes that people make and why they make 

them. In particular, a large aspect of behavioral economics is 
concerned with the gap between intention and action.

Classical economic theory assumes that individuals are 
rational. However, in the real world, we often see irrational 
behavior – decisions which don›t maximize utility but can 
cause a loss of economic welfare. It means economists need 
to take into account the potential for irrationality.

Successful marketers must have a profound understand-
ing of the consumer’s thought process in order to create a suc-
cessful marketing campaign. By understanding the consumer’s 
decision-making process, marketers are able to develop value 
propositions that really fit the consumer’s needs. The impor-
tance of understanding behavioral economics for marketers 
is immeasurable as it allows for a better understanding of the 
human mind. Behavioral economics allows marketing profes-
sionals to optimize marketing strategies and get real results.

In the article are reviewed applied aspects of behavioral 
economics, also theoretical and practical results of researches. 
These results will be useful in company management, for pol-
iticians, in private decision making as they give different per-
spective to rationalfunctional models. In case of ignoring the 
interdisciplinary approaches, integration of economics and psy-
chology can result in waste of resources and wrong decisions.
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The issue of increasing competitiveness and innovative 
economic development, given its extraordinary relevance 
and significance, naturally occupies a prominent place among 
modern economic research. At the same time, there have not 
been any significant changes in real growth rates in Ukraine 
in recent years: after a critical fall in real GDP growth in 2014
2015, against the backdrop of active military actions and the 
imbalance in the foreign exchange market and financial rela-
tions, growth has been restored, however, at an extremely 
moderate pace – close three percent annually, in particular 
2.4%, 2.5% and 3.3% respectively in 20162018 (State Statis-
tics Service of Ukraine: оfficial site). Forecasts for the current 
year also do not show significant breakthroughs, as it is sup-
posed to slow down real GDP growth to 2.5% in 2019 (Nation-
al Bank of Ukraine: оfficial site).

Neoclassical and Neo-Keynesian approaches to eco-
nomic growth research, common in economic theory from 
the second half of the last century, are now perceived by the 
scientific community as traditional. The first of them contin-
ues to use the methodological apparatus of the neoclassical 
production function and consistently broadens the list of 
factors of economic growth, thus trying to answer the actual 
challenges of modern economic life. Another approach, the 
NeoKeynesian, based on the concepts of efficient aggregate 
demand and multiplier expansion, is based on the recognition 
of the leading role of investment spending, initiated primarily 
by public decisions, and not by private business (Dequech… 
2007). According to the logic of the Neo-Keynesian models, 
“gaps” in private sector investment activity must be offset by 
statesponsored or stimulated state investments that can ful-
fill the role of driver of economic progress.
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The purpose of the article is theoretical substantiation 
of the necessity of liberalization of socioeconomic develop-
ment on the principles of philosophical and methodological 
principles of neo-liberal economic theory and disclosing ways 
of practical implementation of neoliberal guidelines in the 
context of stimulating economic growth and competitiveness 
of the Ukrainian economy. In turn, the need for liberalization 
of the Ukrainian economy is closely correlated with the resto-
ration of the reputation of the neoliberal economic doctrine 
as a whole.

The subject of the study is the ontological and epistemo-
logical dimensions of economic freedom in the context of its 
impact on socio-economic development.

The objective of the study is the process of liberalizing 
economic development in a national and global scale.

Actualization of the tasks of increasing competitiveness 
and providing a qualitatively new innovative impetus has been 
realized, in particular, in the study of “the most fundamental 
and urgent problems of world development - ensuring sus-
tainable and stable growth of the world economy” (The Sver-
iges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred 
Nobel, 2018). It is about the award of the Alfred Nobel Prize 
in 2018 to V. Nordhaus and P. Romer for the study of climate 
change and technological innovation in the longterm mac-
roeconomic analysis. The wording of the Nobel Committee 
reflects the recognition of the need for a continuous search 
for new factors and factors for economic growth, including 
climate change, new technologies, environmental aspects of 
economic activity, etc.

In our opinion, solving the tasks of strengthening com-
petitiveness and innovative type of growth can be realized 
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on the basis of the potential of liberal and neo-liberal guide-
lines that have undergone a long-term review in developed 
economies. In the transitional, emerging economies, the ide-
ological concept of neoliberalism can become the basis of so-
cio-economic progress in several areas. Among the main ones 
is the realization and maintenance of economic freedom and 
responsibility, the rejection of the paternalistic type of state, 
the formation of a powerful and rigid institutional framework 
and certain “rules of the game” in the economic space.

According to our belief, theoretical representations and 
real actions of the reformers of the socioeconomic systems 
of the last decades of the last century were in the plane of 
the orthodox neoclassical theory. This was facilitated by the 
development and implementation by developed countries 
of a United Statesled recommendation package, known as 
the Washington Consensus. Consciously or unconsciously, a 
profound substitution of the concepts, according to which 
the opinions were spread, was carried out that the neolib-
eral economic theory served as the basis for the adopted 
recommendations. The dislocation of the neoliberal theory 
was also facilitated by the fact that reformist rhetoric indeed 
contained leading neo-liberal ideas.

In fact, the basis of the adopted recommendations of 
the Washington consensus was the ideas and conclusions 
of the theories of monetarism, the economy of supply and 
rational expectations, which together formed the core of 
economic neoconservatism (History… 2015). As you know, 
neoconservative economic theories in the prehistoric period 
represented the ideas of economic orthodoxy - a dominant 
paradigm that largely imitated the neoclassical economic the-
ory. The Washington Consensus was implemented by interna-
tional financial institutions, including to address the econom-
ic development problems of transitional postsocialist and 
post-Soviet countries, which were forced to comply with its 
recommendations in exchange for loans, primarily the Inter-
national Monetary Fund.

“Indicative set” of the recommendations of the Wash-
ington Consensus: largescale privatization of state property, 
maximum increase in the level of openness of economies, to-
tal liberalization of pricing and currency regulation, reduction 
of budget expenditures, refusal of state support of the real 
sector and implementation of social programs. The econom-
ic policy that became the consequence of the intellectual 
domination of the neoclassical orthodoxy was devastating 
for transition economies, since in the absence of relevant 
market institutions and developed market infrastructure, the 
formation of deformed quasimarket structures became the 
consequence of its implementation.

The postulates of the neoclassical theory, in particular 
the practical embodiment of the ideas of social constructiv-
ism (Rothbard, 1979), proved to be disastrous for Ukraine 
and other countries. Privatization has become a kind of dis-
tributive mechanism through which the concentration of the 
most effective stateowned enterprises in the hands of peo-
ple close to power, officials, party functionaries, former busi-
nessmen, and criminality has been carried out. The extremely 
dangerous mechanism of initial accumulation of capital was 
launched, accompanied by negative social consequences: an 

increase in the income differentiation of the population, the 
lack of a middle class, poverty, the criminalization of society, 
the growth of corruption, and others.

Thus, the concepts of radical economic reform were de-
veloped, propagated and implemented by leading represent-
atives of the prevailing neoclassical orthodoxy, far from the 
knowledge of the neoliberal economic tradition. According 
to neoliberals, radical reform will never provide the right re-
sults, since the total reorganization of a modern, difficultly 
organized society under the foregoing schemes is doomed 
to failure. Planning for reforms is imperfect because of the 
limited human knowledge and the objective impossibility of 
concentration of information in a single center (Block, 1991). 
At the same time, conscious actions for the improvement of 
institutions of expanded order are possible, since each in-
stitution must be subjected to rational criticism and remain 
open to attempts to improve it. At present, the problems of 
global uncertainty and information “depths” of economic de-
velopment are significantly increasing (Tokmazishvili… 2018).

The essence of the liberalization of social and econom-
ic development lies in the movement towards economic 
freedom in the broadest sense. The main ideological and 
philosophical content of liberalization is the strengthening 
of human-centeredness of the socio-economic system, the 
restoration of the transparency of economic relations, the 
strengthening of the humanization of the economic space, 
and ensuring a clear institutionalization of interactions be-
tween all economic actors. The liberalization of the modern 
economic system is a reflection of the objective patterns of 
modern economic development, and is also supported by 
an active policy of supranational structures and internation-
al organizations that realize the subjective beginning of this 
process. Further liberalization of social and economic life is 
greatly enhanced by modern globalization processes.

An extremely primitive interpretation of liberalism as a 
state’s non-interference in economic life and the implemen-
tation of the “policy of free trade” must go back to the past. 
Note that absolute, “pure” liberalism has not been realized 
in any of the economic systems that call themselves mod-
ern market or mixed. Just as the notion of capitalism of free 
competition (market economy), it is a peculiar fetish, an ideal 
model. Therefore, there is a logical question: what is the in-
tellectual value of a liberal tradition and what is our commit-
ment to the ideas of the consistent liberalization of economic 
relations?

True, true neoliberal tradition is based on the under-
standing of man as a selfsufficient value, recognizes the 
priority of human action, selfesteem, selfactualization and 
self-improvement of man. All these “self-” do not arise in an 
isolated environment, they are based on the interaction of 
individuals, their mutual respect, mutual understanding and 
mutual support. In this sense, the neo-liberal tradition does 
not close in the circle of individual intentions and actions, it 
studies and promotes the creation of an institutional envi-
ronment, coordinated with priority individualistic principles, 
with mutually beneficial and responsible activities, primarily 
economic (Galchinsky, 2011).

The movement towards economic freedom as the pri-
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mary content of liberalization in the economic sphere should 
be based on ensuring the foundations of competitive access 
to economic resources, lack of discrimination, respect for 
property, deregulation of certain spheres of economic life, 
increased responsibility of economic actors, transparency of 
economic processes. In the modern world, the key indica-
tor of the level of economic liberalization is played by the 
integrated index of economic freedom, which assesses the 
level of real support for economic freedom by the relevant 
institutions and policies of the countries.

Annual studies of the famous Canadian think tank - 
Fraser Institute (Gwartney, 2016; Hall… 2014; James Gwart-
ney… 2018) provide a fairly objective assessment of eco-
nomic freedom by comparing aggregate groups of indicators 
that characterize the size of government (government con-
sumption, state entrepreneurship and investment), the legal 
system and the protection of property rights, the reliability 
of the monetary system, the freedom of international trade 
and the system of regulation of markets and business . The 
most free countries (first quartile rating) show higher per cap-
ita income, higher rates of economic growth and higher life 
expectancy. We observe a contradiction, which once again 
proves the correctness of our judgments: if Ukraine were 
to have genuine liberalization, it would be unlikely that the 
country would be in the fourth quartile (the least free coun-
tries) in terms of the index of economic freedom. Thus, in the 
2016 report, the country ranked 135th out of 159 countries 
(Gwartney, 2016).

The report’s figures for 2017 were even more disap-
pointing: Ukraine ranked 149th out of 159 countries, losing 
14 positions over the previous year. In addition, in the reports 
2016 and 2017 Ukraine was the only European country in 
the last quartile. In the 2018 report, the situation somewhat 
stabilized - Ukraine ranked 134th out of 162 countries in the 
world. The position has improved somewhat by reducing the 
size of the government and improving the regulation of the 
credit market (James Gwartney… 2018). 

The latest Economic Freedom in the World report, pub-
lished in 2018, provides detailed data on 162 countries and 
territories on the basis of a flexible and continuously im-
proved methodology for calculating the Economic Freedom 
Index, and is based on the ranking of countries in terms of 
economic freedom. The Integrated Index of Economic Free-
dom is calculated on the basis of 42 indicators that represent 
a combination of sources and factors for the expansion or 
limitation of the impact of state policy and institutions on the 
economic freedom of individual countries.

The integral index of economic freedom combines a 
system of indicators that measure the levels of economic, 
political and institutional support for economic freedom in 
the world. The methodology and the methodology for calcu-
lating the indicators are unified, based on objective criteria, 
because in this index actually do not use surveys, expert opin-
ions, subjective impressions, etc. Instead, the correctness 
and comparability of the results are ensured, which, in their 
turn, allows them to be widely used for scientific, research 
and business purposes.

In our opinion, the integral index of economic freedom 

has not only theoretical and methodological value, but also 
reflects the practical value of the study of the degree of stim-
ulation or restriction of economic freedom. This is explained 
by the fact that the indicator measures the non-idealized, 
exemplary situation of liberal development and assesses the 
level of liberal orientation of world politics, while attempting 
to assess the level of real support for economic freedom by 
the relevant institutions and policies of countries.

The “Size of Government” (first block of indicators) as-
sesses existing restrictions and probable threats to economic 
freedom. The logic of this group of indicators is clear, since 
the growth of government expenditures, procurement, taxes, 
and the number of enterprises belonging to the public sector 
significantly restricts economic freedom  (Hall… 2014). In the 
end, the free personal choice of consumers and producers 
is substantially limited by state actions, the adoption of ap-
propriate decisions by the state authorities. Indicators on the 
basis of which the size of the state is calculated in the econo-
my are the volume of state consumption, state transfers and 
subsidies, the size of state investments and the number of 
stateowned enterprises (Buchanan, 2004). In addition, when 
determining the size of government, the highest marginal tax 
rates are taken into account, including the highest margin-
al tax rates on income and wages. The launch of ProZorro’s 
transparent ProZorro Procurement system in Ukraine and a 
substantial reduction in the Single Social Contribution (CSP) 
allowed the country to improve this ranking of indicators. 
So, ProZorro is a hybrid electronic open source government 
e-procurement system created as a result of a partnership be-
tween business, government and civil society (State Statistics 
Service of Ukraine: оfficial site).

“Legal System And Protection Of Property Rights” (sec-
ond group of indicators) assesses the foundations of the 
economiclegal system, its level of civilization, the degree of 
economic freedom and the availability of civil society. The in-
dicators of this group include: inconsistency of the legislation, 
independence and impartiality of the judicial branch of pow-
er and justice, the reliability of the work of law enforcement 
bodies, as well as the assessment of the possibilities of in-
terference of law enforcement agencies in the administration 
of justice and in political processes. In this block, in particu-
lar, the degree of influence on the economic freedom of the 
business entities formed in the state is taken into account, 
by assessing the principles of law enforcement in relation to 
contracts, the regulatory value of real estate purchase trans-
actions, business losses from crime, etc. In the past year, this 
group has replenished with a new index - the index of gender 
inequality. However, the most important was and remains the 
index of protection of property rights, in fact, the protection 
of individuals and their legally acquired property. Researchers 
at the Fraser Institute, as well as representatives of the ne-
oliberal trend, consider this function as the most important 
function of the government. It should be noted that it is the 
most vulnerable in the period of economic transformations, 
including in Ukraine. The contradictory nature of the legisla-
tion, the impartiality of the judiciary, the possibility of pres-
sure on court decisions on the part of the power, business 
and state structures are realities of the Ukrainian economy 
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that make it impossible to improve positions in the rating of 
economic freedom for this block.

The aggregate of indicators of the third group “Reli-
able Money” is the smallest in number, but it is extremely 
important. Indicators integrated assess the growth of mon-
ey supply, inflationary developments over the past year and 
the deviation of inflation, as well as the possibility of opening 
bank accounts in foreign currency. Given that inflation re-
duces the value of all incomes and savings of all categories 
of the population without exception, the critical importance 
of reliable money for the protection of property rights has 
been emphasized. In situations of high and volatile inflation, 
individuals suffer from loss of income, planning their future is 
much worse, and less efficiently implementing their econom-
ic freedom. The transition to the inflation targeting regime 
in Ukraine took place, however, rather painfully, by a signifi-
cant devaluation of the national currency in 2014. In addition, 
significant restrictions on foreign exchange transactions were 
maintained until the end of 2018, when the liberalization of 
foreign exchange operations was regulated (National Bank of 
Ukraine: оfficial site, 2019).

The next set of indicators (fourth) reflects the freedom 
of international trade in the sense of freedom of exchange in 
a broad sense, that is, the possibility of buying, selling, con-
cluding contracts in a situation where freedom of exchange 
applies to enterprises and individuals in other countries. Con-
sequently, freedom of trade at the international level means 
free exchange across national borders. In today’s globalized 
world, the freedom of international trade is a vital element of 
economic freedom. If governments implement protectionist 
policies, even on a limited scale, they reduce the ability of 
citizens to engage in voluntary exchanges with other coun-
tries, that is, they reduce economic freedom. The indicators 
of this group measure a large range of trade restrictions: 
tariffs, including average tax rates and foreign trade tax rev-
enues; quotas; hidden administrative restrictions; regulatory 
and nontariff barriers to trade. It also takes into account the 
actions of the state aimed at controlling the exchange rate, 
the movement of capital and labor, restrictions on foreign 
ownership and investment, estimated cost of observance of 
normative requirements for exportimport operations. High 
ratings in this group are only possible with low customs tar-
iffs, transparent and efficient administration of customs pro-
cedures, freely convertible currency, and also “weak” control 
over the movement of material, human and other types of 
capital. At present, the progress towards liberalization of the 
movement of all types of capital and the transparent admin-
istration of customs duties is insignificant.

The last group – “Regulation” – uses a set of indicators 
that assess the internal, endogenous direction of government 
regulation. We are talking about the burdens of regulations, 
restrictions on the rights of exchange and trade within the 
country, complications with obtaining loans, employment, 
obstacles to managing their own businesses. The indicators 
of the fifth group determine how regulatory regulations re-
strict access to markets, impede the freedom of voluntary 
exchange, and reduce the level of economic freedom. It 
is about limiting the freedom of exchange in the market of 

credit resources, in particular in the aspect of private sector 
lending and interest rate control; regulation of the labor mar-
ket, including taking into account the rules of employment, 
the cost of dismissal of the employee, the minimum wage, 
the flexibility of procedures for recruitment and release, the 
rigidity of procedures for the conclusion of collective agree-
ments. The conditions and consequences of direct business 
regulation are also taken into account: administrative re-
quirements, licensing restrictions, bureaucracy costs, busi-
ness startup costs, additional payments and bribes, and the 
cost of complying with tax laws. The high level of the shadow 
economy, the significant corruption of economic relations in 
Ukraine, the widespread traditions of tax evasion do not al-
low to improve the existing position in the rating.

Together with such disappointing assessments, there 
are few examples of the gradual expansion of the liberal-
ization of the Ukrainian economy, in particular by imple-
menting measures to implement the Association Agree-
ment between Ukraine and the EU. Among such measures 
are the formation of competitive markets, equal access to the 
infrastructure of all market participants, the liberalization of 
entrepreneurial activity, the formation of a favorable insti-
tutional environment for licensing and licensing regulation. 
Such liberalization should take place on the basis of neoliber-
al doctrine, in particular the completeness and accessibility of 
information, transparency, communication, and responsibili-
ty. Among modern examples of liberalization of the Ukraini-
an economy are deregulation of the business environment, 
liberalization of the intellectual property market, tax reform, 
easing currency restrictions, and others.

The data released in “Economic freedom in the world” 
provide an opportunity to analyze the impact of economic 
freedom on investment, economic growth, income levels and 
poverty. They also allow you to analyze the effects of restrict-
ing economic freedom, the differences in levels of economic 
freedom between individual countries and the dynamics of 
respect for the principles of economic freedom. Studies show 
that countries that have formed the right institutions and pur-
sue policies that promote economic freedom have higher lev-
els of income, wealth, investment, and more rapid economic 
growth (Gwartney, 2016; Hall… 2014). Among such countries 
are Hong Kong, Singapore, New Zealand, Switzerland, Ireland, 
USA, Georgia, Mauritius, Great Britain, Australia and Canada.

Countries with a high index of economic freedom (eco-
nomically free) show better results than countries with a low 
economic freedom index (so-called unfair) on many indica-
tors, primarily on welfare indicators. Countries from the up-
per quartile (the first in the forty countries) show GDP per 
capita average $ 40,376 compared to $ 5,649 for the lower 
quartile countries (the latest by forty countries) (measured 
at purchasing power parity at constant prices in 2011). In the 
upper quartile countries, the average income of the poorest 
10% of the population was $ 10,660, while in the lower quar-
tile – $ 1,345 (James Gwartney… 2018). 

It is significant that other important indicators of so-
cio-economic and humanitarian development also show 
a correlation with the degree of economic freedom and 
demonstrate the advantages of more free countries, namely:
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the expected life expectancy is 79.5 years in the coun-
tries with the upper quartile of economic freedom and 64.4 
years in the lower countries;

the level of observance of political and civil freedoms in 
economically free countries is much higher;

gender equality is higher in economically free countries;
the level of happiness is much higher in economically free 

countries (James Gwartney… 2018; United Nations, 2016).

CONCLUSIONS

Thus, the liberal tradition, regardless of the internal dif-
ferentiation of the views of the representatives within the 
limits of classical liberalism or modern neo-liberalism, recog-
nize the axiomatic concept of economic freedom. Liberaliza-
tion of the economic space means the unhindered realization 
of the right to free choice, nondiscriminatory coordination 
of economic activity, competition and voluntary exchange, 
open markets, clear definition, observance and protection of 
property rights. It is generally acknowledged that individuals 
and their associations have the right freely to exercise their 
own economic freedom until their actions do not harass or 
harm others or their property. The liberalization of economic 
development is also closely linked to the observance of pre-
determined rules and norms, the institutionalization of the 
economic environment, the responsibility of economic actors 
and the state, and the transparency of economic activity in all 
spheres. Thus, the primary strategy for reforming Ukrainian 
and other post-socialist economies ignored the intellectual 

tradition of the neoliberal theory, which clearly separates 
from market fundamentalism and opposes the notions of 
 neoclassical orthodoxy.

Measurement of the integrated index of economic free-
dom is an attempt to answer the question of how the institu-
tions and state policies of a particular country meet the ideal 
of a “minimal” state and a “limited” government - the key 
theoretical concepts of a liberal economic theory. The neolib-
eral ideal of the place and role of the state (government) in 
the economic system, which achieves the highest degree of 
economic freedom, is the following: the protection of proper-
ty rights, the maintenance of a stable and stable state of the 
monetary system, noninterference in the economic activities 
of economic entities, the provision of a limited, “ narrow “set 
of public goods  services of law and order, justice, national 
defense, as well as the state’s implementation of a certain 
range of social functions.

The positive impact of economic freedom on econom-
ic growth, income levels and poverty reduction, investment 
growth and competitiveness are evidenced, in particular, by 
the annual comprehensive studies of the Fraser Institute. 
The economies of those countries in which relevant institu-
tions are formed and the corresponding policy of liberaliz-
ing economic relations is being pursued show higher levels 
of investment, income, welfare and faster economic growth. 
The negative effects of the restriction of economic freedom 
in Ukraine are caused by the wrongly chosen model of eco-
nomic reform, the discrediting of the liberal model of the 
economy, the harassment of economic freedom and lack of 
responsibility.
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SUMMARY

For a long time theoretical representations and real ac-
tions of the reformers of the socioeconomic system were 
in the plan of the orthodox neoclassical theory. At the same 
time, reformist rhetoric contained leading neoliberal ideas, 
which substantially discredited them. The main task of the 
author is to restore the reputation of the neoliberal econom-
ic doctrine as a whole and to prove the necessity of liberaliz-
ing the Ukrainian economy in particular.

The article reveals the essence of the liberalization of 
economic life as a movement towards economic freedom in 
the broadest sense. The main ideological and philosophical 
content of liberalization is the strengthening of humancen-
tered economic system, the transparency of economic re-

lations, the humanization of the economic space, the insti-
tutionalization of interactions between all economic actors. 
In turn, the key economic and political dimension of liber-
alization can be represented by an integrated index of eco-
nomic freedom, which assesses the level of real support for 
economic freedom by the relevant institutions and policies 
of the countries. The author analyzes the sources and factors 
of the expansion or limitation of the influence of state poli-
cy and institutions on economic freedom, which determine 
the level of socio-economic development of countries. It has 
been determined that countries that have formed relevant 
institutions and policies that promote economic freedom 
have higher levels of income, wealth, investment and more 
rapid economic growth.
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კვლევა ხორციელდება ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტის  „შიგა მიგრაციის გავლენა 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთ 

ეკონომიკურ პარამეტრზე (ხულოს მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე)“ ფარგლებში

ქვეყნის დემოგრაფიულ ბალანსზე უარყოფით გავლენას 

ახდენს მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული პროცესი  შიგა 

მიგრაცია. იგი შეიძლება იყოს, როგორც ნებაყოფლო ბითი, 

ისე იძულებითი. პირველ შემთხვევაში ხდება მოსახლე

ობის მიგ რაცია სოციალურეკონომიკური მიზეზების გამო. 

მეორე შემთხვევაში ადამიანები სტიქიური მოვლენებისა და 

კონფლიქტების დროს იძულებით ტოვებენ საცხოვრებელს 

და ქვეყნის შიგნით გადაადგილდებიან (ეკომიგრანტები 

და იძულებით გადაადგილებული პირები). აღნიშნული 

პრობლემა შესაძლებელია განვიხილოთ რეგიონულ ჭრილში 

და გამოვკვეთოთ რიგი ტენდენციები, რომლებიც აქტუალუ

რია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შიგა მიგრაციული 

პროცესების შესწავლის თვალსაზრისით. ეს ტენდენციებია: 

ქალაქ ბათუმის მოსახლეობის წილის ზრდა აჭარის ავტო

ნომიური რესპუბლიკის მოსახლეობასთან შედარებით, და 

ზოგადად, ურბანიზაციის ზრდა. პრობლემას წარმოადგენს 

იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ეკომიგრანტების 

სრული სოციალურეკონომიკური ინტეგრაცია.
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სოფლის მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირება (დეპოპუ

ლაცია)  თანდათან მოხდეს ე. წ. ინტელექტის გადინება, 

რაც, სავარაუდოდ, მოსახლეობის უფრო მოტივირებული და 

განათლებული ნაწილის სოფლებიდან და პატარა ქალაქები

დან მსხვილ ქალაქებში გადასვლით გამოიხატება. რეგიონე

ბის მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების ტენდენციის 
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ბის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის გამოყენები

სათვის, ისე სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე რეგიონებში 

მოსახლეობის შენარჩუნებისათვის. ვინაიდან, დიდია შიგა

მიგრაციული ნაკადები, მოსალოდნელია მათი ზრდა. ამან 

შეიძლება რეგიონებიდან უფრო მეტი მუშახელის გადინება 

გამოიწვიოს. 

ამასთანავე, ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების შემთხვევაში, 

როგორებიც არიან იძულებით გადაადგილებული პირები და 

ეკომიგრანტები, რომელთა განსახლება ხდება საქართ ველოს 
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სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, უნდა მოხდეს მათი წარმა

ტებული ინტეგრაცია/დამკვიდრება განსახლების ადგილებში. 

ეს ხელს შეუწყობს დემოგრაფიული ბალანსის სრულ

ყოფას, მუშახელის შენარჩუნებას, ემიგრაციის შემცირებას. 

რადგან გარე და შიგა მიგრაციული პროცესების მიზეზი 

ძირითადად ეკონომიკური ფაქტორებია, მნიშვნელოვანია 

მათი გაანალიზება უფრო ფართო, ქვეყნის სოციალურ

ეკონომიკური განვითარების ჭრილში. აქედან გამომდინარე, 

საჭიროა ისეთი პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც 

ხელს შეუწყობს ქვეყნის სოციალურეკონომიკური გან ვი

თარებისათვის მიგრანტების პოტენციალის გამოყენებას 

და დემოგრაფიული უსაფრთხოების რისკების შემცირებას. 

ამისათვის აუცილებელია საქართველოს ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმირებულობის გაზრდა 

მიგრაციისა და განვითარების ურთიერთკავშირის შესახებ.

როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ქვეყნის შიგა 

მიგრაციის აღრიცხვა, პოსტსაბჭოთა პერიოდში პრაქტიკუ

ლად მოიშალა. მოსახლეობის ქვეყნის შიგნით გადაადგი

ლება საერთოდ აღარ კონტროლდება, შესაბამისად აღნიშ

ნული საკითხი ნაკლებადაა შესწავლილი მეცნიერული 

კუთხით. მოსახლეობის შიგა მობილობის მართვა, გამო

წვეული შეიარაღებული კონფლიქტებით, სოციალურეკონო

მიკური და ეკოლოგიური მიზეზებით, მეტ ყურადღებას 

საჭიროებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პოლი

ტიკის შემუშავება და გატარება, რომელიც წაახალისებს 

მიგრაციის შედეგად დაგროვილი ადამიანური და ფინანსური 

რესურსების რეგიონების განვითარების პროცესში ისეთი 

მდგრადი ეკონომიკური გარემოს შესაქმნელად გამოყენე ბას, 

რაც ადგილობრივ მცხოვრებლებს შესაძლებლობას მისცემს, 

დარჩნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში და გავლე ნას 

მოახდენს ურბანიზაციის/ემიგრაციის ტენდენციებზე. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის 

შიგა მიგრაციული პროცესები ნაკლებად არის შესწავლილი. 

თუმცა მასალები გვხვდება ქართველი დემოგრაფების შრო

მებში ზოგადი სახით. დემოგრაფიული თვალსაზრისით მო

სახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა ერთი მხრივ ასახავს 

მოსახლეობის ზრდის (კლების) ევოლუციის რეჟიმს წარ

სულში, მეორეს მხრივ ის გამოდის როგორც დემოგრაფიის 

სამომავლო განვითარების დამოუკიდებელი კომპონენტი. 

ამიტომ მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურის ანალიზის 

დემოგრაფიული ასპექტი წარმოადგენს თანამედროვე 

დემოგრაფიული პროცესების მნიშვნელოვან შემადგენელ 

ელემენტს. საჭიროა ისეთი კანონზომიერების აღმოჩენაშეს

წავლა, რომელიც მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქ

ტურის ცვლილებების შედეგების გამოვლენის საფუძველი 

იქნება. მიგრაციული, რეგიონალური და გლობალური 

ეკონო მიკური პროცესები მოითხოვს მაქსიმალურად სრულ

ყოფილი სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას. რო

გორც ერთი მთლიანის ცალკეული რგოლი  საჭიროა 

შესწავლილი იქნას დასაქმება და ეკონომიკური აქტივობა. 

ამ ამოცანათა გადაწვეტა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდე ბული 

მონაცემთა უტყუარობაზე. ჩვენ აქამდე ცალკეულ მონაცე

მებს მოსახლეობის ეკონომიკურდემოგრაფიული მდგომა

რეობის შესახებ ვიღებდით სტატიტიკის დეპარტამენტიდან, 

მსოფლიო ბანკისა და სხვა ორგანიზაციებიდან, მაგრამ 

რეალურ თან მიახლოებული პროცესების შეფასებისათვის, 

აუცილე ბელად მიგვაჩნია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუ

ფის, სქესისა და სოციალური სტატუსის მოსახლეობის 

გამო კითხვის ჩატარება რომელიც სრულყოფილ წარ

მოდგენას მოგვცემს მათი ეკონომიკური, სოციალურფსიქო

ლოგიური მდგომარეობის შესახებ, მაშასადამე შევძლებთ 

დემოგრაფიული სტრუქტურისა და ეკონომიკური მდგომა

რეობის რაოდენობრივ შეფასებას, ასევე, შიგა მიგრაციული 

პროცესების თვისობრივი მხარის დადგენას. დამუშავებუ

ლია ქართველი მეცნიერების ა. სულაბერიძის, გ. წულაძის, 

მ. ტუხაშვილის, ა. თოთაძის შრომები. ასევე, საქსტატისა 

და დამოუკიდებელ შემფასებელთა აღრიცხვის მონაცემები, 

კერძო ფონდების მასალები და ჩვენს მიერ ჩატარებული გამო

კვლევა შეიძლება ითქვას იმ აქტუალური საკითხების თანა

მედროვე ეტაპის ძიებაა, რომელიც უკვე საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდგომი დროიდან აწუხებს ჩვენს ქვეყანას. 

შიგა მიგრაციას თავისი მიზეზები გააჩნია, რაც ძირითა

დად უცვლელია წლების განმავლობაში. ეს შეიძლება იყოს, 

პირველ რიგში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესე ბის 

სურვილი, ახალი შესაძლებლობების ძიება განათლებისა და 

დასაქმების თვალსაზრისით, ბოლო წლებში განსაკუთრებით 

შეიმჩნევა სოფლებიდან ქალაქებში წამოსული მოსახლე

ობის მაღალი რიცხოვნობა, რაც დაკავშირებულია სოფლის 

მეურნეობიდან მიღებულ მწირ შემოსავლებთან, ოჯახს თა

ვისი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, განათლების 

მისაღებად, არ ყოფნის მიწის დამუშავებიდან მიღებული 

შემოსავალი, ამიტომ ოჯახის ეკონომიკურად აქტიური წევ

რები სოფლებიდან ქალაქში მოდიან, სადაც ეძებენ შესაფე რის 

სამუშაოს. რითაც კონკურენციაში ხვდებიან შრომის ბაზარ

ზე. სოფლიდან ქალაქში წამოსვლის მიზეზი შესაძლებელია 

ასევე იყოს ოჯახის გაყოფა. როგორც ცნობილია აჭარის 

მაღალმთიანეთი ოდითგანვე გამოირჩეოდა მაღალი შობა

დობით (სამი და მეტი ბავშვი) ხოლო საკარმიდამო ნაკვეთი 

ხშირად არ არის საკმარისი ოჯახის გასანაწილებლად, რაც 

სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის წინაპირობას ქმნის. გარდა 

ამისა, მთიანი აჭარისათვის დამახასიათებელია ეკოლო

გიური კატასტროფები, გასული საუკუნის 90იანი წლებიდან 

დღემდე მიმდინარეობს მეწყრული, ეროზიული პროცე

სები, რომელთაგანაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია 1989 

წელს მომხდარი ტრაგედია, რომელსაც მსხვერპლი მოყვა. 

„დაინგრა ან ცხოვრება შეუძლებელი გახდა 1196 სახლში, 

დაიკარგა 3250 ჰა მიწა. ამ დროს 2 ათასზე მეტი ოჯახი 

გაყოფას ექვემდებარებოდა და თხოულობდა დამატებით 

მიწის ნაკვეთს“ (Putkaradze, 1996:21)

ეკოლოგიური კატასტროფების შედეგად აჭარის მთიანე

ნათელა წიკლაშვილი  |  ქეთევან ჭანიძე  |  ზეინაბ სურმანიძე



GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019 85

თიდან სხვა რეგიონებში ჩასახლებებმა ორგანიზებული 

მიგრა ციის ფორმა მიიღო. გასული საუკუნის 90იანი წლე ბის 

დამლევს ჩასახლებები ძირითადად განხორციელდა ზღვის

პირა აჭარაში, ჯავახეთში, კახეთსა და გურიაში. როგორც 

გამოკვლევებიდან ჩანს, ზღვისპირა აჭარაში ჩაასახლეს 

9,8 ათასი კაცი, ხოლო დანარჩენი საქართველოს სხვა 

რეგიონებში. როგორც პროფესორი მირიან ტუხაშვილი 

აღნიშ ნავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აჭარიდან 

ორგანი ზებული ჩასახლების მიზნებს წარმოადგენდა: „ა) 

არა სწორი მიგრაციული პოლიტიკის გამო ლიკვიდაციამდე 

მისული დასახლებული პუნქტების აღორძინება, ბ) დიდი 

სასოფლო სამეურნეო რესურსების მქონე რაიონების ინტენ

სიური ათვისების დაჩქარება, გ) სხვადასხვა რეგიონის ეთნო

ბალანსის სრულყოფა, დ) სტიქიური უბედურების ზონებიდან 

მოსახლეობის გამოყვანა.“ (Tukhashvili, 1998:138.) 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდისათვის ორგანი

ზებულ ჩასახლებებს ჰქონდა კარგი შედეგი, მიუხადავად 

უკუმიგრაციული პროცესებისა, მიგრანტთა დამკვიდრების 

მაჩვენებელი იყო კარგი. 

როგორც ავღნიშნეთ, მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები

დან ძირითადია ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა. 

სხვა დასხვა დროს, სხვადასხვა კერძო ფონდების მიერ ჩა

ტა რე ბული კვლევების შედეგად გაირკვა, რომ ხულოს მო

სახლეობის საქმიანობის ძირითადი სფერო სოფლის მეურ

ნეობაა, მოსახლეობა ძირითადად მეცხოველეობით და 

სხვა დასხვა კულტურით არის დაკავებული. თუმცა, საკმარისი 

ფინანსური რესურსის არქონის გამო მათთვის პრობლემურია 

მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაცია, ამიტომ სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის წარმოება ძირითადად საკუთარი 

მოხმარებისთვის აქვთ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ „ხულოს 

მოსახლეობის 50,9 %ს სოფლის მეურნეობიდან მიღებული 

შემოსავალი მხოლოდ კვებაზე ჰყოფნის, ხოლო იმ ოჯახების 

წილი ვინც ძალიან ადვილად იკმაყოფილებს თავის მო

თხოვნი ლებებს ძალიან მცირეა 1,6 %“. (Problems..2015).

 აქედან გამომდინარე მიგრაციის მოტივი მაღალია, ამას 

თუ დავამატებთ ეკოლოგიური კატასტროფების საშიშრო

ებას, ხულოს სოფლების დაცარიელების მიზეზები საკმარისად 

სერიოზულია. 

აღნიშნული პრობლემების გათვალისწინებით საქართვე

ლოს პარლამენტმა 2015 წლის 16 ივლისს დაამტკიცა კანონი 
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ. ამ 

კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ

ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისათვის შეღავათე

ბის განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან 

რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების 

დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას, სოციალური 

და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. კანონი 

ითვალისწინებს შემდეგ სოციალურ შეღავათებს: დანამატი 

პენსიაზე, კანონით განსაზღვრული პენსიის 20 %ის ოდე

ნო ბით, სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული პირები

სათვის, რომლებიც ანაზღაურებას იღებენ სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან ინიშნება დანამატი  ექიმებისათვის სახელმწიფო 

პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნებისათვის სახელ მწიფო 

პენსიის ოდენობით, გათბობის უზრუნველყოფა წელი წადში 

6 თვის განმავლობაში, ასევე ყოველთვიურად მოხმარე ბული 

ელ. ენერგიის საფასურის 50 %ით ანაზღაურებას (არაუმეტეს 

100 კვტ.სთ) სოციალური დახმარების კატეგორიას მიეკუთ

ვნება აგრეთვე პირველ და მეორე ბავშვზე ყოველ თვიური 

დახმარება 100 ლარის ოდენობით ერთი წლის განმავლო ბაში, 

ხოლო მე2 და მომდევნო ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით 2 

წლის განმავლობაში. მაღალმთიანი რეგიონების საჯარო 

სკოლებში დასაქმებული მასწავლებლებისათვის გაიცემა 

დანამატი ხელფასის 35 %ის ოდენობით, ხოლო სპეცია

ლური საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დასაქმე

ბული მასწავლებლებისათვის დანამატი განსაზღვრულია 

50 %ით. რაც შეეხება საგადასახადო შეღავათებს მაღალ

მთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირი სარგებ

ლობს საშემოსავლო და ქონების გადასახადთან საგადა

სახადო კოდექსით დადგენილი შეღავათებით. ასევე, მე წარმე 

სუბიექტი, რომელსაც საქართველოს კანონმდებ ლობის 

შესა ბამისად მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი დასახლების 

საწარ მოს სტატუსი, საქართველოს საგადასახადო კოდექ

სით განსაზღვრული ვადითა და წესით თავისუფლდება გადა

სახადებისგან. (სტატუსის მინიჭებიდან 10 წელი).

„მთის კანონის“ ამოქმედებიდან მე4 წლის თავზე ჯერ 

კიდევ არ არის ცნობილი ამ კანონის ეკონომიკური შედეგები, 

მოძიებული ინფორმაციის თანახმად, კვლევები ძირითადად 

დაკავშირებულია სოციალური შეღავათების მიღებასთან, 

მაგრამ ეკონომიკური ეფექტის და მოსახლეობის სოფლად 

დამაგრების შედეგის თვალსაზრისით, საუბარი ჯერჯერობით 

რთულია და ჩვენი მომდევნო კვლევის საგანს წარმოადგენს.

მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების დაცარიელება ამა 

თუ იმ მიზეზის გამო ყოველთვის იყო განხილვის საგანი, დღის 

წესრიგში იდგა, როგორც პრობლემა  დემოგრაფიული, 

ეკონომიკური თვალსაზრისით, მიუხედავად ხელისუფლების 

მხრიდან განხორციელებული ჩარევებისა, მაღალმთიანი 

რაიონებიდან ყოველწლიურად მოსახლეობა მაინც მოედი

ნება ქალაქში და ამ პროცესის შეჩერება თითქმის შეუძლე

ბელი ჩანს. 

ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია სტატისტიკის სამსახური

დან, რომელიც 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწე

რის მონაცემებს ეყრდნობა. მოსახლეობა დაჯგუფებულია 

სამ ასაკობრივ კატეგორიად: 017 წ. ასაკობრივი ჯგუფი, 18

64 წ. ასაკ. ჯგუფი, 65 წელზე ზემოთ ასაკ. ჯგუფი. როგორც 

ირკვევა, მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში ჭარბობს 

1864 ასაკობრივი კატეგორია ანუ სამუშაო აქტივი, თუმცა 

სამუშაო ადგილების არქონის, ეკონომიკური სიდუხჭირის 

გამო, სწორედ ეს კატეგორია მოდის სოფლიდან ქალაქში. 

მოცემული გვაქვს ასევე ხულოდან წამოსული მოსახლეობის 

განაწილება საქართველოს სხვა ტერიტორიულ ერთეულებზე 

აჭარის  მთიანეთის  შიგა  მიგრაციული  გადანაწილების  პროცესი  თანამედროვე  ეტაპზე
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გრაფიკი 1

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გრაფიკი 2

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

კონკრეტულად ამ ერთეულებში შემავალი ელემენტების 

მიხედვით. საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი მიგ რანტი 

ჩასახლებულია აჭარაში, შემდეგ მოდის ქვემო ქართლი, 

გურია, სამცხეჯავახეთი. რაც შეეხება უშუალოდ, აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკას, აქ ყველაზე დიდი რაოდენობა 

მოდის ქ. ბათუმზე, შემდეგ ქობულეთი, ხელვაჩაური, შუახევი 

და ქედა. საქართველოს სხვა დანარჩენ რეგიონში მონაცე მები 

გამოვყავით რაოდენობის მიხედვით ყველაზე მეტი: იმე რეთი 

ხონი, ვანი. კახეთი  დედოფლისწყარო, ლაგოდეხი. გურია  

ოზურგეთი. სამეგრელო ზემო სვანეთი  ხობი, აბაშა. ქვემო 

ქართლი  წალკა. სამცხე ჯავახეთი  ადიგენი, ახალქალაქი. 

შიდა ქართლი  ქარელი გორი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

ხულოს მუნიციპალიტეტში შესული მოსახლეობის რაოდე ნობა 

არც თუ ისე დიდია და ძირითადად ისევ აჭარის ავტონო მიური 

რესპუბლიკიდან ხდება შესვლა.

ზემოთ მოყვანილი მონაცემები არის ზოგადი და არ არის 

დაყოფილი მიზნობრივ ჯგუფებად. ჩვენ გამოვყავით ორი 

მიზნობრივი ჯგუფი და შევეცადეთ გაგვერკვია თითოეულის 

ეკონომიკური მდგომარეობა მიგრაციის განხორციელე ბის 

შემდგომ. პირველი ჯგუფი  იძულებით გადაადგილე ბული 

პირები, ანუ ეკომიგრანტები, ხოლო მეორე  ნებაყოფლო

ბით გადაადგილებულები. კვლევის ფარგლებში ჩვენ მივმარ

თეთ ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიას და აჭარის ავტონო

მიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს. მოვითხოვეთ ინფორმაცია ეკომიგრანტებ

თან დაკავშირებით. ხულოს მუნიციპალიტეტში გვიპასუხეს, 

რომ მათ არა აქვთ აღნიშნული ინფორმაცია, ხოლო აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრომ სტატისტიკური მასალა მოგვაწოდა 

ზოგადი ფორმით, ამიტომ, ვერ მოხერხდა ეკომიგრანტების 

რეალური ადგილმდებარეობის დადგენა, რათა ჩვენ ადგილზე 

შეგვძლებოდა მისვლა და მათი გამოკითხვა. მოწოდებული 

ინფორმაციის თანახმად, გვაქვს შემდეგი სტატისტიკური 

განაწილება: 

ხულოს მუნიციპალიტეტში შიგა მიგრანტების გადანაწილება

ხულოს მოსახლეობა თემის მიხედვით

ნათელა წიკლაშვილი  |  ქეთევან ჭანიძე  |  ზეინაბ სურმანიძე
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გრაფიკი 3

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

როგორც ცხრილიდან ჩანს სულ 20162019 წლებში 

ხულოს მუნიციპალიტეტიდან წამოსულია 111 ოჯახი. თითო

ეულ ოჯახს გაეწია მატერიალური დახმარება ან დაკმაყო

ფილდა საცხოვრებელი ფართით. აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობა სამი მიმართულებით ახორციელებს 

ეკომიგრანტი ოჯახების დახმარებას, კერძოდ:

1. ჯანდაცვის სამინისტროს „ეკომიგრანტი ოჯახების 

უსაფრთხო საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამა“, რო

მელიც ითვალისწინებს 25000 ლარის ფარგლებში ფინან სურ 

მხარდაჭერას უსაფრთხო სახლების შესყიდვის მიზნით.

2. ეკომიგრანტის საკუთრებაში არსებულ გეოლო

გიურად მდგრადი მიწის ფართზე საცხოვრებელი სახლების 

მშენებლობისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას.

3. სოციალურ სახლებში საცხოვრებელი ფართების 

განაწილებას.

„2013 წლიდან დღემდე აჭარის ა/რ მთავრობის მიერ 

ეკომიგრანტი ოჯახების დახმარებისათვის განხორციელდა 

შემდეგი ღონისძიებები: 109 ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმა

რება 25000 ლარის ფარგლებში საცხოვრებელი ბინე ბის 

შესყიდვის მიზნით, 20132017 წწ დაიხარჯა 570199 ლარი მათ 

საკუთრებაში არსებული გეოლოგიურად მდგრად ალტერ

ნატიულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლე ბის გადატანის 

მიზნით, ხოლო სოციალურ სახლებში ბინით დაკმაყოფილდა 

სულ 280 ოჯახი“. (აჭარის არის ჯანმრთელობისა და სოცია

ლური დაცვის სამინისტრო).

როგორც ვხედავთ, იძულებით განსახლებულ პირთა 

დაკმაყო ფილება ნამდვილად არის ხელისუფლების მხრი დან 

ზრუნვის საგანი, დახმარების გაწევის გზებიც დიფერენცი

რებულია, თუმცა რამდენად ახერხებენ ისინი ახალ საცხოვ

რებელ ტერიტორიაზე სოციალურ, ეკონომიკურ, ფსიქო

ლოგიურ ადაპტაციას და გრძელვადიან პერიოდში აქვს თუ არა 

ამგვარი ფორმის მიგრაციას ქვეყნისათვის, რეგიონისათვის 

დადებითი შედეგი დღევანდელი მძიმე ეკონომიკური პირო

ბების გათვალისწინებით, რთული სათქმელია, ამიტომ ამ 

მიმარ თუ ლებით კვლევის გაგრძელება მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია.

ცხრილი 1. ხულოს მუნიციპალიტეტიდან მიგრირე ბული ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა 20162019 წ.წ.

წელი ბათუმი ხელვაჩ. ქობულ. ხულო სამტრ. ჩოხატ. ლანჩხ. შუახ. ოზურ. ახალც. სულ

2016 16 2 2 0 0 0 1 0 1 0 22

2017 16 6 2 2 0 0 0 0 2 1 29

2018 28 5 7 2 1 1 1 1 0 0 46

2019 8 1 4 1 0 0 0 0 0 0 14

ჯამი 68 14 15 5 1 1 2 1 3 1 111

ხულოს მუნიციპალიტეტში შიგა მიგრანტები (აჭარა)

აჭარის  მთიანეთის  შიგა  მიგრაციული  გადანაწილების  პროცესი  თანამედროვე  ეტაპზე
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Problems with demography and sociology. Collection of Proceedings. Ilia State University, Institute of Demography and 
Sociology, [demografiisa da sociologiis problemebi, shromebis krebuli, demografiisa da sociologiis institute] Tbilisi (2015) 
(In Georgian).

2. Problems with demography and sociology. Collection of Proceedings. Ilia State University, Institute of Demography and 
Sociology, [demografiisa da sociologiis problemebi, shromebis krebuli, demografiisa da sociologiis institute] Tbilisi, (2017) 
(In Georgian). 

3. Totadze A. (2012) Adjara Population. Publishing house «Universal» [Adjaris mosaxleoba) Tbilisi, (In Georgian).
4. Lortkipanidze V. (1998) Problems of demographic development of historical Meskheti. [istoriuli mesxetis demografiuli 

ganvitarebis problemebi ] Tbilisi (In Georgian).
5. Migration # 1. Migration Research Center, [migraciis kvleviti centri], Tbilisi, (2007) (In Georgian).
6. Migration # 3. Migration Research Center. [migraciis kvleviti centri], Tbilisi (2009) (In Georgian).
7. Georgia Migration Profile 2017, Principal Commission on Migration Issues, [Saqartvelos 2017 wlis migraciis profile, 

migraciis sakitxta samtavrobo komisia], Tbilisi (In Georgian).
8. «The Attitude of Orthodox Believers in Georgia to SocioDemographic Behavior and Family Problems». Institute of 

Demography and Sociology, [Saqartveloshi martmadidebel morwmuneta damokidebuleba socialur-demografiuli qcevisa 
da ojaxis problemebisadmi] Tbilisi (2016) (In Georgian).

9. Sulaberidze A. (2007) Thoughts on Georgian Family and Demography. Institute of Demography and Sociology of the 
Ministry of Education and Science of Georgia. [fiqrebi qartul ojaxsa da demografiaze] Tbilisi (In Georgian).

10. Tsuladze G. (2012) Short Encyclopedia Dictionary of Demography. Fund of population UN. [demografiis mokle 
enciklopediuri leqsikoni] Tbilisi (In Georgian).
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SUMMARY

Internal migration is an important demographic process 
that negatively affects a country›s demographic balance. 
It can be both voluntary and forced. In the first case, the 
migration of people from the village to the city is due to socio-
economic reasons. In the second case, people are forced to 
leave their homes and move during natural disasters and 
conflicts (eco-migrants and displaced persons). The problem 
can be considered in a regional context and highlight a 
number of trends that are relevant for the Autonomous 
Republic of Adjara. The reduction of the population of 
regions is importance for ensuring demographic security, 
both for using the potential of economic development 
and for the population in the regions adjacent to the state 
border. Since the internal migration flows are large, this 
can lead to an increase in labor flows from the regions. In 

addition, in the case of vulnerable groups, such as displaced 
persons and eco-migrants who live in different municipalities, 
additional problems arise in terms of integration 
resettlement. According to experts, the control of internal 
migration processes was practically destroyed in the post-
Soviet period. The movement of the population within the 
country is no longer controlled; accordingly, the issue is less 
studied in the scientific direction. Management of internal 
population flows caused by armed conflict, socio-economic 
and environmental problems requires more attention from 
the state. It is especially important to develop and implement 
policies that encourage the use of accumulated human and 
financial resources for sustainable development, which will 
allow local residents to stay in their places of residence. This 
will affect not only urbanization / emigration trends, but also 
general macroeconomic indicators, income levels and living 
standards.
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INTRODUCTION

Globalization is multidimensional, multipart and multi-
speed phenomena affecting all countries and nations in the 
world. Therefore, since the 1990s, the benefits and challeng-
es of economic globalization and transformation of the Nation 
States’ role as well as effects of economic globalization on de-
veloping and transition countries has become one of the most 
debated issues in academic, political and business circles. 

Noteworthy, that there are many conflicting approaches 
towards globalization. These approaches could be described 
as neoliberal, rejectionist, reformist and transformist views on 
globalization (Sholte, 2005: 3738). However, it should be noted 
that the leading form of globalization still is neoliberal globaliza-
tion, while other perspectives are opposing ideas to neoliberal 
globalization. Therefore, in modern debates about globalization 
there are two most challenging issues: first, effects of neoliberal 
economic globalization on the Nation State and second, interac-
tion of neoliberal economic globalization and economic perfor-
mance of developing and transition economies.

The article is focused on major aspects of neoliberal eco-
nomic globalization and its impact on the Nation State and name-
ly, on developing and transition countries. In the next section, pe-
culiarities of neoliberal economic globalization as well as effects 
of economic globalization on Nation State are discussed. In the 
following part of the article, in the light of neoliberal economic 
globalization, data of the United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) on trade and investment performance of 
developing and transition economies is analyzed and at the final 
stage, conclusions are drawn.  

GLOBALIZATION AND NATION STATE: 
SOME THEORETICAL ASPECTS

Since 1990s, different aspects of globalization have been 
widely discussed and analyzed by social scientists (Hirst and 

GLOBALIZATION AND MAIN TRENDS OF GLOBAL 
ECONOMIC PERFORMANCE: TRADE AND INVESTMENTS

GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #8, 2019

JEL Classification:  F14, F21, F60

EMIR ETERIA
Doctor of Economics, Associate Professor,
Caucasus University, Georgia
eeteria@cu.edu.ge

KEYWORDS: GLOBALIZATION, NATION STATE; DEVELOPING AND TRANSITION ECONOMIES, TRADE, INVESTMENTS.

For citation: Eteria, E. (2019). Globalization and Main Trends of Global Economic Performance: Trade and Investments, 
Globalization And Business, #8, pp. 90-95. https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.010

Thompson, 1999; Stiglitz, 2002, 2007; Bhagwati, 2004; Wolf, 
2005; Sholte, 2005; Friedman, 2007; Rodrik, 2011; Eteria, 
2006, 2009; Putkaradze, 2007; Bedianashvili, 2016; Mekv-
abishvili, 2016, 2018; etc). It is clear, that globalization has 
many dimensions, such as economic, political, cultural, social, 
etc. However, among these types of globalization, economic 
dimension could be considered as foundation as well as de-
terminant of development of other forms of globalization, in-
cluding political and social globalization. Moreover, economic 
globalization is more advanced type of globalization and as 
Stiglitz (2007) noted, “economic globalization has been out-
pacing political globalization” (p. 291). Noteworthy, that eco-
nomic globalization includes all nation states with different 
degrees of integration into global economy. Globalization as a 
process leads to global economy, which according to Castels 
(2000) “…is an economy with the capacity to work as a unit 
in real time on planetary scale” (p. 259). However, as Hirst 
and Thompson (1999) argued, the modern world economy is 
internationalized, not globalized. It is clear, that international-
ization of economic relations among countries is a foundation 
of development of economic globalization processes. Gradual 
liberalization of international economic relations starting af-
ter the World War II underlines a primary importance of the 
economic dimension of globalization.

Noteworthy, that modern form of economic globaliza-
tion is based on concept of neoliberalism. A fundamental 
idea of neoliberal economic globalization is socalled “small 
government” and openness for trade and investment, which 
has been considered as a necessary precondition for eco-
nomic development of any nation in the world since 1980s. 
A neoliberal approach towards economic globalization was 
embodied in International Monetary Fund (IMF) and World 
Bank recommendations, which is known as “Washington 
Consensus”, elaborated in the 1980s. As Rodrik (2011) noted 
“Free market economics was in the ascendancy, producing 
what has been variously called the Washington Consensus, 
market fundamentalism, or neoliberalism” (p. 77). Moreover, 
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for many, globalization was perceived as Americanization or 
Westernization and as Stiglitz (2007) noted, “If globalization 
is being used to advance the American model of a market 
economy, many elsewhere are not sure they want it” (p. 10). 
However, neoliberal reforms implemented in the USA and the 
Great Britain in the 1980s was extended towards many devel-
oping and transition countries primarily by the International 
Monetary Fund. Consequently, “1990s were years of intensi-
fication of neoliberal economic globalization and therefore, 
widespread beliefs in superiority of market economy over 
government intervention in economy and government regu-
lation in general” (Eteria, 2019: 87). Hence, neoliberal global-
ization has been oriented to achieve fast formation of a glo-
balized economy based on market mechanisms rather than 
government intervention and regulations.

A neoliberal globalization has become triumphant and the 
only form of globalization, which despite critics and setbacks 
continues to be a leading policy and ideology. Noteworthy, 
that major opponents of globalization criticize neoliberal form 
of globalization, not globalization itself, which is considered as 
inevitable process of economic development. Therefore, eco-
nomic globalization for many countries in the world, especially 
for developing countries and countries with transition econo-
my was the process of adjustment to changing conditions of 
world economic development caused by the necessity of eco-
nomic openness on the one hand, and by the policy of major 
developed countries as well as by international organizations 
on the other hand. Obviously, economic autarchy was more 
harmful policy choice than economic openness, and therefore, 
the establishment of an open, less regulated economy was in 
line with the goals of these countries. 

Neoliberal economic globalization, using a unified ap-
proach to the countries without consideration of differences 
in level and needs of development, has enhanced contro-
versial attitude towards economic globalization in general. 
Therefore, the neoliberal globalization was blamed of dimin-
ishing of the role of national governments to regulate econo-
my. As a result, economic globalization in its neoliberal form 
increased the contradictory relationship between the market 
and government in favor of the market. It is clear, that the 
policy of major developed countries and international or-
ganizations emerged as the main cause of government role 
transformation. Accordingly, the economic factor was main 
reason of transformation often associated with weakening of 
government’s role in regulation of economy, especially in the 
developing and transition countries. 

It is clear, that controversy towards neoliberal global-
ization, especially in developing and transition countries was 
based on belief that it has been shrinking political maneuver 
room for governments to implement reforms necessary to 
raise welfare of citizens. Therefore, as Grindde (2000) noted, 
“policymakers in poor countries have reason to worry that, 
despite their best effort, globalization will constrict rather 
than expand the capacity to develop” (p. 179). As a result, 
most problematic issue related to economic globalization 
is the interaction of government intervention and market 
mechanisms, because “economic success requires getting the 
balance right between the government and the market” (Sti-

glitz, 2007: XV ). However, as economic history demonstrates 
finding right balance between market and government is 
the most complicated issue in economics and it depends on 
economic as well as non-economic factors of development. 
Moreover, it should be noted that “give too much power to 
governments, and you have protectionism and autarchy. Give 
markets too much freedom, and you have unstable world 
economy with little social and political support from those it 
is supposed to help” (Rodrik, 2011: XVI). Therefore, neoliber-
al globalization has been a policy to achieve a fast globaliza-
tion, which caused many problems in international economic 
relations. 

Noteworthy, that more deep integration into globalizing 
world economy through trade and investment is one of the 
most important factors to improve the level of economic de-
velopment in transition and developing countries. As Frenkel 
(2000) pointed out “International trade and investment can 
be a powerful source of growth in poor countries, helping 
them catch up with those who are ahead in endowments of 
capital and technology” (p. 62). However, “Most countries 
did welcome multinational enterprises and longterm foreign 
investors, but short term lending and borrowing or portfolio 
flows (socalled “hot money”) were viewed differently, as a 
source of financial instability rather than economic growth” 
(Rodrik, 2011: 90). Therefore, as Gritch (2005) argues, “Con-
trary to neoliberal claims that global economic integration 
promotes less developed nations’ greater economic pros-
perity, the opposite may be the case” (p. 13). Consequently, 
in addition to claims on negative effects on Nation State, for 
“skeptics” neoliberal economic globalization is also associat-
ed with deepening the gap between developed and develop-
ing world, so-called “North-South” divide.

It is clear, that economic globalization transformed 
government economic policy in transition and developing 
countries rather than in developed countries and “with this 
increased integration, developing countries become more 
vulnerable to fluctuations in international capital flows and 
trade” (Grindde, 2000: 183). Thus, capital movement is the 
main reason of government role transformation. Transnation-
al companies significantly influence the policy of recipient 
countries and they often are obliged to adapt to the require-
ments of transnational companies. As a result, “For many peo-
ple, multinational corporations have come to symbolize what 
is wrong with globalization. Many could say they are primary 
cause of its problems” (Stiglitz, 2007: 187), because “The in-
ternational mobility of firms and of capital also restricts a na-
tion’s ability to choose the tax structure that best reflects its 
needs and preferences” (Rodrik, 2011: 193). Consequently, 
economic globalization pushes governments to adapt to the 
changing needs of international capital, but it simultaneously 
does not mean that governments cannot transform their pol-
icies in favor of more autonomous economic policy.

It is obvious, that economic globalization intensifies co-
operation as well as competition on regional and global level 
and therefore, enhances economic and political interdepen-
dence among countries. However, this could be considered as 
a government policy transformation to achieve national eco-
nomic goals through intensification of cooperation at the re-
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gional and global level. As a result, “Political interdependence 
does not mean that states trade their objectives, but that 
they advance them through power sharing” (Weiss, 1999: 
70), and “Globalization does not undermine the state but in-
cludes the transformation of the state forms: it is both pred-
icated on and produces such transformations” (Shaw, 1997: 
498). Economic globalization undermines the governments’ 
role in its traditional sense to determine economic goals of 
development neglecting international economic conditions, 
but at the same time, gives to government other instruments 
to support development.  Hence, “Globalization is strongly 
affecting governance, but it is far from making nation state 
obsolete as some prophets claim” (Nye and Donahue, 2000: 
36). In addition, as Wolfensohn stated, “Without an effective 
state, sustainable development, both economic and social, 
is impossible” (World Bank: III). Accordingly, developing and 
transition countries in order to actively participate in interna-
tional trade as well as to attract Foreign Direct Investments 
(FDI) should make their investment climate more attractive, 
which frequently requires transformation of government pol-
icy in many areas of economic activity. As a result, despite in-
tensification of the globalization processes, even in the form 
of neoliberal globalization, the Nation State remains as the 
most important actor in the world economy. 

MAJOR PECULIARITIES OF GLOBAL 
TRADE AND INVESTMENT

Noteworthy, that Major negative aspects of neoliberal 
globalization, underlined by “skeptics” are negative effects 
of neoliberal globalization on developing and transition 
economies. Neoliberal economic globalization was blamed 
by its negative effect on trade and investment performance 
of abovementioned countries. However, as UNCTAD data 
demonstrates in 1990 exports growth rate of developing 
countries and developed countries was the same (13,3%), 
while in 2018 growth rate of developing countries exports 
was higher than exports growth rate of developed countries 
(10,4% and 8,5% respectively). Regarding transition econo-
mies, exports growth rate in 1990 was -3,2%, while in 2018 
was 23,1%. A considerable decrease of transition countries 
exports growth rate was observed in 1991 (-49,0 %), due to 
disintegration after collapse of the Soviet Union and block of 
socialist countries in general. In addition, significant decline in 
the world export was observed in 2009 because of the global 
financial crisis, when exports from developing countries de-
creased by 20,5%, from transition economies by 35,5% and 
from developed countries by 22,3%. Generally, during 1990-
2018, exports annual average growth rates of developing and 
transition countries were 9,5% and 8,8% respectively, while 
exports annual average growth rate of developed countries 
was 5,7% (Figure 1).

Noteworthy, that countries involvement in globalization 
depends not only on exports but also on imports. As the sta-
tistical data indicate in 1990 imports growth rate of devel-
oping countries was 9,2%, which was smaller than imports 
growth rate of developed countries (13,5%). In contrast, in 

2018 imports growth rate of developing countries was higher 
than imports growth rate of developed countries (10,9% and 
9,5% respectively). Regarding transition economies, imports 
growth rate in 1990 was 8,0%, while in 2018 was 9,2%. A 
sharp decline of imports in transition countries was observed 
in 1991(-58,1%) and in 2009 (-33,0%). Moreover, in 2009, due 
to global financial crisis, imports in developing countries as 
well as in developed countries drastically declined (19,1% 
and 24,4% respectively). In general, during 19902018, im-
ports annual average growth rates of developing and tran-
sition countries were 9,3% and 7,7% respectively, while im-
ports average growth rate of developed countries was 5,9% 
(Figure 2).

Figure 1. Exports average growth rates by country 
groups in 1990-2018

Source: Elaborated by the author based on data from 
UNCTAD statistics; https://unctadstat.unctad.org

Figure 2. Imports average growth rates by country 
groups in 1990-2018

Source: Elaborated by the author based on data from 
UNCTAD statistics; https://unctadstat.unctad.org

It is clear, that besides trade Foreign Direct Investment 
is the major indicator to evaluate countries/country groups’ 
involvement in globalization. Moreover, it is widely accepted 
that Foreign Direct Investments play key role in the economic 
development of developing and transition countries. Note-
worthy, that in 1990, developing countries share in world For-
eign Direct Investments (inward) was 16,9%, transition econ-
omies share was 0,03%, while developed countries share was 
83%. This picture drastically changed and in 2014 as well as 
in 2018, developing countries share in world Foreign Direct 
Investments was higher than developed countries share. In 
2014 developing countries share was 49,9% and developed 
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countries share was 45,9%. In 2018, this difference increased 
and developing countries share was 54, 4%, while developed 
countries’ share was 42, 9%. Notable, that between 1990 and 
2000 average share of developing countries’ in world Foreign 
Direct Investments (inward) was 29, 3%, in 2001-2010 was 
34, 4%, while in 2011-2018 average share was 44, 2%.  There-
fore, increasing trend of developing countries share in world 
FDIs is obvious. In 19902018, transition economies share in 
world Foreign Direct Investments was not significant (1% in 
1992 and 2, 6% in 2018). In 2008, share of transition econo-
mies reached the highest level and amounted 7, 9% of world 
FDIs (Figure 3). 

movement and therefore, their rising involvement in global-
izing economy. The data also underlines an intensification of 
trade relations of transition and developing countries as well 
as their increased openness for Foreign Direct Investments 
and rising share in outward world FDIs. As a result, despite 
some slowdown of globalization due to global financial cri-
sis in 2007-2008, trade and investment openness remains as 
major tendency of global economic performance and there-
fore, opinions on deglobalization of world economy is rather 
exaggerated. 

CONCLUSION

Despite neoliberal economic globalization, Nation State 
remains as a key actor in the world economy. It is clear, that 
economic globalization frequently pushes governments to 
choose between capital inflow, which is a necessary precon-
dition for economic growth, and more economic autonomy, 
which might be more preferential, especially in the shortrun. 
Neoliberal economic globalization to some extent shrinks 
governments’ ability to regulate the economy, but at the 
same time, gives to government more possibilities to facil-
itate economic development by attracting foreign capital. 
Therefore, economic globalization does not reduce the key 
role of government in regulation of domestic and foreign eco-
nomic relations. During 19902018, developing and transition 
countries participation in globalizing world economy signifi-
cantly increased via increased trade relations and growing in-
volvement in movement of Foreign Direct Investments. Con-
sequently, despite some setbacks, economic globalization 
remains as the leading characteristic of the world economic 
development and process of deglobalization is not evident.

Figure 3. Foreign Direct Investment: inward (% of total 
world) by country groups in 1990-2018

Source: Elaborated by the author based on data from 
UNCTAD statistics; https://unctadstat.unctad.org

It is clear, that countries/country groups’ involvement 
in the international capital movement and in globalization 
processes in general, depends not only on inward Foreign 
Direct Investments, but also on outward FDIs. Noteworthy, 
that in 1990 share of developing countries in outward Foreign 
Direct Investments was 5,3%, while in 2018 this share was 
significantly higher (41,1%). A share of developed countries 
in outward Foreign Direct Investments in 1990 and 2018 was 
94,6% and 55% respectively. It should be noted that devel-
oping countries share in outward FDIs has increasing trend. 
Notable, that between 1990-2000 average share of devel-
oping countries’ in outward FDIs was 10,4%, in 2001-2010 
was 14, 1%, while in 2011-2018 average share of developing 
countries in outward world FDIs significantly increased and 
reached 30,1%. Transition economies share in outward world 
FDIs was not significant (0,1% in 1998 and 3,7% in 2018). A 
maximum level of transition economies share in outward 
FDIs was observed in 2013-2014 (5, 50% and 5, 56% respec-
tively) (Figure 4). 

Conducted analysis of the trade and investments per-
formance during 1990-2018 demonstrates developing and 
transition countries’ increased participation in trade and FDIs 

Figure 4. Foreign Direct Investment: outward (% of to-
tal world) by country groups in 1990-2018

Source: Elaborated by the author based on data from 
UNCTAD statistics; https://unctadstat.unctad.org
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SUMMARY

Globalization and its impact on developing and transition 
economies are among most debated issues in social sciences. 
Globalization is multidimensional, multipart and multispeed 
phenomena affecting all countries and nations in the world. 
However, economic dimension of globalization could be con-
sidered as foundation as well as determinant of development 
of other forms of globalization, including political and social 
globalization. It is obvious, that economic globalization in-
tensifies cooperation as well as competition on regional and 
global level and therefore, enhances economic and political 
interdependence among countries. 

There are many conflicting approaches towards global-
ization. However, a leading form of globalization still is neolib-
eral globalization, while other perspectives are opposing ideas 
to neoliberal globalization. A fundamental idea of neoliberal 
economic globalization is socalled “small government” and 
openness for trade and investment, which has been consid-
ered as a necessary precondition for economic development 
of any nation in the world since 1980s. Noteworthy, that ma-
jor negative aspects of neoliberal globalization, underlined by 
“skeptics” are negative effects of neoliberal globalization on 
trade and investment performance of developing and transi-
tion economies. 

Conducted analysis of trade and investment perfor-
mance of developing and transition economies demonstrates 
their growing involvement in globalizing world economy. Ac-
cording to data of the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), during 1990-2018, exports an-
nual average growth rates of developing and transition coun-
tries were 9,5% and 8,8% respectively, while exports annual 

average growth rate of developed countries was 5, 7%. More-
over, in 1990-2018, imports annual average growth rates of 
developing and transition countries were 9, 3% and 7, 7% re-
spectively, while imports average growth rate of developed 
countries was 5, 9%. It is clear, that besides trade, Foreign Di-
rect Investment is the major indicator to evaluate countries/
country groups’ involvement in globalization.  Noteworthy, 
that between 1990 and 2000 average share of developing 
countries in world Foreign Direct Investments (inward) was 
29, 3%, in 2001-2010 was 34, 4%, while in 2011-2018 aver-
age share was 44, 2%.  In 2018, developing countries share in 
inward world Foreign Direct Investments was 54, 4%, while 
developed countries share was 42, 9%. It is clear, that coun-
tries/country groups’ involvement in the international capital 
movement and in globalization processes in general, depends 
not only on inward Foreign Direct Investments, but also on 
outward FDIs.  In 1990-2000, average share of developing 
countries in outward FDIs was 10,4%, in 2001-2010 was 14, 
1%, while in 2011-2018 average share of developing countries 
in outward world FDIs significantly increased and reached 
30,1%. The data underlines an intensification of trade rela-
tions of transition and developing countries as well as their 
increased openness for Foreign Direct Investments and rising 
share in outward world FDIs.

As a result, during 1990-2018, developing and transi-
tion countries’ involvement in globalizing world economy 
significantly increased via increased trade relations and 
growing participation in movement of Foreign Direct Invest-
ments. Consequently, despite some setbacks, economic glo-
balization remains as the leading characteristic of the world 
economic development and process of deglobalization is 
not evident.
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შესავალი

გლობალიზაციის პირობებში სწრაფცვლად სოციალურ

დემოგრაფიულ მოვლენებს, სოციალურეკონომიკურ განვი

თა რე ბასთან ერთად, გლობალური განვითარების კანონ

ზო მი ერებითაც ხსნიან. შესაბამისად შეიქმნა გლობალური 

დე მო  გრა  ფიული განვითარების სხვადასხვა კონცეფციები. 

ერთერთი ასეთი კონცეფციაა ა. ლანდრისეული (Landry 
1986: 731-740) დემოგრაფიული გადასვლის თეორია, რო

მე ლიც შობა დობისა და მოკვდაობის დონეთა ეტაპობრივ 

ცვლი  ლე  ბებში იყო გამოხატული. ვან დეკაას (Van De Kaa 
1976:45) მიერ შემუშავებული მეორე, დემოგრაფიული 

გადასვლა, 1970იან წლებში ევროპაში და განვითარებულ 

ქვეყნებში ლიბერალურდემოკრატიული ფასეულობების და 

ინდივიდუალიზმის ფართოდ გავრცელებით, საზოგადოებაში 

და ოჯახში ლიბერალურდემოგრაფიულ ფასეულობების „გა

აქტიურებას“ უკვშირდება და მეორე დემოგრაფიული გადა

სვლა შეიძლება განვიხილოთ მიგრაციის გამომწვევ ერთ

ერთ ზოგად ფაქტორადაც.

* * *

მსოფლიო განვითარების ამ ორი კონცეფციის ფონზე, 

გასული საუკუნის 90იანი წლებიდან განვითარებულ გლო

ბალურ მიგრაციულ პროცესებს ბრიტანელმა დემოგრაფმა 

დევიდ კოულმენმა მესამე დემოგრაფიული გადასვლა 

უწოდა. მისი აზრით, წინა დემოგრაფიული გადასვლებიგან 

განსხვავებით, იგი უნივერსალური არ არის და მხოლოდ 

განვითარებულ ქვეყნებს ეხება და ქვეყანაში არსებულ 

ავტოქტონურ მოსახლეობას ანაცვლებს მიგრანტებით ან 

მათი შთამომავლებით, რაც გამოიწვევს მიმღები ქვეყნების 

მო სახლეობის ეთნიკურ, კონფესიურ, კულტურული და 

ა.შ. ცვლილებას. ასეთი მიგრაციის წანამძღვრებს ქმნის 

შობადობის დაბალი დონე მიმღებ ქვეყანაში, რის გამოც 

მცირდება სამუშაო ძალის რაოდენობა და იძულებული 

არიან მიიღონ მიგრანტთა დიდი რაოდენობა, რაც აყალიბებს 

„მესამე დემოგრაფიული გადასვლის“ ფენომენს (Coleman, 
2004).

ასეთი პერსპექტივა მცირერიცხოვანი ქვეყნებისთვის 

ნაკლებად მისაღებია, რამდენადაც ძნელია, გაითვალისწინო 

მიგრაციული პროცესების ეთნიკური და სხვა სოციალურ

კულტურული შედეგები. არ არის გამორიცხული, უკეთეს შემ

თხვევაში, საკუთარ ქვეყანაში ტიტულარული ერის უმცირე

სობაში აღმოჩენა ან ასიმილაციის შედეგად ეგზოტიკური 

მოსახლეობის (ქვეყნის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ერის, 

რელი გიის, რასის და კულტურის მქონე ადამიანთა ერთობ

ლიობა) ფორმირება (მაგ. ევროპის ქვეყნები, აშშ და სხვ. 

რასაც სამოქალაქო საზოგადოებას უწოდებენ). ამიტომ, 

თითო ეულმა ქვეყანამ სრულიად უნდა გააცნობიეროს 

მიგრა ციის შორს მიმავალი პრობლემები, რადგანაც იგი 

მჭიდროდაა დაკავში რებული ერთაშორის და დიდი სოცია

ლური ჯგუფების ინტეგრა ციასთან. ნებიმიერი სახის დემო

გრაფიული გადასვლის კანონ ზომიერებებით გამოწვე ული 

დემოგრაფიული მოდერნიზაცია, არღვევს რა ნების მიერი 

ფორმის ხელოვნურ ზღუდეებს, რთუ ლია განსაზღვრო რა 
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მიმართულებით განვითარდება ცალ კეული ეთნიკური და 

სოცია ლური ჯგუფების, ტრადიციული ეროვნულკულტუ რი

ული მახასიათებლების ცვლილება (Sulabe  ridze, 2018: 23).

ამასთან, დ. კოულმენი, რატომღაც არ ახსენებს გა

ეროს მოსახლეობის ფონდის (სადაც ძირითადად ნეომალ

თუსიანელები იყვნენ) მიერ 1960იანი წლებიდან, „დემოგრა

ფიული აფეთქების“ შიშით აზიის და აფრიკის კონტინენტზე 

შობადობის შემცირების მიმართულებით გატარებულ გლობა

ლურ დემოგრაფიულ პოლიტიკას, რომელმაც მოსალოდ ნელი 

შედეგი ვერ მოიტანა და არსებითად განსაზღვრა დღევან

დელი მსოფლიოს დემოგრაფიული ვითარება. მართალია, 

მოსალოდ ნელთან შედარებით, აზიის და აფრიკის ქვეყნებ

ში, ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან ერთად შობადობის 

დონე დაბალი ტემპებით დაეცა, მაგრამ მასთან შედარებით 

უფრო მეტად შემცირდა იგი ევროპის და სხვა განვითარებულ 

ქვეყნებში (Sulaberidze, 2018: 24).

შესაბამისად ჩამოყალიბდა ორი დემოგრაფიული პო

ლუსი – ერთი მაღალი ბუნებრივი მატების შედეგად ახალ

გაზრდული სტრუქტურის მქონე, მოსახლეობის ზრდის მა

ღალი ტემპების მქონე და მეორე, შობადობის შემცირე ბით 

გამოწვეული მოსახლეობის დაბერებული სტრუქტურის და 

დეპოპულაციის და მის პირას მყოფი ქვეყნების სახით.

უნდა აღინიშნოს, რომ დ. კოულმენი გვერდს არ უვლის 

იმ ფაქტორს, რომ სამხრეთის ქვეყნებში პირველი დემო

გრაფიულ გადასვლას დაუმთავრებელი ხასიათი აქვს და 

ეს პროცესი მიგრაციის მამოძრავებელ ძალად მიაჩნია, 

თუმცა მთლიანობაში ამ მამოძრავებელი ძალის არსის გან

ხილ ვას ის უმნიშვნელო ადგილს უთმობს. დ. კოულმენის 

კონცეფცია, ასახავს რა განვითარებული ქვეყნების წუხილს და 

შეშფოთებას განვითარებადი სამყაროს მხრიდან გაზრდილი 

მიგრაციული ზეწოლის გამო, თითქმის არ განიხილავს 

გლობა ლურ დემოგრაფიულ სიტუაციას, რომელიც ამ ზე

წოლის გარდაუვალობას განაპირობებს. კონცეფციის ავტორი 

თვითონვე შენიშნავს, რომ „გადასვლის კონცეფცია არ 

განი ხილავს არც მიგრაციას სუფთა სახით, არც მის თანმდევ 

ცვლილებებს მოსახლეობაში“ (Coleman, 2006).

ცნობილი დემოგრაფი ა. ვიშნევსკი მიიჩნევს, რომ 

დემო გრაფიული გადასვლის განსხვავებულმა ტემპებმა, 

გან  ვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის სწრაფმა ზრდამ, 

ხოლო განვითარებულ ქვეყნებში შემცირებამ მსოფლიოს 

განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებს შორის დემო

გრაფიული ასიმეტრია წარმოქმნა. აღნიშნულმა კი, XX 
საუკუნის ბოლოსა და XXI საუკუნის დასაწყისში საერთა  შო

რისო მიგრაციების ისტორიაში სამხრეთიდან ჩრდი ლოეთი

ს კენ და აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ ფართო მასშტა

ბების მიგრაციულ მობილობას შეუწყო ხელი. 1950 წლიდან 

მოყოლებული აღმოსავლეთის და სამხრეთის მოსახლეობა 

გაიზარდა და ეს პროცესი ისევ ზრდას განაგრძობს, მაშინ 

როცა ჩრდილოეთის მოსახლეობა ბუნებრივი მატების გზით 

თითქმის არ იზრდება. აღნიშნულმა აღმოსავლეთიდან და 

სამხრეთიდან ჩრდილოეთზე მიგრაციული ზეწოლა გამო იწვია. 

მხოლოდ 30 წლის განმავლობაში, 19601990 წწ. სამხრე

თი დან ჩრდილოეთში გადაადგილდა იმდენივე ადამიანი, 

რამდენიც თავის დროზე ევროპიდან 120 წლის განმავლო ბაში 

გაემგზავრა ოკეანის გადაღმა და ამ გადაადგილებას ბოლო 

არ უჩანს. 2000 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით საერთაშო

რისო მიგრანტთა რიცხვმა 57 მილიონიდან 232 მილიონი 

შეადგინა (Vishnevski, 2015:31).

2005 წელს განვითარებულ ქვეყნებში ცხოვრობდა 

დაახლოებით 62 მლნ მიგრანტი განვითარებადი ქვეყნებიდან. 

20002010 წლებში განვითარებული ქვეყნების მიგრაციულმა 

სალდომ განვითარებად ქვეყნებთან წელიწადში 2.9 მლნ. 

კაცი შეადგინა, ანუ დაახლოებით 30 მლნ. ათწლეულში. 

გაეროს საშუალო ვადიანი პროგნოზის მიხედვით, (რომელიც 

ვარაუდობს მიგრანტების ნაკადების შემცირებას 2010 წლის 

შემდეგ), 21ე საუკუნის პირველ ნახევარში განვითარებულ 

ქვეყნებს კიდევ 125 მლნ. ადამიანი მიაშურებს განვითარებადი 

სამყაროდან (International Migration. 2013).

დემოგრაფთა აზრით, XXI საუკუნე გახდება მიგრაციულ 

გადაადგილებათა არნახული მოცულობის ეპოქა გლობა

ლურ დონეზე, რაც არსებით ცვლილებებს შეიტანს მსოფ

ლიოს მოსახლეობის გაადგილებაში. გაეროს ეკონომიკისა 

და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის მონაცემების 

თანახმად, 2017 წლისთვის მსოფლიოში 258 მილიონი 

მიგრანტია, რაც მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის 4%ს 

შეადგენს. მათგან 64% ცხოვრობს მაღალი შემოსავლების 

მქონე განვითარებულ ქვეყნებში. მიგრანტთა ¾ 20-64 წლის 

ასაკის, ანუ შრომისუნარიანი მოსახლეობაა. მიგრანტთა 

ყველაზე მეტი რაოდენობა ინდოეთიდან (17 მილიონი) და 

მექსიკიდანაა (13 მილიონი). ამასთან, მიგრანტთა ყველაზე 

მეტი რაოდენობა (50 მილიონი კაცი) აშშში ცხოვრობს, 

შემდეგ მოდის საუდის არაბეთი, გერმანია და რუსეთი. ამ 

ფონზე საქართველოში მცხოვრებ მიგრანტთა რაოდენობამ 

78,218 კაცი შეადგინა (www.un.org).

ა. ვიშნევსკის აზრით, გლობალური მიგრაციული გამო

წვევა გამომდინარეობს სამყაროს სამი თავისებურებიდან, 

რომელიც XX საუკუნიდან გამოყოლილი მემკვიდრეობა 

და კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდება XXI საუკუნეში 

(Vishnevski, 2015: 320-324). პირველ თავისებურებად ა. 

ვიშნევსკი თვლის მსოფლიო მოსახლეობის სწრაფ და არა

თანაბარ ზრდას ჩრდილოეთის მდიდარ „განვითარებულ“ 

ქვეყნებს და სამხრეთის „ღარიბ“ ქვეყნებს შორის, რაც 

მათ შორის დემოგრაფიული ბალანსის ცვლილება იწვევს. 

„ჩრდილოეთის წრის“ მოსახლეობა – დაახლოებით 1.2 

მლრდი ადამიანია. ამ წრის ან „ოქროს მილიარდის“ ქვეყნე

ბის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები მათი მოსახ

ლეობის არაპროპორციულია. მათ აქვთ ის, რისი დაკარგვაც 

შეიძ ლება, ამიტომ ეშინიათ მიგრაციული ზეწოლის სამხრეთი

დან, რომლის მოსახლეობაც მაღალი ტემპებით იზრდება. ამ 

ქვეყნების მოსახლეობამ 50 წლის შემდეგ დემოგრაფიული 

საქართველოს მოსახლეობის მიგრაცია მესამე დემოგრაფიული გადასვლის ფონზე
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პროგნოზების მიხედვით შეიძლება 78 მილიარდს მიაღწიოს!

მეორე – გლობალიზაციის პროცესებია, რომლებმაც 

დაარღვიეს კონტინენტებისა და განვითარებადი ქვეყნების 

შეფარდებითი იზოლირება.

მესამე – ორივე სამყაროს, როგორც არასდროს, 

სჭირდება ერთმანეთი.

განვითარებული ქვეყნები დაინტერესებული არიან 

მიგრა ციით, რადგანაც ის არბილებს დემოგრაფიულ სიტუა

ციას, მოსახლეობის დაბერების შედეგებს, უზრუნველყოფს 

მათ სამუშაო ძალით ეროვნული ეკონომიკის მთელ რიგ 

დარგებში; ასრულებენ განსაკუთრებით დაბალანაზღაურე

ბად, არაკვალიფიციურ, არაპრესტიჟულ სამუშაოებს. ამას

თანავე საერთაშორისო მიგრაციით დაინტერესებული არიან 

განვითარებადი ქვეყნებიც. მათთვის ემიგრაცია ფიზიკური და 

ეკონომიკური გადარჩენის საშუალებაა.

ჩვენი აზრით კოულმენის თეორიისგან განსხვავებით, 

მიგრაციული პროცესების განვითარების ასახსნელად, 

პრაქტიკულად უფრო მისაღებია ზ. ზელინსკის (Zelinsky, 
1971) მიგრაციული გადასვლის თეორია, რომლის თა

ნახმადაც გარე მიგრაცია მჭიდრო კავშირშია პირველი დემო

გრაფიული გადასვლის სტადიებთან და დემოგრაფიული 

მოდერ ნიზაცია გარკვეულ წილად დაკავშირებულია მიგრა

ციის ნიმუშების სპეციფიკურ ცვლილებებთან და შესაბამი

სად, დემოგრაფიული გადასვლის თითოეულ ეტაპს მობილო

ბის საკუთარი ნიმუში შეესაბამება. ზელინსკის მოდელის 

თანახმად, მიგრაციული პროცესების განვითარება გადის 

რიგ ფაზას (სტადიას), რომელიც დაახლოებით შეესაბამება 

დემოგრაფიული გადასვლის ფაზებს.

ქვეყანაში, რომელიც დემოგრაფიული გადასვლის 

პირველ ფაზაში იმყოფება, მაღალია მოსახლეობის ბუნებ

რივი მატება. ამასთან, დაბალია ეკონომიკური განვითარე ბის 

დონე. ასეთი მდგომარეობა იწვევს მოსახლეობის ემიგრა

ციას (მუდმივ საცხოვრებლად, „ტვინთა გადინებას“, შრომით 

მიგრაციას) ეკონომიკურად უფრო განვითარებულ ქვეყნებ

ში. ემიგრაციის დონე ძალიან მაღალია, ხოლო იმიგრაციას 

პრაქტიკულად არა აქვს ადგილი.

დემოგრაფიული გადასვლის მეორე ფაზაში მყოფი ქვეყ

ნის მოსახლეობის ბუნებრივი მატება თანდათან ნელდება. 

ამავე დროს უცხოური ინვესტიციები, დახმარებები და 

საზღვარ გარეთიდან ფულადი გზავნილები რამდენადმე ხელს 

უწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ამას ემატება 

უცხოელი კვალიფიციური სპეციალისტების ჩამოსვლა და 

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კონტრაქტით იმიგრანტი 

მუშების ჩამოსვლა. მთლიანობაში, პირველ ფაზასთან შედა

რებით, კლებულობს ემიგრაცია და იწყება იმიგრაციის პრო

ცესი, რომელიც თანდათან იკრებს ძალას.

დემოგრაფიული გადასვლის მესამე ფაზაში მყოფი 

ქვეყნის მოსახლეობის შობადობის დონე დაბალია, იზრდება 

მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება შემცირებულია, მიმდინა

რეობს დემოგრაფიული დაბერება. ეკონომიკური მდგომა

რეობა, წინა ფაზასთან შედარებით, უკეთესი უნდა იყოს. 

ემიგრაციის დონე კიდევ უფრო კლებულობს, ხოლო 

იმიგრაციის მატულობს და მესამე ფაზის ბოლოსათვის 

(დაწყებული დაახლოებით მეორე ნახევრიდან) აჭარბებს 

ემიგრა ციას. ამასთან შეიძლება დაიწყოს იმ ყოფილ მოქა

ლაქეთა დაბრუნების პროცესი, რომლებიც ქვეყნიდან პირ

ველი ფაზის დროს წავიდნენ, „ტვინთა გადინების“ სახით. 

დემოგრაფიული გადასვლის მეოთხე ფაზის დროს 

მოკვდაობა იზრდება და აღწევს შობადობის დონეს. ამის 

შემდეგ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა წყდება. ამ 

დროისა თვის დამახასიათებელი უნდა იყოს ქვეყნის მაღა

ლი ეკონო მიკური განვითარება და შესაბამისად მაღალი 

შემოსავლების დონე. ეს კი იწვევს იმიგრაციის შემდგომ 

ზრდას (განსაკუთრებით კვალიფიციური სამუშაო ძალის), 

ხოლო ემიგრაცია ძალიან დაბალ დონემდე დადის. 

ზემოთ მოყვანილი სქემა ზოგადი ხასიათისაა. ქვეყნის 

ადგილობრივი სპეციფიკა განსაზღვრავს მისგან გარკვეულ

წილად განსხვავებულ გარემიგრაციული პროცესების რეა

ლურ მიმდინარეობას. 

ამდენად, მიგრაციის მნიშვნელოვანი როლი, როგორც 

მსოფლიო, ისე ლოკალურ, ცალკეული ქვეყნების მოსახ

ლეობის მოსალოდნელ ცვლილებებში მიანიშნებს მიგრა

ციულ პროცესთა გამოწვევაზე. 

ამ ფონზე, ვფიქრობთ, მკითხველისთვის უინტერესო 

არ იქნება მესამე დემოგრაფიული გადასვლის ფონზე 

საქართველოს მიგრაციული პროცესების მოკლე ანალიზი.

საქართველოს მოსახლეობის მიგრაცია

საქართველოს მოსახლეობის ფორმირებაში მიგრაცია 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა და თამაშობს. თუ მე19 

საუკუნის დასაწყისიდან მე20 საუკუნის შუა წლებამდე (1957 

წლამდე), საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობრივ 

ზრდას, ბუნებრივ მატებასთან შედარებით, უპირატესად 

იმიგრა ცია უწყობდა ხელს, 1957 წლიდან 1992 წლამდე, ვითა

რება შეიცვალა და შედარებით მაღალი ბუნებრივი მატების 

პირო ბებში, ემიგრაციამ გავლენა იქონია საქართველოს მო

სახლეობის რაოდენობის ზრდის ტემპზე. განსაკუთრებით 

1992 წლიდან დღემდე, როდესაც დაბალი ბუნებრივი მატება 

ვეღარ ფარავს მიგრაციის მაღალ უარყოფითი სალდოს, რის 

შედეგა დაც საქართველოს მოსახლეობა 2019 წლისთვის 

3723,5 ათას კაცამდე შემცირდა.

ამდენად, თუ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობ

რივი ფორმირების ძირითად კომპონენტს 19601991 წლებში 

ბუნებრივი მატება წარმოადგენდა, 1992 წლიდან დღემდე უკვე 

გარე მიგრაცია წარმოადგენს. 

საქართველოში 1992 წლიდან არაორდიალური დემო

გრა ფიული ვითარება აღინიშნება. ერთი მხრივ, მო სახლე ობის 

აღწარმოების თვალსაზრისით საქართველო მიეკუთვნება 

ავთანდილ სულაბერიძე
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დემო გრაფიულად განვითარებულ ქვეყნებს, რომელთა მსგავ  

სად დამთავრდა პირველი დემოგრაფიული გადასვლა (ა. 

ლან დრის მოდელი) და ჩამოყალიბდა მოსახლეობის აღწარ

მოების უახლესი ცივილიზებული ტიპი, რომლისთვისაც, 

მეორე დემოგრაფიული გადასვლიდან გამომდინარე, დამა

ხასია  თებელია დეპოპულაცია. მეორე მხრივ, მიეკუთ ვნება 

სოციალურეკონომიკურად გავითარებად ქვეყნებს, რომ

ლებიც მაღალი მიგრაციული ინტენსივობიდან გამომ დინარე 

განვითარებული ქვეყნების დონორ ქვეყნებად მიიჩნევიან. 

ზ. ზელინსკის (Zelinsky, 1971) მიგრაციული გადასვლის 

კონცეპტუალური მოდელის თანახმად საქართველო გან

ვი თარებადი ქვეყნების მსგავსად მიგრაციული გადასვლის 

მეორე ფაზაშია, რომლის დროსაც ქვეყნის განუვითარებელი 

ეკონომიკა მაღალი ინტენსივობის ემიგრაციულ პროცესებს 

განაპირობებს.

შეიძლება ითქვას, რომ 1990იანი წლების დასაწყისი

დან საქართველოში იწყება მესამე დემოგრაფიული გა

დასვლა, რასაც ადასტურებს მისთვის დამახასიათებელი 

ფაქტო რები. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სა

ქართ ვე ლოდან სხვა ქვეყნებში მიგრაციამ ინტენსიური 

ხა სიათი მიიღო, რომელსაც ძირითადად სამი ფაქტორი 

განაპირობებდა: პირველი – ეთნიკური მიგრაცია, როდე

საც სსრკს დაშლის შემდეგ თავიანთ ისტორიულ სამშობ

ლოს დაუბრუნდა ათეულათასობით სხვა ეროვნებების წარ

მო მადგენელი; მეორე – დაკარგული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა დიდი მასის ემიგრაცია და მესამე ეკონომიკური 

კოლაფსი (Sulaberidze, 2019; Hakkert, 2017:60-69).

აღსანიშნავია, რომ მოკლე ისტორიულ პერიოდში 

(ფაქტობ რივად, ორი ათწლეულის მანძილზე) წინა ორი 

ფაქტო რის შედეგად ქართველების წილი საქართველოს მო

სახლეობაში გაიზარდა 69.7დან 86.8 პროცენტამდე. ამას

თან, 1989 წელს, საქართველოს ავტონომიური წარმონაქ

მნების – აფხაზეთის ავტონომიურ საბჭოთა რესპუბლიკაში 

(აფხაზეთის ასრ) და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში 

(სამხრეთ ოსეთის აო) ანუ, დღეისათვის საქართვე ლოს 

ხელისუფლების არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ცხოვ 

რობდა საქართველოს მთელი მოსახლეობის 11.5%, რო

მელ თაგან 7.1% ეთნიკურად ქართველი იყო. მათ შორის, 

საკუთრივ აფხაზეთის ასრ მოსახლეობის საერთო მოსა

ხლეობაში 45.7%ს, ხოლო სამხრეთ ოსეთის აო – 29.0%

ს ქართველი შეადგენდა. ავტონომიების გარეშე საქართ

ველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე (რომელსაც დღეისა თვის 

საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს) მცხოვ რებთა 

საერთო რაოდენობაში ქართველთა წილი 73.7%ს შე

ადგენდა. გამოდის,რომ საქართველოს მთელ მოსახლეო

ბაში ქართველთა წილი 19892014 წლებში გაიზარდა არა 

17.1 პუნქტით, არამედ 13.1%ით. ამასთან, რადგანაც არა

ავტოქტონურ მოსახლეობაში ემიგრაციის ინტენსივობა ორ ჯერ 

უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ქართველებში, მოკლე ისტო რი

ულ პერიოდში (ფაქტობრივად, ორი ათწლეულის მანძილზე) 

ქართველების წილი საქართველოს მოსახლეობაში გა

იზარდა 69.7დან 86.8 პროცენტამდე.

თუ გავითვალისწინებთ, პოსტკომუნისტური სივრცის 

ქვეყნების მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში ავტოქ

ტონური მოსახლეობის წილის და ეთნიკური ჰომოგენურობის 

ზრდას, ეს მომენტი საქართველოსთვისაც დამახასითებელ 

თავისებურებად უნდა მივიჩნიოთ და არა გამონაკლისად.

საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე მიმდინარე 

მიგრა ციული პროცესების, სოციოეკონომიკურმა ანალიზმა 

გვიჩვენა, რომ საქართველოს ეკონომიკა ხასიათდება კა

პიტალ თან შედარებით შრომის მაღალი წილით და დაბალი 

საბაზრო ანაზღაურებით, მაშინ როდესაც ევროპის მაღალ

განვითარებულ ქვეყნები გამოირჩევიან საპირისპირო მდგო

მარეობით  კაპიტალთან შედარებით შრომის დაბალი წილით 

და მეტი საბაზრო ანაზღაურებით, რაც პირდაპირ უკავშირ

დება მიგრაციის ნეოკლასიკურ თეორიას (Todaro, 1976) და 

სწორედ ეს სხვაობა უბიძგებს საქართველოს მოსახლეობას 

უცხოეთის მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში ემიგრაციისკენ. 

ამასთან, სამუშაო ძალის თავისი ადამიანისეული კაპიტა

ლით შემცირებას საქართველოში არ გამოუწვევია მათი 

ანაზ ღა ურების მნიშვნელოვნი ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ 

მაღალ  განვი თარებულ ქვეყნებში საქართველოდან ემიგ

რანტთა (განსა კუთრებით არალეგალების) ანაზღაურება 

მცირეა, სა ქა რ თ ვე ლოსთან შედარებით ამ ქვეყნებში, თუნდაც 

დაბალ  კვალიფიციურ სამუშაოზე დასაქმებულის ხელფასი 

მნიშვნე  ლოვნად აღემატება საქართველოში არსებულ მაღალ 

კვალიფიციურ სამუშაოზე დასაქმებულის არსებულ ანაზღა  ურე

ბას. სწორედ აღნიშნული გარემოება წარმოადგენს ემიგრან 

ტების სამშობლოში დაბრუნებაზე თავშეკავების ძირი თად 

მიზეზს.

სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ დაადასტურა, რომ 

ქართვე ლოდან ემიგრაცია, გარდა ეკონომიკური ფაქტო

რებისა ასევე, დაკავშირებულია მიგრაციის ისეთი სოცია

ლურდემო გრაფიულ ფაქტორებთანაც, როგორიცაა: განათ

ლე ბის მიღება, დევნილობა, უკეთეს პირობებში ცხოვრების 

სურვილი, და სხვა. ეს ფაქტორები მნიშვნელოვნად გან

საზღვრავენ მიგრაციის პოზიტივს – მიგრანტთა მიმღებ 

განვი თარებულ ქვეყნებში და ნეგატივს – საქართველოში. 

შესა ბამისად, რაც უფრო მეტია მიგრაციის პოზიტიურ და 

ნეგა ტიურ ფაქტორებს შორის სხვაობა, მით უფრო მაღალია 

მოსა ლოდნელი ემიგრაცია სხვა ქვეყანაში და იქ დარჩენის 

ალბათობა (Sulaberidze, 2019).

საქართველოდან მიგრაცია განსაკუთრებით ინტენსი

ურად მიმდინარეობს ყველაზე შრომისუნარიან და რეპრო

დუქციულ ასაკში მყოფ მოსახლეობაში. 2014 წლისთვის 

ქვეყნი დან გასულთა შორის 85% 20დან 50 წლამდე ასაკისა 

იყო, მაშინ როდესაც ამ ასაკობრივი ჯგუფის წილი საქართ

ველოს მთელ მოსახლეობაში მხოლოდ 43%ია, რაც გავ ლე

ნას ახდენს ქვეყნის პოლიტიკურ, სოციალურდემოგრა

ფიულ და ეკონომიკურ განვითარებაზე (Sulaberidze, 2019) 

საქართველოს მოსახლეობის მიგრაცია მესამე დემოგრაფიული გადასვლის ფონზე
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და რაც ასევე ძირითად მესამე დემოგრაფიული გადასვლის

თვისაა დამახასიათებელი.

საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის 

მო ნა ცემთა საფუძველზე შედგენილი მოსახლეობის სქე

სობრივასაკობრივი სტრუქტურის (რომელშიც ფაქტიურად 

აკუმულირებულია თითქმის მეოთხედი საუკუნის მანძილზე, 

საქართველოს მოქალაქეთა სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა 

წილით მიგრაციული ბრუნვა) ანალიზიდან ირკვევა, რომ თუ 

ემიგრანტ მამაკაცთა სტრუქტურაში სჭარბობენ 45 წლამდე 

ასაკობრივი ჯგუფების ემიგრანტები, იმიგრანტ მამაკაცთა 

შორის ტონს 40 წელს გადაცილებული ასკობრივი ჯგუფების 

ემიგრატები აძლევენ, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ 45 წლის 

ზემო ასაკის შემდეგ მამაკაცები ემიგრაციაში წასვლის

გან თავს იკავებენ, ხოლო 45 წლის ასაკის შესრულების 

შემდეგ ემიგრანტთა უმეტესობა სამშობლოში ბრუნდება 

(Sulaberidze, 2018:95).

მამაკაცთაგან განსხვავებულია ქალთა მიგრაცია, რო

მელთა შორის 20დან 60 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფების 

ემიგრანტი ქალები საკმაოდ აღემატებიან ამავე ასაკის 

იმიგრანტ ქალთა რაოდენობას. ქალთა შორის ემიგრანტები 

ჯერ კიდევ აღემატებიან იმიგრანტებს და მამაკაცთაგან 

განსხვავებით, ქალთა შორის ანალოგიური უკუპროცესი ჯერ

ჯერობითით არ ფიქსირდება.

ამ ფონზე 15 წლამდე ასაკის იმიგრანტთა წილის შემ

ცირება, ჩვენი ვარაუდით, ძირითადად გამოწვეული უნდა 

იყოს ამ ასაკის ემიგრანტთა ასაკობრივი ზრდის შედგად, 1564 

წლის ასაკობრივ ჯგუფში გადასვლით და ნაკლებად ოჯახთან 

ერთად სამშობლოში დაბრუნებაზე. ამასთან, 2002 წლის 15 

წლამდე ასაკის, როგორც ვაჟ, ისე გოგონათა იმიგრაციის 

მაღალი მაჩვენებელი ერთი მხრივ, გამოწვეული უნდა იყოს 

მიმღებ ქვეყანაში, 1990იანი წლების შემდეგ ემიგრანტთა 

შობადობით, მეორე მხრივ ოჯახის მიერ არასრულწლოვანი 

ოჯახის წევრის (შვილის) ემიგრაციაში წაყვანით.

65 წლამდე ასაკის, როგორც მამაკაც, ისე ქალ ემიგრან

ტების მეტნაკლებად სტაბილური რაოდენობა მიანიშნებს 

იმაზე, რომ ემიგრანტთა ამ ნაწილმა დაძლია ემიგრაციის 

სირთუ ლეები (იპოვნა სამუშაო, მოაგვარა საბინაო და 

საყოფა ცხოვრებო საკითხები, მიიღო დევნილის სტატუსი, 

მოქალაქეობა და სხვ.) მიმღებ ქვეყანაში და სამშობლოში 

დაბრუნებას ჯერჯერობით არ აპირებს. ხოლო 65 წელს 

გადაცილებული ასაკის ემიგრანტთა შემცირება, როგორც 

ზემოთ აღვნიშნეთ, დაკავშირებულია ერთი მხრივ, საქართ

ველოში ამ ასაკის მოსახლეობის უცხოეთში ემიგრა ციის 

მსურველთა პოტენციალის შემცირებით, მეორე მხივ, ასაკის 

გამო იმიგრაციით თუმცა არ გამოვრიცხავთ სხვა მიზეზებსაც 

(ავადმყოფობა, ოჯახის წევრთა ნოსტალგია და სხვ.). 

საქართველოს ემიგრანტთა და იმიგრანტთა საერთო 

რაოდენობაში სჭარბობენ შრომისუნარიანი ადამიანები (შე

სა ბა მისად, 87.5% და 84.9%). შედარებისათვის – აღნიშნული 

ასაკობრივი ჯგუფის წილი ქვეყნის მთელ მოსახ ლეობაში 

მნიშვნელოვნად ნაკლებია – 65.4 პროცენტი (Sulaberidze, 
2018:97).

საგულისხმოა, რომ ქალთა ემიგრაციის ზრდას, ძირი

თადად მათი შრომითი აქტივობა განაპირობებს. საქართ

ველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის შემდეგ გაიზარდა 

მომსახურების სფეროს წილი, სადაც ქალთა შრომა უფრო 

ფართოდაა წარმოდგენილი, თუმცა ანაზღაურება – საშუა

ლოზე ბევრად დაბალია, რაც უბიძგებს მათ ემიგრაციისკენ, 

მით უფრო, რომ ემიგრაციაში ზოგიერთ შედარებით დაბალ

კვალიფიციური სახის საქმიანობაზე (მომვლელი, ძიძა, მო

სამსახურე და სხვ.) ქალთა შრომაზე მოთხოვნილები  დან 

გამომდინარე, მამაკაცებთან შედარებით, ქალები აშკარა 

უპირატესობაში აღმოჩნდნენ. ამჟამად უცხოეთში (აშშ, იტა

ლია, გერმანია, საბერძნეთი და სხვ.) შრომით საქმიანობას 

ეწევა 200 ათასზე მეტი ქალი საქართველოდან და მიღებული 

გასამრჯელოთი ინახავს სამშობლოში დარჩენილ ოჯახის 

წევრებს (Shelia, 2018:138).

აღსანიშნავია, რომ იზრდება უმაღლესი განათლების 

მქონეთა წილი ემიგრანტ ქალთა შორის. აღწერათაშორის 

პერიოდში (20022014 წწ.) ის თითქმის 1.5ჯერ გაიზარდა 

(24.6%დან 37.2%მდე) და ამჟამად უკვე საგრძნობლად 

აღემატება მამაკაცების ანალოგიურ მაჩვენებელს (32.7%). 

2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მასალებიდან 

ირკვევა, რომ საკუთარ ოჯახთან შეერთების მიზნით წამს

ვლელთა რაოდენობის ზრდა, უცხოეთში ცხოვრების ხან

გრძლი ვობის ზრდის ფონზე მიმდინარეობს. თუ 2000 წლის

თვის 5 წელზე მეტი ხანგრძლივობით ცხოვრობდა 40%მდე 

ემიგრანტი, 2014 წლისთვის, ეს მაჩვენებელი 68.8 %მდე 

გა იზარდა. მათგან განსხვავებით, 2002 წელთან შედარებით 

58.0%დან 18.5%მდე შემცირდა 5 წლამდე უცხოეთში 

მცხოვ რებთა წილი, რაც მიუთითებს საქართველოში სა

ემიგრაციო პოტენციალის შემცირებაზე.

მიხედავად აღნიშნულისა მესამე დემოგრაფიული გა

დას ვლის კანონზომიერების თანახმად, მიგვაჩნია, რომ ჯერ 

კი დევ ნაადრევია საქართველოს მოსახლეობის უარყო ფითი 

წმინდა მიგრაციის შემცირების შედეგებზე საუბარი და რომ 

მიგრა ციის აქტუალური პრობლემები დღის წეს რი გიდან 

მოხსნი ლია, რასაც ადასტურებს სტუდენტახალგაზრდობის 

პოტენციური მიგრაცია.

სტუდენტთა პოტენციური მიგრაცია 

იმ დროს, როდესაც უფროსი ასაკის მოსახლეობის მიგ

რაციის პოტენციალი თანდათან მცირდება, ახალ გაზრ დებ ში, 

განსაკუთრებით სტუდენტებში, გამოკვეთილია საზღვარ

გა რეთ წასვლის მაღალი მოტივაცია, რაც განაპი რობებს 

მიგრაციულ ბრუნვას ქვეყანაში და მესამე დემოგრაფიული 

გადასვლის კანონზომიერებებიდან გამომდინარეა. 

სოციოლოგიურმა გამოკვლევმ გვიჩვენა, რომ გამო

ავთანდილ სულაბერიძე
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კითხულ სტუდენტთა 42.7% აპირებს საზღვარგარეთ წას

ვლას. საქართველოში 100 ათასზე მეტი სტუდენტია, გამოდის, 

რომ დაახლოებით 4345 ათას სტუდენტს განზრახული 

აქვს საქართველოს დატოვება. უმაღლეს სასწავლებელში 

სწავლის საშუალო ხანგრძლივობის (45 წელი) და შესაბა

მისი კონტინგენტის რიცხოვნობის გათვალისწინებით, სა

ზღვარ გარეთ გასვლის მსურველ სტუდენტთა კონტინგენტი 

ყოველ კურსზე დაახლოებით 10 ათასს აღემატება. ეს მაშინ, 

როდესაც საშუალოდ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული 

ახალგაზრდების რაოდენობა ბოლო წლებში დაახლოებით 

3035 ათასის ფარგლებშია.

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნიდან გასვლის ორ მთავარ 

მოტივზე: განათლების მიღებაზე და შრომითი საქმიანობაზე 

მოდის საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთა 90%ზე მეტი. 

საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთა 60% საქართველოს 

დატოვებას აპირებს უახლოეს სამ წელიწადში, 1/3 კი – 

მოგვიანებით. წასვლის მოტივაცია გოგონათა შორის უფრო 

მაღალია, ვიდრე ვაჟებში; შესაბამისად, ქვეყანაში დარჩენის 

მზაობას გამოხატავს გამოკითხულ სტუდენტ ვაჟთა შორის 

59.6% და გოგონათა 52.0% (საშუალოდ – 55.6%).

საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთა თითქმის ნახევარი 

სამშობლოში აპირებს დაბრუნებას (49.8%); თითქმის 

ამდენივე (47.0%) უცხოეთში დარჩენაარდარჩენაზე გა

დაწყვე ტილებას მიიღებს უცხოეთში სწავლის დამთავრების 

შემ დეგ. უკვე მკაფიოდ მიღებული გადაწყვეტილება სამშობ

ლოში არდაბრუნების თაობაზე მიღებული აქვს გამოკითხულ 

სტუდენტთა 3.4%ს, რაც აბსოლუტურ რიცხვებში 350400 

ახალგაზრდას შეადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ საზღვარგარეთ წასვლის მოტივა

ციაში არაა მკაფიოდ გამოხატული ერთი რომელიმე ფაქტო

რი. მაგალითად, 34.2%, თვლის რომ უცხოეთში ნასწავლს 

საქართველოში დასაქმების უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს; 

12.1% მიიჩნევს, რომ საზღვარგარეთ სასწავლებლად წას

ვლა მისცემთ იქვე დასაქმებისა და საცხოვრებლად დარჩე ნის 

საშუალებას. ამასთან, ვაჟებში სჭარბობს მუშაობის, ხო

ლო გოგონებში – სწავლის მოტივი. გამგზავრების მზაობას 

გა  მოხატავენ ძირითადად: გერმანიაში (37.2%), აშშში 

(16.8%), გაერთიანებულ სამეფოში (11.4%), იტალიაში 

(5.4%), საფრანგეთში და რუსეთში (3.43.4%).

გამოკითხულ სტუდენტთა 6.7% აპირებს საზღვარ გარეთ 

წასვლას ექსკლუზიურად მუშაობის დასაწყებად; აღნიშ ნულ 

კონტინგენტზე თითქმის 4ჯერ მეტია მათი რაოდე ნობა, 

ვინც საზღვარგარეთ წასვლას ერთდროულად სწავლასა და 

მუშაობის დაწყებას უკავშირებს.

საქართველოდან საზღვარგარეთ შრომითი ემიგრა

ციის საკმაოდ მაღალი მოტივაცია სერიოზულ გავლენას 

ახდენს შრომითი მიგრანტების მიერ საქართველოში გან

ხორციელებული ფულადი ტრანზაქციების მოცულობაზეც. 

ყვე ლაზე მოკრძალებული შეფასებით, მხოლოდ 20112017 

წლებში საქართველოში 25 წლამდე ახალგაზრდებმა სა ზღვარ

გარეთიდან, სულ ცოტა, 1.11.4 მლრდ. აშშ დოლარის ფულადი 

ტრანზაქცია განახორციელეს (არჩვაძე 2018:174194).

უცხოეთში წასვლის მსურველ სტუდენტთაგან მხო ლოდ 

სწავლის გასაგრძელებლად წასვლას აპირებს 26.9%, თუმცა 

მათი უმრავლესობა (59.0%) აპირებს სწავლას შეუთავ

სოს დასაქმება. მხოლოდ სწავლის გაგრძელების მიზნით 

უცხოეთში წამსვლელ გოგონათა წილი (63.6%) 1.7ჯერ 

აღემატება ვაჟებისას (37.4%).

საინტერესოა, რომ ყოველი 6 სტუდენტიდან 5ს სწავ

ლის გაგრძელება მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში 

საზღვარგარეთ სურს, მაშინ როდესაც ბაკალავრიატის დო

ნეზე სწავლას უცხოეთში აპირებს მხოლოდ ყოველი მეათე 

სტუდენტი. 

მთლიანად, წასვლის მსურველთაგან დაახლოებით 2/3ს 

(65.5%) სწავლის გაგრძელება თავისი სპეციალობით სურს. 

თითქმის ყოველ მეოთხე სტუდენტს (23.2%) – მონათესავე 

სპეციალობით, ყოველ მეექვსეს (17.3%) – უფრო ფართო 

პროფილით და მხოლოდ ყოველი მეთვრამეტე (5.6%) 

აპირებს სპეციალობის შეცვლას.

გამოკვლევის შედეგების თანახმად, გამოკითხულ სტუ

დენტთა 56.4% აპირებს უკან დაბრუნებას. 53.2% დაბრუნება

ზე გადაწყვეტილებას სწავლის დამთავრების შემდეგ მიიღებს, 

ხოლო 3.6% არ დაბრუნდება. თუ გავითვალისწინებთ, 

რომ სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი მხოლოდ სწავლის 

დამთავრების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას დაბრუნდეს 

თუ არა საქართველოში, მაღალია ალბათობა – უცხოეთში 

დარჩეს ახალგაზრდობის საკმაოდ დიდი ნაწილი. 

დასკვნა

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემ

დგომ პერიოდში, მოსახლეობის მიგრაციული ქცევა და 

ინტენ სივობა, როგორც რაოდენობრივი, მასშტაბურობის 

და თვისებ რივი თვალსაზრისით, აშკარად განსხვავებულია 

კომუნის ტურ პერიოდში „ჩაკეტილ ტერიტორიაზე“ არსე

ბული მო სახლეობის მიგრაციული ქცევის განმაპირობებელი 

ფაქტო რებიგან. კომუნისტურ პერიოდში უმუშევრობის დონე, 

სამუშაო ადგილების არსებობის გამო მინიმუმამდე იყო 

დაყვა ნილი და ოჯახი მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი იყო 

მინიმა ლური შემოსავლით, გარე მიგრაციის ძირითად ფაქტო

რებად წარმოგვიდგებოდა ის სოციალურეკონომიკური 

მოთხოვნილებების (მაღალი შემოსავლის მიღების და სხვ.) 

დაკმაყოფილების უკეთესი გარემო მოკავშირე რესპუბ

ლიკებში და მას უპირატესად სეზონური ხასიათი ჰქოდა. 

ამასთან რამდენადაც მიგრაცია საბჭოთა კავშირის ფარგ ლებს 

არ სცილდებოდა იგი დღევანდელთან შედარებით მცირე 

მასშტაბური იყო.

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, გარდა ეთნი კური 

და დევნილთა ფაქტორისა, ქვეყნიდან ემიგრაციის მთავარი 

საქართველოს მოსახლეობის მიგრაცია მესამე დემოგრაფიული გადასვლის ფონზე
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ფაქტორი საქართველოში არსებული უმუშევრობის მაღალი 

დონე და ოჯახის სიღარიბით გამოწვეული ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილი გახდა. არსებული 

სეზონური მიგრაცია დიდი ხნით (ზოგიერთ შემთხვევაში 

მუდმივმა) არალეგალურმა მიგრაციამ შეცვალა და უფრო 

მასშტაბური გახდა. აღნიშნულმა გამოიწვია მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი შემცირება, ასაკობრივსქესობრივი სტრუქ

ტურის დეფორმაცია (დემოგრაფიული დაბერების ზრდა) და 

ეროვნული შემადგენლობის ცვლილება.

საქართველოდან ემიგრაცია, გარდა ეკონომიკური 

ფაქტო რებისა ასევე, დაკავშირებულია მიგრაციის ისეთ სო

ცია ლურდემოგრაფიულ ფაქტორებთანაც, როგორიცაა: 

გა ნათ  ლების მიღება, დევნილობა, ოჯახის წევრთან ერთად 

ცხოვრების სურვილი და ა.შ. საქართველოდან მიგრა 

ცია განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმდინარეობს ყველა

ზე შრომის უნარიან და რეპროდუქციულ ასაკში მყოფ მო

სახლეობაში, რაც გავლენას ახდენს ქვეყნის პოლიტიკურ, 

სოციალურდემოგრაფიულ და ეკონომიკურ განვითარებაზე.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან წმინდა მიგრაცია 

(მიგრაციის სალდო) შემცირდა უცხოეთის მოქალაქეთა 

და არა უცხოეთში მყოფ არალეგალ საქართველოს მო

ქალა ქეთა იმგრაციის ხარჯზე. შეიძლება ითქვას რომ 

ევროკავშირ თან გაფორმებულმა მოკლევადიანმა (6 თვიანი) 

ვიზალიბერალიზაციამ გარკვეულწილად გაზარდა საქართ

ველოს იმ მოქალაქეთა არალეგალური ემიგრაცია უცხოეთ

ში, ვინც აქამდე ფინანსური და ვიზის მიღებასთან დაკავში

რებული პრობლემების გამო ვერ ახერხებდა ევროკავში რის 

ქვეყნებ ში ემიგრაციას, რასაც ადასტურებს 2017 წელ თან 

შედა რებით 2018 წელს, უარყოფითი წმინდა მიგრაციის 

2212დან 10763 კაცამდე ზრდა. 

გასათვალისწინებელია, რომ სოციოლოგიური გა

მოკვლე ვის შედეგების თანახმად, მაღალია ალბათობა – 

უცხოეთში დარჩეს ახალგაზრდობის საკმაოდ დიდი ნაწილი. 

ეს კი ერთი მხრივ, შეამცირებს საქართველოში მოსახლეობის 

აღწარ მოების ისედაც დაბალ მაჩვენებელს, მეორე მხრივ 

კი, ეკონომიკური თვალსაზრისით, ქვეყანა დაკარგავს 

მაღალი განათლების მქონე ადამიანისეულ კაპიტალს, ანუ 

გაგრძელდება „ტვინების გადინება,“ რაც მესამე დემო

გრაფიული გადასვლისთვისაა დამახასიათებელი.

სტატიაში განხილული საქართველოს მოსახლეობის 

მიგრაციის მოკლე ანალიზიდანაც ჩანს, რომ საქართვე

ლოს მო სახლეობის ემიგრაციის პოტენციალის შემცირებაზე 

და იმიგრა ციის ზრდაზე დასკვნების გაკეთება ჯერ კიდევ 

ნაადრევია. 
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 SUMMARY

An important role of migration in the world as well as in 
local predictable changes, with regard to certain countries’ 
population, indicates to the challenge of migratory processes. 
In order to explain the causes of migration, with the aim of its 
optimization and regulation, there were formulated various 
theories and concepts regarding the migration. From among 
these concepts, we have employed the neoclassical theory of 
migration and the theory of migratory transition, as well as 
the concept of the third demographic transition.

In the process of the formation of Georgian population, 
migration played, and still does, a significant part in 
influencing the growth rate of the Georgian population’s size. 
If natural increase was the main component in terms of the 
size formation of the Georgian population during 1960-1991, 
from 1992 up until today, external migration assumed the 
same role. Since 1992, the low natural increase can no longer 
compensate for the negative net migration as a consequence 
of which the Georgian population has decreased by 3723.5 
thousand persons by 2019.

On the one hand, since 1992, Georgia has belonged to 
the list of the countries that are demographically developed 
and on the verge of depopulation. On the other hand, 
because of the high intensity of emigration, it is among 
the donor countries which supply the developed countries 
with emigrants. Socio-economic analysis of the migratory 
processes that are associated with Georgian population has 
showed us that Georgia’s economy is characterized by a high 
share of labor in comparison to capital and by low market 
income, whereas the highly-developed countries of Europe 
are distinguished by the opposite tendency – the low share 
of labor compared to the capital and higher market income. 

This is directly linked to the neoclassical theory of migration, 
and the mentioned distinction forces Georgian population 
to emigrate toward the highly-developed foreign countries. 
Furthermore, decreasing of work-force together with its 
human capital did not cause a significant growth of their 
income. In spite of the fact that the salary of the Georgian 
emigrants (especially illegal ones) is small in the highly-
developed countries, in comparison to Georgia, European 
countries offer substantially higher salaries even on the 
low-qualification jobs than the actual salaries of a worker 
employed on the high-qualification jobs in Georgia will ever 
be. This difference is the main reason as to why the emigrants 
refrain from returning to their homeland.

A sociological survey has confirmed that emigration 
from Georgia, besides economic factors, is associated with 
such social-demographic factors of migration as are: receiving 
education, exile, and the desire to live in better conditions, 
etc. These factors substantially determine the positive of 
migration in the receiving highly-developed countries and 
negative – in Georgia. Therefore, the more distinction there 
is between the positive and negative factors of migration, 
the higher the expected emigration to the other countries 
and the possibility of staying there. According to the current 
statistical information with regard to the materials of the 
2014 population census, the article demonstrates the 
dynamics and tendency of the migration of the Georgian 
population since the country gained its independence up 
until today. It analyzes migrants’ sex-age structure. It has 
been revealed that the emigration is especially intensive amid 
the population that is in their reproductive age and is able-
bodied. Moreover, it is related to social-economic factors.

The sociological research conducted on students 
showed us that 42% of them intend to emigrate abroad 
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after they graduate during 2018-2020. Additionally, working 
is the primary motive for boys as studying is for girls. After 
receiving education abroad, the half of them intend to return 
to homeland provided they can find a job with a decent salary 
in Georgia. 

Net migration has decreased at the expense of the 
immigration of foreign citizens and not at the cost of illegal 
Georgian citizens. In the aftermath of a short-term visa-
liberalization within the territory of the EU, emigration from 

Georgia has increased, which is confirmed by the growth of 
the negative net migration from 2212 to 10763 inhabitants 
in 2017-2018. This, in turn, will reduce the population 
reproduction potential in Georgia and through “brain drain” 
the country will lose its human capital that possesses higher 
education.

Therefore, it is still early to draw conclusions with regard 
to improving the perspectives of emigration and immigration 
of Georgian population.
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INTRODUCTION

Attitude towards the regions has changed in conditions 
of Globalization process. The region has justly become a qua-
sistate, a quasicorporation, a market space and a society. 
It is a fragmented subsystem of the national economy and a 
large object of certain property and economic activity. At the 
same time, the region creates an industrial environment, an 
area for farmers who have an important function on regulat-
ing the political and socioeconomic development of a par-
ticular country. The area of   the region is full of many organi-
zations and communication systems (Kharaishvili, 2004:15).

“Competitiveness” is a term used with a wide range of 
spectrum and scales and it covers regions and countries as 
well. In Georgia, as in the developing country by means of 
market economic system principles, post-socialist transforma-
tions and the rapid rates of globalization process have made 
the regions of particular importance. Association Agreement 
between Georgia and Europe further broadens the possibility 
of economic independence of individual regions or adminis-
trativeterritorial units. 

Generally, regional competitiveness can be defined as the 
region’s ability to provide high quality of life and income for 
population in the conditions of international competitiveness.

The necessity of increasing the region’s competitiveness 
is primarily due to the generally recognized shortcomings and 
deformities of market economy functioning, as well as to the 
specificities of  particular country’s economic system, produc-
tion development, naturalclimatic, ethnographic and other 
types of  features. That is why, at a time of solving economic, 
social, and other important tasks, in modern conditions, deter-
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mining the competitiveness of regions is of the utmost impor-
tance. It is impossible to scientifically determine and realize de-
velopment prospects of the regions and main directions and to 
properly plan the processes taking place in the region, without 
comparing the regions, identifying potentials and measuring 
the attraction. The abovementioned is reflected in the region’s 
development strategy, where the interests of the region must 
also be fixed. From a purely marketing standpoint, the region 
must be “passed off”, “sold gainfully” to investors  for invest-
ment, to tourists  to increase interest, to potential residents 
- for the desire to live on their own territory.

LITERATURE REVIEW

Rationalistic, was formed as a science in the 50’s of the 
20th century. In scientific literature, at a time of researching 
the regional economic problems, more attention is paid to 
the study of problematic issues on regions including several 
countries (of Europe, Asia, South Caucasus, etc.) in individual 
territorial areas, ie the region is considered in the spatial eco-
nomic hierarchy. However, these kinds of works also provide 
interesting findings on the problems of the country’s region. 
Regional policies, the evaluation of economic growth of the 
regions, and the region’s place in the national economy oc-
cupy an important place in Marion Temple’s work “Regional 
Economics”. The author discusses the components of region-
al economics and opportunities for regional growth in rela-
tion to the European Union (Temple, 1994).

In a fundamental work, “Regional Economics and Man-
agement”, G. Fetisov and V. Oreshin discuss the approaches 
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of different economic schools in terms of rational use of ter-
ritory, the role and the place of economic policies in the ra-
tional organization of economic space, and offer some views 
on regional economic regulation (Fetisov and Oreshin, 2006).

The research of the problems of regional economics has 
become actual in Georgia since it gained the independence. 
Since the second half of the 1990s, new works have emerged 
on regional economics, including elements of regional poli-
cies. E. Kharaishvili’s “Regional Economics” was dedicated to 
the study of economics of the regions of Georgia. The author 
discusses transformation of  the regional economic structures, 
the regions’ naturalresource potential, regional economic pol-
icies, and provides a regional analysis of the population’s living 
level and working resources, investment and innovation activi-
ties and agroindustrial complex (Kharaishvili, 2004).

The work “On the Issue of Ranking Socio-Economic Devel-
opment of the Regions of Georgia” highlights the necessity of 
widespread regionalization processes in almost every country 
that can solve economic, social and other urgent issues. The 
work shows the sharp difference and imbalance of the regions 
of Georgia. This study is an attempt to rank the socioeconomic 
development of Georgian regions, it is one of the elements of 
regional diagnostics, which includes a wide range of regional 
situation and problem characteristics, a list of qualitative as-
sessment of different factors that determine the situational 
condition and development (Chikhladze, 2015).

There are some works, that focus on studying the prob-
lems of a particular region, determining its role and place 
in the system of the national economy. For example, in the 
essay “Conditions and Prospects for the Development of Im-
ereti Region”, the authors are discussing the opportunities 
of the Georgian region  Imereti, determining competitive 
advantages, offering key directions for increasing the aware-
ness and efficiency of the region’s economy (Gavtadze and 
Chikhladze, 2009).

RESEARCH METHODOLOGY

The present work is based on studies of Georgian and 
foreign authors dedicated to regional competitiveness and 
their evaluation. Also the views of politicians and experts are 
used, as well as the reports of international organizations, 
surveys, seminar and scientific forum materials, applicable 
legislative acts both in Georgia and other foreign countries. 
Important information databases are presented by reliable 
internet resources, scientific publications and statistical da-
tabases published in international publications. General  sci-
entific methods (synthesis, analysis, analogies, comparative, 
historical, quantitative, graphical, statistical and other meth-
ods) of the research are used in the article.

MAIN PART

In modern conditions, the challenge of sustainable eco-
nomic growth in many countries around the world cannot be 
achieved without the development of the country’s regions, 
for which the crucial precondition is to increase regional com-
petitiveness.

Works and researches connected to the issues on re-
gional competitiveness in foreign countries has particularly 
become active since the early 1980s. The problem of regional 
competitiveness has been addressed in many countries’ state 
programs and they are working to resolve it.

According to the EU treaty, the country’s economy is com-
petitive if its population has quite high and growing standard 
of living and a high employment coefficient. The development 
of competitiveness of regions in the EU depends on the mod-
ernization and diversification of the industrial structure (devel-
opment of sciencebased business activities and innovation), 
on the achievement of physical level of infrastructure and the 
appropriate level of human capital. Hereby, it is necessary to 
take the horizontal conditions into account, that are relevant 
to the sustainable development by means of having an impact 
on the environment (Grdzelishvili, 2019:184).

In Georgia, the administrativeterritorial unit is consid-
ered as a region. At the level of selfadministration, under 
the “region” is meant the municipalities and selfgoverning 
cities (67 selfgoverning units out of which 62 are municipal-
ities and 5 selfgoverning cities). Municipalities are united in 
9 regions (2 autonomous republics) that do not represent lo-
cal selfadministrative units. They only have coordinative and 
consulting functions between the selfadministrative units 
and the Government of Georgia, where the Government is 
represented by the State Representative  the Governor, and 
the selfadministrative unit  the Administrator/Mayor, the 
Chairman of the City Council and his / her Deputy. Accord-
ing to the constitution, the territorial arrangement of Georgia 
should take its final form after the full restoration of Geor-
gian jurisdiction throughout the whole country. The territo-
rial area, where the competence of the State Representative 
- Governors – is spread, are considered as a “region” at the 
level of administration. (Rusadze, 2018: 64)

In conditions of  the abolition of centralized planning and 
transformation of the market system in Georgia, the preex-
isting structure of manufacturing and regional inequality have 
become a major problem. By means of which the situation in 
this country is still difficult. Studies and works connected to 
competitiveness are being published, but their practical im-
plementation level and received results are insufficient.

Many indicators can confirm this. One is the trade turn-
over according to regions, where the identified inequality is 
clearly shown in the figure below.

Figure. The curve expressing inequality of trade turnover 
between regions of Georgia
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Based on data from the State Department of Statistics, 
we have calculated trade turnover indicators according to the 
regions. It turned out to be maximum in the capital city (Tbi-
lisi), where one resident spends an average of 60 GEL (about 
US $ 20) a day, while the minimum is Racha-Lechkhumi in 
Lower Svaneti (2.5 GEL), or 24 times less.

In fact the same situation is observed according to other 
indicators as well (see table)

Table. Some generalized indicators calculated per per-
son of the population

Indicator 
Average 
regional 
indicator

The ratio 
between 
minimum 

and 
maximum

Number 
of regions 
where the 
indicators 
are below 
average?

Maximum 
indicator

Direct foreign  
investments ($) 512 65,9 9 1284,7

Industry 
turnover 

(thousand GEL)
3,3 8,7 8 5,2

GPD (thousand 
GEL) 10,2 3,2 10 14,1

Trade turnover 
(thousand GEL) 8,9 24,4 10 22,0

Regional Development Program for 2018-2021 is func-
tioning in Georgia, which is one of the key tools for achiev-
ing regional development policy goals. It offers a framework 
for coordinating the implementation of integrated territorial 
measures. It is noteworthy that the first priority of the pro-
gram is to increase the competitiveness of the country and its 
regions and to improve basic infrastructure for the sustaina-
ble development (Ministry of Regional Development and In-
frastructure of Georgia, 2019).

One of the ways to overcome inequality and the difficult 
socioeconomic situation in the regions is to increase their 
competitiveness.

Competitiveness of the region is determined by the 
existence of one or more competitive sectors of the econo-
my as well as the awareness of regional authorities to pro-
vide relevant conditions to regional enterprises in order to 
achieve and maintain competitive advantage in certain fields 
(Baratashvili, E., Gechbaia B. and Glonti V., 2012: 138).

Regional competitiveness, in its essence, is the compet-
itiveness of a territorial unit, which has defined political and 
economic boundaries and fixes this difference compared to 
the competitiveness of different organizational structures. 
The competitiveness of the region shows the unity of rela-
tions connected to the economic development of the region 
with respect to other regions.

The study of the issue showed that the factors affecting 
competitiveness of the particular region can be grouped into 
the following groups:

1. Economic conditions  business sector development, 
demographic situation, economic structure, consumer mar-
ket volume, social background, scale of real demand, trans-

portlogistics potential, resource potential, prospects of eco-
nomic growth;

2. Financial Flexibility - the amount and share of  reve-
nues of the local budget, awareness to finance expenses and 
future projects in total revenues, the skill and ability to make 
decisions in the field of finance, etc.;

3. Organizationaladministrative structure  flexibility of 
the governance  structure, awareness to adapt to a changing 
environment, creating conditions for public engagement and 
participation;

4. Intellectual potential  opportunities for scientific 
support of reforms, development of innovative projects, ex-
istence of research and higher educational institutions, for-
mation and development potential of regional innovation 
system.

One part of researchers believe that in order to evaluate 
the competitiveness of regions, it is necessary to rank them. It 
allows us to use the results of the analysis not only as a basis, 
for evaluating investment attractiveness in the regions, but 
also for identifying the problems on solving of which the mat-
ter of increasing the competitiveness of a particular region 
and hence its development depends on (Chikhladze, 2015: 5).

In order to assess the competitiveness of regions, 
nonparametric methods are used in practice by means of 
which the integral coefficient of competitiveness of regions 
is determined. It ranges from 0 to 1. According to this coeffi-
cient, it is possible to group regions by the level of competi-
tiveness. Consequently, five groups of regions are separated 
at equal intervals. (Baratashvili, E., Gechbaia B. and Glonti V., 
2012: 157).

Group  high level of competitiveness <IK <1;
Group  sufficiently high level: 0,6 <IK <0,8;
Group  average level: 0,4 <IK <0,6;
Group – low level: 0,2 <IK <0,4;
Group  noncompetitive regions: 0<IK <0,2.

CONCLUSIONS

Increasing the competitiveness of the regions and over-
coming inequality existed in the regions should become the 
main target of the country’s economic policy.

It is necessary to formulate new strategies in the regions 
of Georgia. Existing strategies have been worked out  in 2013 
and cover the periods of 2014-2021. New development strat-
egies must be harmonized with the country’s regional devel-
opment strategy. The websites of regions and municipalities 
should also be improved for providing them with complete 
information;

One of the priority areas for improving the competi-
tiveness of individual regions of Georgia can be considered 
their formation as transport and logistics hubs, which is con-
ditioned by their potential of transport and strategic location. 
Such regions are considered to be: Imereti, Adjara Autono-
mous Republic, SamegreloZemo Svaneti and SamtskheJava-
kheti. This way, the transport potential of the regions will also 
be used to support tourism. Technical characteristics of trans-
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port will be improved and transport vehicles (air and motor) 
will be added. This will increase the  number of  domestic 
tourists, as well as foreign tourists in the region and through-
out Georgia;

Comprehensive information about the region’s natu-
ralresource potential will be prepared and sent to target 
groups. Geographical location of Georgian regions and di-
verse natural resources create favorable conditions for indus-
trial development of the regions;

The opportunities of utilizing hydro resources will be 
used. Construction  exploitation of small and medium hydro-
electric stations  in separate regions and municipalities will 

take place. West Georgia’s regions are rich in hydropower and 
mountain rivers, which can become a relatively cheap source 
of energy;

We consider that Georgia and its separate regions are 
inappropriately using the abilities of diplomatic economics, 
the same as the commercial diplomacy. In this regard positive 
shifts have been observed across the country (e.g., appoint-
ing commercial officers), but more efforts are needed to be 
made in the regions. Coordinating role in this matter should 
be played by the administrations of the governor, that can 
best identify the comparative advantage of the given area to-
gether with the municipalities.
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SUMMARY

Competitiveness is the central mechanism of market sys-
tem, it is its locomotive. In the regions of postSoviet coun-
tries, strict market demands are gradually being perceived as 
real and the perspective of longterm usage of an existed re-
source potential is being determined. However, postsocialist 
transformations and the rapid rates of globalization process 
have made the regions of particular importance. Our goal 
was to meet the basic conditions for identifying the compet-
itiveness of Georgian regions and to present the prospect of 
its improvement.

The necessity of increasing the region’s competitiveness 
is primarily due to the generally recognized shortcomings and 
deformities of market economy functioning, as well as to the 
specificities of  particular country’s economic system, produc-
tion development, naturalclimatic, ethnographic and other 
types of  features. That is why, at a time of solving  economic, 

social, and other important tasks, in modern conditions, 
 determining the competitiveness of regions is of the utmost 
importance. 

The research of the problems of regional economics has 
become actual in Georgia since it gained the independence. The 
present work is based on studies of Georgian and foreign authors 
dedicated to regional competitiveness and their evaluation.

Regional competitiveness, in its essence, is the compet-
itiveness of a territorial unit, which has defined political and 
economic boundaries and fixes this difference compared to 
the competitiveness of different organizational structures. 
The competitiveness of the region shows the unity of rela-
tions connected to the economic development of the region 
with respect to other regions.

We consider that Increasing the competitiveness of the 
regions and overcoming inequality existed in the regions 
should become the main target of the country’s economic 
policy.
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იმისათვის, რომ გავზომოთ ფისკალური პოლიტიკის 

წვლი ლი ეკონომიკის სტაბილიზაციაში, გამოვიყენებთ ფისკა

ლური სტაბილურობის კოეფიციენტს (FISCO). ფისკალური 

სტაბიურობის კოეფიციენტი (FISCO) ზომავს, თუ როგორ 

იცვლება ბიუჯეტის ბალანსი ეკონომიკის გამოშვების მერ

ყეობის დროს (Fiscal Monitor, 2015). რაც უფრო მაღალია 

ფისკალური სტაბილურობის ინდიკატორი, მით უფრო წრი

ულო ბისკენაა (ციკლურობისკენაა) მიდრეკილი ფისკა ლური 

პოლიტიკა  მთავრობა ქმნის ფისკალურ ბუფერს სტაბილური 

ეკონომიკური მდგომარეობის დროს და იყენებს მას რეცესიის 

შემთხვევაში. იმის გაგება, თუ რა კავშირი არსებობს ბიუჯეტის 

ბალანსსა და პოტენციურ და რეალურ გამოშვებას შორის, 

პოლიტიკის გამტარებლებს დაეხმარება, გაიგონ, თუ რა 

ზეგავლენას ახდენს მათი გადაწყვეტილებები გამოშვების 

სტაბილურობაზე სხვა ქვეყნების მაგალითთან შედარებით. 

მოკლევადიან პერიოდში გამოშვების დასტაბილურების 

მიზნით, სახელმწიფოს შეუძლია გავლენა იქონიოს ეკონო

მიკურ აქტივობასა და დასაქმებაზე ერთობლივი მოთხოვ ნის 

შეცვლის გზით (Blanchard, 1993). ამის გაკეთება შესაძ ლე

ბელია პირდაპირი გზით, როგორიცაა სახელმწიფო ინვესტი

ციებისა და მოხმარების ცვლილება ან არაპირდაპირ  

გადასახადებისა და ტრანსფერების ცვლილებით. ფისკალური 

პოლიტიკის გავლენა გამოშვებაზე უფრო ძლიერია, როდესაც 

მას თან ახლავს მონეტარული პოლიტიკის მხარდამჭერი 

აქტივობები (Fatás, Mihov, 2013). 

ფისკალური პოლიტიკის ერთობლივ მოთხოვნაზე გავ

ლენის დასახასიათებლად ინფორმაციის მიღება შესაძლე

ბელია სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს ცვლი

ლების მონაცემებიდან (Blanchard, 1993). ბიუჯეტის სალდო 

კარგად აღწერს, თუ რა სხვაობაა კერძო სექტორიდან გამო

თხოვილ რესურსებსა (ძირითადად გადასახადების სახით) და 

ერთობლივ მოთხოვნაში სახელმწიფოს წვლილს (კონტრი

ბუციას) შორის მოცემულ წელს. ბიუჯეტის სალდოს შე

მცირება ასახავს ფისკალური წვლილის ზრდას ერთობლივ 

მოთხოვნაში (Fund, 2015).

დასტაბილურების მიზნით ფისკალური სალდო უნდა 

გაიზარდოს, როდესაც გამოშვება გაიზრდება და უნდა შემცირ

დეს, როდესაც გამოშვება შემცირდება. ამ გზით, ფისკალური 

პოლიტიკა ქმნის დამატებით მოთხოვნას, როდესაც გამო

შვება სუსტია და ამცირებს ერთობლივ მოთხოვნას, როდესაც 

ეკონომიკა ბუმშია (ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპია) 

(Girouard, Andre, 2005). ამიტომაც ფისკალური პოლიტიკის 

სტაბილიზატორის/დესტაბილიზატორის საზომად გამოდგება 

შემდეგი სიდიდე: მთლიანი საბიუჯეტო სალდოს საშუალო 

ცვლილება (GDPს წილი), რომელიც გამოწვეულია გამო

შვების 1 პროცენტული პუნქტის ცვლილებით. შედეგად მიღე

ბული „სტაბილიზაციის ინდექსი“ იქნება დადებითი როდე

საც საშუალოდ ფისკალური პოლიტიკის ცვალებადობა 

თამა  შობს მასტაბილურებელ როლს, ხოლო წინააღმდეგ 

შემთხვევაში  უარყოფითი (Fund, 2015). მსგავსად გაზომილი 

„სტაბილიზაციის ინდექსს“ რამდენიმე კარგი თვისება აქვს. 

პირველ რიგში, ის საშუალებას იძლევა, რაოდენობრივად 

გაიზომოს პოლიტიკის განხორციელებასა და ეკონომიკური 

აქტი ვობის ცვლილებებს შორის დამოკიდებულება. რამდე

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.013
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გრაფიკი 1. ფისკალური სტაბილიზატორის კოეფი ციენტის (FISCO) განაწილება 

წყარო: ევროპული კომისია (ec.europa.eu), საერთა შორისო სავალუტო ფონდის მონაცემები (imf.org), საქსტატი 
(geostat.ge), საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო (mof.ge), ავტორის გაანგარიშება.

ნა დაც მოცემულ პერიოდში ეკონომიკური აქტივობის ცვლი

ლებაში უკვე ასახულია ფისკალური პოლიტიკის გავლენის 

ის ნაწილი, რომელიც გამოიწვია დაუკვირვებელი გამოშვე

ბის შოკებმა, სავარაუდოა, რომ ფისკალური ეფექტი გაცი

ლებით დიდია, ვიდრე ასე დათვლილი კოეფიციენტი გვიჩვე

ნებს. მეორე მხრივ, სტაბილიზაციის ინდექსს შეუძლია 

გა და ჭარბებით შეაფასოს ფისკალური პოლიტიკის საპასუხო 

ზომები, რადგან ფისკალური პოლიტიკის (და შესაბამისად 

სალდოს) ცვლილება ასევე მოიცავს ბიუჯეტზე იმ ეკონომიკური 

და ფინანსური ცვლადების გავლენებს, რომელიც თავის 

მხრივ იცვლება გამოშვების საპასუხოდ. ასეთი ცვლადებია 

მაგალითად აქტივების ფასები და სარგებლის განაკვეთი 

(Bénétrix, Lane, 2013).  

მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსად გაზომილი სტაბილუ

რობის ინდიკატორს შეიძლება ბევრი ნაკლი მოვუძებნოთ, 

ის მაინც კარგად ზომავს ფისკალური პოლიტიკის საერთო 

წვლილს გამოშვებაში. ამ კოეფიციენტში გათვალისწინებულია 

ის გარემოება, რომ შემოსავლებისა და დანახარჯების დიდი 

ნაწილი რეაგირებს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე იმ შემ

თხვევაშიც კი, თუ ბიუჯეტის დებულებები და პროექტები სუ

ლაც არ იყოს სტაბილიზაციის მიზნით დაგეგმილი. საბი უჯეტო 

სალდოსა და გამოშვების ზრდას შორის კავშირის მო ნიტო

რინგი გადაწყვეტილებების მიმღებებს საშუალებას აძლევს, 

დააკვირდნენ თუ როგორ გავლენას ახდენს მათი ქმედება 

გამოშვების სტაბილურობაზე, მათ შორის დააკვირდნენ 

ამ მაჩვენებელს სხვა ქვეყნებთან მიმართებით. გადა

წვეტილებების მიმღებებს ასევე დაეხმარება ამ მაჩვე ნებლის 

სამიზნე დონის დაწესება, რათა წინასწარ იქნეს გააზრებული 

გამოშვების სტაბილიზაცია ფისკალური პოლი ტი კის დაგეგ

მვისას (საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 2015). 

როგორც აღმოჩნდა, ფისკალურ პოლიტიკას გამოშვების 

სტაბილიზაციაში უფრო მეტი წვლილი შეაქვს განვითარე ბულ 

ეკონომიკებში ვიდრე გარდამავალ ბაზრებსა და განვითარე

ბად ეკონომიკებში. ფისკალური პოლიტიკა სტაბილიზატორის 

ფუნქციას ასრულებს განვითარებული ქვეყნების დაახლეობით 

ორმესამედ შემთხვევაში (გრაფიკი 1), განვითარე ბადი და 

გარ  და მავალი ქვეყნებისგან განსხვავებით, სა დაც ფისკალური 

პოლიტიკა მნიშვნელოვან სტაბილიზატორის ფუნ ქ ციას ასრუ

ლებს მხოლოდ დაახლოებით ერთმეოთხედ შემთხვევაში. 

საქართველოსთვის ფისკალური სტაბილიზაციის კოეფი

ციენტი 0,42ია და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სი დიდეა. 

იგივე მაჩვენებელი განვითარებული ქვეყნებისთვის სა შუა

ლოდ 0,41ს, ხოლო გარდამავალი ბაზრებისა და განვი

თარებადი ქვეყნების ჯგუფისთვის 0,24ია. 

განსხვავება კიდევ უფრო მეტადაა გამოხატული თუკი 

მხო ლოდ იმ ქვეყნებს დავაკვირდებით, რომელთათვი საც 

ფისკა ლური პოლიტიკა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან, 

მასტა  ბი ლუ რებელ როლს თამაშობს (გრაფიკი 23). აღსანიშ

ნა ვია ქვეყნები, სადაც ფისკალური სტაბილურობის ინდიკა

ტორი უარყოფითია. ფისკალური სტაბილიზაციის უარყო

ფითი ნიშანი სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნები 

(ბანგლადეში, იტალია, ჰაიტი) მოჭარბებული შემოსავლების 

დროს გადაჭარბებით ხარჯავენ იმის ნაცვლად, რომ დაზოგონ 

სტაბილიზაციის მიზნებისთვის.

ანალიზის შემდეგი ეტაპია იმის განხილვა ნიშნავს თუ 

არა სტაბილური ფისკალური გარემო სტაბილურ გამოშვებას. 

უფრო დაზუსტებით კი საინტერესოა პასუხი გავცეთ შემ

დეგ კითხვას: ამცირებს თუ არა ფისკალური სტაბი ლიზა

ცია გამოშვების მერყეობას? ფისკალური სტაბილიზა ციის 

საბოლოო წარმატება განისაზღვრება იმის მიხე დვით, თუ 

რამდენად აისახება ეს სტაბილიზაცია მთლიანი სამამულო 

პროდუქტის (Papava, Silagadze, 2019) სტაბილი ზაციაზე 

(Blanchard, Dell’Ariccia, Mauro, 2010). ავტო მატურ სტაბი

ლი ზატორებსა და გამოშვებას შორის არსე ბული ცირკუ

ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის შეფასება წარმოების სტაბილურობის მიმართ, საქართველოს მაგალითი
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გრაფიკი 2.  ფისკალური სტაბილიზატორის კოეფი ციენტი (FISCO) განვითარებული ეკონომიკებისთვის

წყარო: ევროპული კომისია (ec.europa.eu), საერთა შორისო სავალუტო ფონდის მონაცემები (imf.org), საქსტატი 
(geostat.ge), საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო (mof.ge), ავტორის გაანგარიშება

გრაფიკი 3. ფისკალური სტაბილიზატორის კოეფი ციენტი (FISCO) გარდამავალი ბაზრებისა და განვითა რებადი 
ეკონომიკებისთვის 

წყარო: ევროპული კომისია (ec.europa.eu), საერთა შორისო სავალუტო ფონდის მონაცემები (imf.org), საქსტატი 
(geostat.ge), საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო (mof.ge), ავტორის გაანგარიშება

ლარული ეფექტის გამო ამ კითხვაზე პასუხი არც ისე 

ცალსახაა. ჩვეულებრივ გაზომილი ფისკა ლური მულტი

პლიკატორი (მთლიანი სამამულო პროდუქტის ცვლი   

ლე  ბის ფარდობა ამ ცვლილებით გამოწვეული ბიუჯე ტის 

სალდოს ცვლილებასთან) არ გამოდგება, რადგან მისი 

გაზომვა აპრიორი საჭიროებს საბიუჯეტო სალდოს ცვლილე

ბაში იმ ფაქტორების იდენტიფიცირებას, რომელიც არ არის 

დაკავშირებული ეკონომიკურ აქტივობასთან  (Pescatori, 

Leigh, Guajardo, Devries, 2011), (საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი, 2012).

თუკი  გალის (Gali, 1994), ფატასის (Fatás, Mihov, 
2003) და დებრუნი და კაპურის (Debrun, Kapoor, 2010) 

რჩევას მივყვებით, რომლებიც აქცენტს ავტომატურ სტაბი

ლიზატორებზე აკეთებენ, უნდა ავირჩიოთ ემპირიული 

სტრა ტე გია, რომელიც გულისხმობს ფისკალურ სტაბილიზა

ტორებსა და გამოშვების მერყეობას შორის პირდაპირი 

დამოკიდებულების დადგენას. გამოშვების მერყეობის გა

ზომვა კი შესაძლებელია რეალური GDPის ზრდის სტან

დარტული გადახრით ფიქსირებული დროის მონაკვეთში. 

ქვეყნებსშორისი კორელაცია გვიჩვენებს, რომ უფრო 

მაღალი ფისკალური სტაბილურობა ასოცირებულია გამო

შვე ბის ნაკლებ მერყეობასთან. თუმცა, განსხვავება მნიშვნე

ლოვანია განვითარებულ და გარდამავალგანვითარებადი 

ქვეყნების ჯგუფებს შორის: განვითარებულ ქვეყნებში დამო

კიდებულება ფისკალურ სტაბილიზაციასა და გამოშვების მერ

ყეობას შორის უფრო ძლიერი და მკვეთრად უარყოფითია, 

ვიდრე გარდამავალ და განვითარებად ეკონომიკებში. 

უამრავი კვლევა გვიჩვენებს, რომ გამოშვების მოკლე

მაია გრიგოლია
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გრაფიკი 4. ფისკალური სტაბილიზაციის კოეფი ციენტი და გამოშვების მერყეობა, 19802013.  

წყარო: ევროპული კომისია (ec.europa.eu), საერთა შორისო სავალუტო ფონდის მონაცემები (imf.org), საქსტატი 
(geostat.ge), საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო (mof.ge), ავტორის გაანგარიშება

ვადიანმა მერყეობამ შეიძლება გრძელვადიანი ზრდის ფაქ ტო

რები განსაზღვროს (Ramey, Ramey, 1995). ეს დებულება გან

საკუთრებით სწორია ქვეყნებისთვის, სადაც ფინანსური ბაზ რები 

ნაკლებადაა განვითარებული (Aghion, Marinescu, 2008). 

იმის გამო, რომ მაკროეკონომიკური გარემოს პროგ ნო

ზირებადობას შეუძლია წაახალისოს ინვესტიციები და სოცია

ლური კაპიტალი, უფრო მაღალი გამოშვების სტაბილურობა 

უკავშირდება ფისკალურ სტაბილიზაციას და საბოლოოდ 

დადებითი გავლენა აქვს ზრდაზე. არსებული ემპირიული 

კვლევების დასკვნები ფისკალურ სტაბილიზაციასა და ზრდას 

შორის კავშირის შესახებ სხვადასხვაგვარია. თუმცა ნაჩვე

ნებია, რომ უფრო მეტად აქტიური ფისკალური პოლიტიკა 

(რომელიც უფრო მეტად პროციკლურია) დაკავშირებულია 

დაბალ ზრდასთან (Fatás, Mihov, 2003), დიდი ზომის 

სახელმწიფო (რომელიც ჩვენი განმარტებით ნიშნავს მაღალ 

ავტომატურ სტაბილიზატორს ქვეყანაში) ასევე საზიანოა 

ზრდისთვის (Afonso, Furceri., 2010),  (Afonso, 2012). 

გაკეთებული ანალიზიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

გამოშვების დაბალ მერყეობას, რომელიც გამოწვეულია 

ფისკა ლური სტაბილიზაციით, დადებითი გავლენა აქვს  

ზრდაზე. ემპირიული კავშირი ფისკალურ სტაბილიზაციას, 

გამოშვე ბის მერყეობასა და ზრდას შორის მართლაც გვიჩვე

ნებს, რომ ფისკალური სტაბილიზაცია კარგია ზრდისთვის. 

ფისკალური მონიტორის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით, 

ფისკალური სტაბილიზაციის კოეფიციენტის 1 სტანდარტული 

გადახრით ზრდას (დაახლოებით 0,1ით ზრდა) შეუძლია 

საშუალოვადიანი ზრდის წახალისება სწორედ იმის გამო, 

რომ ფისკალური სტაბილიზაცია გამოშვების მერყეობას 

დაახლოებით 0,3 პროცენტული პუნქტით ამცირებს განვი

თა რებულ ეკონომიკებში, ხოლო 0,1 პროცენტული პუნქტით 

გარდამავალ ბაზრებსა და განვითარებად ეკონომიკებში 

(Fiscal Monitor, 2015). 

სტატიაში გაკეთებული ანალიზი მხარს უჭერს უამრავ 

კვლევას, რომელიც მიუთითებს რომ ფისკალური სტაბი

ლიზაცია ამცირებს გამოშვების მერყეობას. განსაკუთრებით 

მაშინ, როდესაც მონეტარული პოლიტიკა შეზღუდულია 

იმოქმე დოს გამოშვების დასტაბილურების მიზნით, ფისკა

ლური პოლიტიკა მომგებიანია, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, 

როდესაც გამოშვების დასტაბილურება არის პრიორიტე

ტული. შემდგომი კვლევის მიზანი შეიძლება იყოს მიზეზ

შედეგობრივი კავშირის დადგენა პოლიტიკის ცვლადებსა 

და ეკონომიკურ შედეგებს შორის. თუმცა, ცოდნასა და 

არსებულ ანალიზზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ფისკალურ პოლიტიკას მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა 

შეუძლია გამოშვების სტაბილიზაციაში. განვითარებულ 

ქვეყნებში ფისკალური სტაბილიზაცია ნორმად არის ქცეული 

და დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა 

ბევრ ქვეყანაში. ამის საპირისპიროდ, გარდამავალ ბაზრებსა 

და განვითარებად ქვეყნებში პრიორიტეტად გამოშვების 

ზრდის დინამიკა რჩება, რომელიც ძირითადად მიწოდების 

მხრიდან უნდა მოხდეს და ერთობლივი მოთხოვნის მართვა 

მეორეხარისხოვანია. უფრო ხშირად ფისკალური პოლიტიკა, 

როგორც სტაბილიზაციის მექანიზმი, გამოიყენება, როდესაც 

ეკონომიკა ჩამორჩება განვითარების სასურველ ტემპს; და 

ნაკლებად მიმართავენ პოლიტიკის მექანიზმებს, როდესაც 

ეკონომიკას ზრდის მაღალი ტემპები ახასიათებს. ფისკალური 

სტაბილიზაციის, როგორც მექანიზმის გამოყენებამ მხო

ლოდ „შავ დღეებში“ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეარყიოს 

სახელმწიფო ვალის მდგრადობა, რადგან გამოდის რომ 

მთავრობები ვერ სარგებლობენ იმ უპირატესობით, რაც 

ზრდის პერიოდის შემთხვევაში ეძლევათ, რომ შეამცირონ 

დეფიციტი და შექმნან ფისკალური ბუფერი მომავალი 

უარყოფითი შოკების უკეთ გასამკლავებლად. 

 

ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის შეფასება წარმოების სტაბილურობის მიმართ, საქართველოს მაგალითი
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SUMMARY

The article discusses how fiscal stability affects 
macroeconomic sustainability and whether stability means 
strong economic growth in Georgia.The results of the analysis 
conducted in the article is supported by those numerous 
studies which indicate that fiscal stabilization reduces output 
volatility. Based on the existing analysis, we can say that fiscal 
policy can make a significant contribution to stabilizing output. 

Fiscal Stability Indicator (FISCO) for Georgia has been 
calculated and cross-country analysis has been performed. 
It has been found that fiscal policy contributes more to 
stabilization of output in developed economies than in 
transitional markets and developing countries. The fiscal 
stabilization indicator for Georgia is 0.42 and is statistically 
significant, which indicates that one percentage point change 
in output causes 0.42 percentage point change in the total 
budget balance (as a share of GDP). The FISCO indicator 
is 0.41 for developed countries and 0.24 for transitional 
markets and emerging economies. 

Based on the correlation analysis, it has been revealed 
that higher fiscal stability is associated with lower output 
volatility. However, here also, the difference between the 
groups of developed and transition and developing countries 
is significant: in developed countries- the relationship 
between fiscal stabilization and output fluctuation is stronger 
and sharply negative than in transition and developing 
economies. 

More often, fiscal policy is used as a stabilization 
mechanism when the economy lags behind the desired pace 
of growth; And are less likely to resort to policy mechanisms 
when booming. Due to the proven importance of the fiscal 
stabilization in economic sustainability it can be concluded 
that the use of fiscal stabilization as a mechanism only 
in the «black days» can greatly worsen the sustainability 
of government debt, as governments appear to lack the 
advantage that they can reduce deficits and create fiscal 
buffers to better address future negative shocks in times of 
growth.
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ქვეყნის ეკონომიკის შეუქცვადი განვითარებისა და სტა

ბი ლური სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის უზრუ ნ

ველსაყოფად საჭიროა სახელმწიფოში არსებობდეს მძლავრი 

საშუალო ფენა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის 

სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ორიენ ტირები. 

აქედან გამომდინარე, განვითარების ეკონომიკური პოლი

ტიკა მიმართული უნდა იყოს ისეთი ღონისძიებების ჩატარე

ბისაკენ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში საშუალო 

ფენის მოძლიერებას და მისი კონცეპტუალური მისიის 

განხორციელებას.

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, საქართველოში საშუა

ლო ფენის ფორმირების პრობლემების გამოკვეთა და მათი 

რაციონალური გადაჭრისთვის, ეკონომიკური პოლიტიკის შე

საბამისი ღონისძიებების შეთავაზება სახელმწიფოსათვის.

ჯერ კიდევ, არისტოტელე მიიჩნევდა, რომ „რაც უფრო 

დიდია საშუალო კლასი, ანუ მდიდრებსა და ღარი ბებს შო

რის არსებული სოციალური ფენა, მით უფრო სტაბილურია 

საზოგადოება“. აღნიშნული დებულება სავსებით მოდერ

ნისტულად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მაშინ, რო დესაც 

თანამედროვე საზოგადოებაში, ეკონომიკური ზრდისა და 

სოციალური პროგრესის მიღწევისათვის ძირი თადი როლი 

სწორედ საშუალო ფენას აქვს მინიჭებული. ყოველივე ზემო

ხსენებული გამოიხატება იმაში, რომ „ჯერ ერთი, საშუალო 

კლასი მიისწრაფვის ადამიანური კაპიტალისა და დანა

ზოგების დაგროვებისკენ; მეორე, იგი წარმოშობს კრეატიულ 

ადამიანებს, რომლებიც აჩქარებენ ინოვაციებს და აღვი

ვებენ ეკონომიკურ აქტივობას; მესამე, საშუალო კლასის 

სამომხმარებლო შესაძლებლობები ხელს უწყობს ბაზრების 

დივერსიფიკაციას და გაფართოებას, რაც, თავის მხრივ, 

მასშტაბის ეკონომიის გამოყენების საშუალებას იძლევა; და 
მეოთხე, საშუალო კლასს შეუძლია, გადამწყვეტი როლი 

ითამაშოს მმართველობის გაუმჯობესებაში: ღარიბებთან 

შედარებით, მას შესწევს ძალა და უნარი მოითხოვოს უკეთესი 

სახელმწიფო მომსახურება, საჯარო მოხელეთა უფრო მეტი 

ანგარიშვალდებულება და მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ 

ზრდაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას“. (კაკულია... 2018: 5)

ამასთანავე, „საშუალო ფენა ის „ფილტრია“, რომელიც 

არეგულირებს მდიდარ და ღარიბ ფენებს შორის წარმოქ

მნილ წინააღმდეგობებს და ორივე ფენისთვის ორიენტირ

საც წარმოადგენს. საშუალო ფენის ასეთი როლი განსაკუთ

რე ბულ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე პირობებში, 

როცა საქართველოში სოციალური პოლარიზაციის ფონზე 

საზოგა დოებაში ჩამოყალიბებული წინააღმდეგობა „ახალი 

მდიდრებისა“ და „ახალი ღარიბების“ პოლიტიკურ დაპირის

პირებაში გადადის“. (ჭითანავა, 2018: 106)

საშუალო ფენის განსაზღვრის 
კრიტერიუმები

საშუალო ფენის განსაზღვრისა და რაოდენობრივი შე

ფასებისთვის აუცილებელია გამოვიყენოთ გარკვეულ კრიტე

რიუმთა ერთობლიობა, რომელიც დიდი სიზუსტით ასახავს 

სოციუმის კონკრეტული ჯგუფის ამ ფენისადმი მიკუთვნე

ბისთვის საჭირო ოპტიმალურ პირობებს.

საშუალო ფენის იდენტიფიკაციისთვის მიზანშეწონი

ლია სოციალური და ეკონომიკური სფეროს მაქსიმალურად 

მოცვადი კრიტერიუმების განსაზღვრა და მათ შორის 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.014
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საქართველოში საშუალო ფენის ფორმირების თვალ

საზრისით არასახარბიელო მდგომარეობაა. როგორც სა

ერთაშორისო, ისე ადგილობრივი კვლევების შედეგები 

ცხადყოფს, რომ საშუალო ფენის მოცულობა ძალზე 

მცირეა. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის მიერ, 2016 წელს 

გამოქვეყნებულ, მათივე მეთოდოლოგიით განხორცი ელე

ბულ კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2014 წელს საქართვე ლოში 

საშუალო ფენას მოსახლეობის მხოლოდ 7% განეკუთ ვნებოდა 

(იხ. სურათი)1. მაშინ, როდესაც დასავლეთის მაღალ

განვითარებულ ქვეყნებში საშუალო ფენას მოსახლეობის 

50%ზე მეტი შეადგენს (Kochhar, 2017).

სურათი: სიღარიბე და მოწყვლადი ჯგუფები, 20102014 
(პროცენტებში).

2018 წელს საქართველოში ჩატარებული ეკონომიკურ

სტატისტიკური გამოკვლევის მიხედვით, ზემოთ აწ უკვე 

ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, 2016 წელს 

საშუალო ფენას მიკუთვნებული მოსახლეობის წილი 16%

ს შეადგენდა. 2017 წლისთვის კი, იგივე კვლევის მიხედვით, 

ოღონდ დასაქმების ფაქტორის გამორიცხვით, 24,6%

მდე გაიზარდა (კაკულია, 2018: 56, 58). ბოლო მონაცემი 

რეალობას დაშორებულად მიმაჩნია, რასაც ბუნებრივს ხდის 

საშუალო ფენის მეტად მნიშვნელოვანი დეტერმინანტის  

დასაქმების უგულებელყოფა.

საშუალო ფენის ფორმირების მთავარი 
ფაქტორები და გამოწვევები

საქართველოში საშუალო ფენის ფორმირების ერთ ერთ 

მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს მეწარმეობის, განსაკუთ

რებით კი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება. 

საჭიროებას წარმოადგენს განვითარების თანმიმდევრული 

ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება. მეწარმეობის მიზან

მიმართული განვითარება, უაღრესად მნიშვნელოვანია 

ქვეყ   ნის ეკონომიკის სტაბილური ზრდისათვის, რომელი 

მიმარ   თუ   ლე ბითაც, გონივრული ეკონომიკური პოლიტი

1 მსოფლიო ბანკი http://pubdocs.worldbank.org/en/980951472
223098077/GeorgiaPPAFY16presentationAUG2016final.pdf 
წვდომის თარიღი: 05/06/2019

სტატისტიკური თანაკვეთის დადგენა, რომელიც საშუალებას 

მოგვცემს, საფუძვლიანად შევაფასოთ საზოგადოების აღნიშ

ნული ფენის რაოდენობრივი და თვისებრივი პარამეტრები. 

ზემოაღნიშნული მიზნისათვის საჭიროა გამოიყოს შემდეგი 

კრიტერიუმები (კაკულია... 2018: 1314): 

• შემოსავლების და სამომხმარებლო ხარჯების 
კრიტე რიუმი. განსაზღვრავს შინამეურნეობების შემოსავლის 

და მათ მიერ გაწეული ხარჯების მოცულობას;

• დასაქმების პროფილი, რომელიც შეგვიძლია მი ვიჩ

ნიოთ შემოსავლების და ხარჯების სტაბილურობის განმსაზ  ღვ

რელ ფაქტორად. აქ იგულისხმება: შინამეურნეობის წევრე  ბის 

დასაქმების სტატუსი, თანამდებობა სამსახურში, დასაქმე  ბის 

სფეროსთან ინდივიდის პროფესიის შესაბამისობა, ოჯახში 

დასაქმებულ წევრთა რაოდენობა;

• განათლების დონე, რომლის დანიშნულებაა 

უზრუნ ველ ყოს ინდივიდის მდგრადი დასაქმება პროფესიის 

შესაბამისად და ადეკვატური შემოსავლის მიღება. ამის 

გარეშე, მხოლოდ განათლების სტატუსის გათვალისწინებით, 

საშუალო ფენის იდენტიფიცირება არ არის გამართლებული 

(მაგალითად, დღეს საქართველოში ბევრი ადამიანია 

უმაღლესი განათ ლების მქონე, თუმცა უმუშევარია და 

ღარიბთა კატეგორიას მიეკუთვნება);

• შინამეურნეობათა ქონება. იგულისხმება: უძრავი 

ქონება (საცხოვრებელი სახლი, ბინა, აგარაკი), არასაპენსიო 

(მაგ.: საბანკო დეპოზიტები) და საპენსიო დანაზოგები, 

წილები და ფასიანი ქაღალდები (აქციები და ობლიგაციები), 

სხვადასხვა ტიპის აქტივები (ძვირფასი ლითონები, სა

იუველირო ნაკეთობები, ანტიკვარიატი და ა.შ.) და სხვა;

• ხანგრძლივი მოხმარების საგნების ფლობა, რო

მელთა შორისაა: ავტომობილი, კომპიუტერი, მობილური 

ტელეფონი, მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა, კონდი

ციონერი და ა.შ.;

• კომუნალური მომსახურების საბაზისო სახე
ობებზე წვდომა. იგულისხმება: ელექტრო ენერგია, ბუნებ

რივი აირი, წყალი და ინტერნეტი;

• ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა. 
საუბარია კერძო სამედიცინო დაზღვევის პაკეტზე, რომელიც 

დაფარავს კომპლექსური მკურნალობის ძვირადღირებულ ხარ

ჯებსაც და არა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, რომლის 

ბენეფიციარი ძირითადად დაბალშემოსავლიანი სეგმენტია;

• დასვენების შესაძლებლობა. მიიჩნევა, რომ სა

შუა ლო ფენას მიკუთვნებულ შინამეურნეობას წელიწადში 

ერთხელ მაინც უნდა შეეძლოს დასვენება ორგანიზებული 

ტურიზ მის ფორმით (მათ შორის საზღვარგარეთ);

• შინასამეურნეო თვითაღქმა. გულისხმობს იმას, 

თუ როგორ აღიქვამს და აფასებს საკუთარ მატერიალურ 

მდგომარეობას შინამეურნეობა და რომელ სოციალურ ფენას 

მიაკუთვნებს საკუთარ თავს. აქვე მოიაზრება, მოქალაქეთა 

მიერ, საშუალო ფენის რაოდენობრივი და თვისებრივი 

მახასიათებლების აღქმა.

საშუალო ფენის ფორმირების გამოწვევები საქართველოში მეწარმეობის განვითარების კონტექსტით
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კის გან ხორცი ელების, ცოდნასა და ტექნოლოგიებზე და

ფუძნე ბული მიდგომის რეალიზაციის შედეგად, მიიღწევა: 

ინოვაცი ური მეწარმეობის და მოდერნისტული სამეწარმეო 

აზროვ ნე ბის გაფართოება; ადგილობრივი სამეწარმეო შესაძ

ლებ ლო ბების მკვეთრი გაუმჯობესება; წარმოებული პრო

დუქ ციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; დასაქმე ბულთა 

რიცხვისა  და მოსახლეობის კეთილდღეობის საერთო დონის 

ზრდა.

ამ თვალსაზრისით, დღესდღეობით განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს სამეწარმეო საქმიანობის ინოვაციური 

ასპექტი, ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ფორმირება 

და მისი ეფექტიანობა. განვითარების მთავარ ფაქტორია 

ადამია ნისეული კაპიტალი. (ბედიანაშვილი, 2017: 10) თანა

მედ როვე ეკონომიკის მთავარ რესურსს ინფორმაცია და 

ცოდნა წარმოადგენს. წარმოების პროცესი კი დაკავში რე

ბულია მეცნიერებატევად ტექნოლოგიებთან. ამასთა ნავე, 

აუცილებელია ცოდნის ეკონომიკის გააზრება ცოდნის საზო

გა დოებასთან მჭიდრო კავშირში, რათა გათვალისწინებულ 

იქნას ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბების კულტურისეული 

ფაქტორიც. (ბედიანაშვილი, 2018: 58)

ქვეყანაში ჯანსაღი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებისა და 

„სოციალურეკონომიკური აღმავლობის უზრუნველსაყო

ფად, მეწარმეობის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა 

მიმართული უნდა იყოს სამეწარმეო აზროვნების, განწყობის 

და ამ მიმართულებით იდეების მიწოდების სტიმულირებისა

კენ. აქ იგულისხმება ეკონომიკაში სამეწარმეო აზროვნების 

ამაღლება, მომავალში რისკისადმი მზადყოფნის მქონე ინდი

ვიდთა რიცხოვნობის გაზრდა. განვითარებულმა ქვეყნებმა 

სამეწარმეო აზროვნების ამაღლებით გაზარდეს ერთობლივი 

სამეწარმეო საქმიანობა“. (ერქომაიშვილი, 2019: 33)

დღეისათვის, საქართველოში მეწარმეობის განვითარე

ბის ტემპი ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფ 

და ინკლუზიურ განვითარებას, რაც შესაბამისად გამო

იხატება საშუალო ფენის მოცულობის შეუმჩნეველ ზრდაში. 

საგუ ლისხმოა ის ფაქტი, რომ 2018 წლის წინასწარი მონაცე

მებით, წინა წელთან შედარებით, ბიზნეს სექტორში დასაქ

მე ბულთა რაოდენობის კლებაა დაფიქსირებული. მეწარმე

ობის განვითარების ბოლო წლების სტატისტიკა მოცემულია 

დიაგრამა 1 და დიაგრამა 2ში.

საშუალო ფენის ფორმირებაზე ნეგატიურ ზეგავლენას 

ახდენს დღესდღეობით ქვეყანაში არსებული, შემოსავლე ბის 

უთანაბრობის და სიღარიბის მაღალი დონე. შემოსავლე
ბის უთანაბრობის გაანგარიშება ხდება ჯინის კოეფიციენტის 

მეშვეობით. აღნიშნული კოეფიციენტი 0სა და 1ს შორის 

მერყეობს და რაც უფრო ახლოს არის იგი ნულთან, მით 

უფრო მცირეა უთანაბრობა სოციალურ ფენებს შორის, ხოლო 

ერთისკენ მიმართული ტენდენცია უთანასწორობის გაღრმა

ვებაზე მიუთითებს. 2018 წელს, საქართველოში ჯინის კოეფი

ციენტმა მთლიანი შემოსავლების მიხედვით  0,39 შეადგინა, 

მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით  0,37, 

ხოლო ყველაზე უთანასწორო განაწილება მთლიანი ფულადი 

ხარჯების მიხედვით დაფიქსირდა  0,44. კოეფიციენტის 

აღნიშნული სიდიდეები მიუთითებს სოციუმის ფენებს შორის 

ერთობ შესამჩნევ უთანაბრობაზე. რაც შეეხება სიღარიბის 
დონეს, 2018 წელს ქვეყანაში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს 

ქვემოთ მოსახლეობის მეხუთედზე მეტი   20,1%2 იმყოფებოდა.

დასკვნა

ქვეყანაში ჯანსაღი და მძლავრი საშუალო ფენის ფორ მი

რებისათვის განსაკუთრებულ აუცილებელობას წარმო ადგენს 

მეწარმეობის განვითარება, ინკლუზიური ეკონომიკური 

ზრდის მიღწევა, რათა სიღარიბეში მყოფმა საქართველოს 

მოქალაქეებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ქვეყნის ეკო

ნომიკის აღმშენებლობაში და შესაბამისად, საკუთარი სოცია

ლურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. დღეს, 

2 წყარო: www.geostat.ge/ka/modules/categories/192/tskhovrebis- 
done წვდომის თარიღი: 05/06/2019
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დიაგრამა 2. ბიზნეს სექტორში 
დასაქმებულთა რაოდენობა 2014-

2018 წლებში.

დასაქმებულთა რაოდენობა

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 
*2018 წლისთვის მოცემულია წინასწარი მონაცემები. www.
geostat.ge/ka/modules/categories/326/sacarmotastatistikuri

gamokvleva წვდომის თარიღი: 05/06/2019

ამირან მაღლაკელიძე
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საქართველო, აღნიშნული მიმართულებით, დიდი გამო წვე

ვების წინაშე დგას, მაშინ, როდესაც საშუალო ფენის მოცუ

ლობა ჯერ კიდევ, საგანგაშოდ დაბალია, ხოლო შემოსავ

ლების უთანაბრობის და სიღარიბის დონე კრიტიკულად 

მაღალი. 

საქართველოს მთავრობამ, განვითარების რაციონა

ლური ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანმიმართული გან ხორ

ცი ელებით, უნდა აღმოფხვრას ქვეყნის სამეწარმეო სექტო

რის და სოციუმის წინაშე მდგარი პრობლემები. აღნიშ ნული 

მიზნისათვის საჭიროა: 

• სტაბილური პოლიტიკურეკონომიკური გარემო, რო

გორც მდგრადი განვითარების და შეუქცევადი პროგრესის 

გარანტი;

• ინკლუზიურ ზრდაზე ორიენტირებული, მცირე და 

საშუალო მეწარმეობის განვითარების პროგრამების შემუ

შავება. დღეს არსებული პროგრამების მასშტაბის ზრდა;

• სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის 

პრო ფესიული გადამზადებისა და დასაქმების სპეციალური 

პრო გრამების შემუშავება;

• მეწარმეობის დაწყების, სტარტაპების განვი თა რე

ბის, ინოვაციებსა და მოწინავე ტექნოლოგიებზე დაფუძნე

ბული ეკონომიკური აქტიურობების ხელშეწყობა.

ყოველივე აღნიშნულის წარმატებით განხორციელების 

კვალდაკვალ, სულ უფრო მეტი ადამიანი გადაინაცვლებს 

სიღარი ბიდან საშუალო ფენის რიგებში და მათთვის ხელ მი

საწვდომი გახდება უფრო მაღალმატერიალური  ფასეუ ლობები.
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SUMMARY

In order to ensure irreversible development and stable 
social-economic conditions of a State, it should have a strong 
middle class, defining the country’s social and economic 
development targets. Considering the said, economic policy 
of development should be directed to the implementation of 
the measures supporting the formation of the healthy middle 
class in Georgia. 

Share of the population belonging to the middle class 
is still low in Georgia. According to the studies conducted by 
the World Bank, in 2014 only 7% of the population of Georgia 
belonged to the middle class. According to the economic-
statistical study conducted in Georgia in 2018, share of the 
population belonging to the middle class in 2016 was 16%. 
The same study, with exclusion of the employment factor, 
shows the growth of the said share to 24,6%. Ignoring the 

employment – very important determinant of the middle 
class – naturally puts the last figure far from reality. Current 
income inequality and high level of poverty negatively impact 
formation of the middle class in the country.

In order to form a middle class, Government of 
Georgia must overcome the problems faced by country’s 
entrepreneurship and society by means of the purposeful 
implementation of the rational policy of economic 
development. Achieving the said target requires: a stable 
political-economic environment; elaboration of the small, 
medium business development programs oriented on the 
inclusive growth, increase the scales of the currently existing 
program; development of the special professional training 
and employment programs for the population below the 
poverty line; promotion of economic activities based on the 
start of entrepreneurship, development of the start-ups, 
innovations and advanced technologies.

CHALLENGES OF MIDDLE CLASS FORMATION IN 
THE CONTEXT OF ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT IN GEORGIA
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INTRODUCTION

The nexus between globalization and international 
development is one of the most debatable issues (Ozekin, 
2019:49). Promoting economic growth through trade in ser-
vices facilitation is included in all key guiding documents of 
the World Trade Organization (WTO) as its major operational 
goal (Parsadanishvili, 2018:357; WTO doc. WT/MIN(15)/DEC). 

Based on the Preamble to the Marrakesh agreement 
establishing the WTO, the organization is committed to en-
suring expansion of trade in services in line with the needs 
of developing and least developed countries. While the 
General Agreement on Trade in Services (GATS) annexed to 
the Marrakesh agreement stipulates the desire of the WTO 
to facilitate increased participation of developing and least 
developed countries in trade in services negotiations for 
strengthening their competitiveness in the services sector 
(GATS Preamble). 

Daily growing role of trade in services accounting for 
almost half of today’s world trade (WTO doc. WT/MIN(15)/
DEC) makes the importance of participation of developing 
and least developed countries in the trade negotiation pro-
cess vitaly important. 

Strong commitment of the WTO towards making trade 
in services negotiations more oriented on the inclusion of 
interests of developing and least developed countries brings 
questions to our attention, namely how capable is the WTO 
to exercise its complete competence and strong motivation 
to bring the interests of developing and least developed 
countries at the table of negotiations, next to the fact that 
the practice of the organization goes to absolutely different 
direction. Does the current state in trade in services negotia-
tions mean that the WTO fails to implement its own goals in 

practice?  What are the solutions that can be found to be put 
forward for the negotiations at 2020 MC in Kazakhstan?

In order to answer these questions and next to giving 
overview of the existing international legal framework in terms 
of linking trade in services with the promotion of global eco-
nomic growth the following issues are addressed by the paper: 

• The WTO as a key international organization dealing 
with trade rules on global level; 

• Growing importance of trade in services to meet the 
needs of developing and least developed countries;

• Crises within multilateral negotiations in the servic-
es sector;

• Analysis of the approaches that can be used to 
move the blocked process of trade in services nego-
tiations forward.   

From methodological perspective it has to be empha-
sized that, the paper focuses on the current developments 
within the WTO as economic policy provider and takes deep 
look on the overall dynamics of the trade in services negoti-
ations. Next to relevant international agreements and schol-
arly articles, special attention is paid to the instruments of 
economic policy such as the official concluding documents 
of respective Ministerial Conferences (MCs) published by the 
WTO itself. This gives the opportunity to get insight to the 
situation that exists within the WTO, from the perspective of 
trade in services negotiations, as well as facilitates the gener-
ation of new ideas and impartial conclusions around WTO’s 
new policy approaches in the services sector.

For the analysis of the issues raised above this paper con-
sists of 4 parts. Part 1 provides introduction. Part 2 provides 
an analysis of the international legal framework for trade in 
services related aspects of promoting economic growth with 
special focus on Developing and Least Developed Countries. 
Part 3 touches upon solutions for the crises in trade in servic-
es negotiations in line with the Trade Facilitation for Services 
Agreement. Part 4 provides conclusions.      

CHALLENGES FACED BY THE WTO’S ECONOMIC SYSTEM 
IN TRADE IN SERVICES NEGOTIATIONS*

GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #8, 2019

JEL Classification: K33; J51

NINO PARSADANISHVILI
Doctor of Law
Ivane Javakhisvhili Tbilisi State University, Georgia
nino.parsadanishvili@tsu.ge

KEYWORDS: WTO, TRADE, SERVICES, DEVELOPING AND LEAST DEVELOPED COUNTRIES.

For citation: Parsadanishvili, N. (2019). Challenges Faced by the WTO’S Economic System in Trade in Services Negotiations, 
Globalization And Business, #8, pp. 121-125. https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.015

* Present paper is prepared within the framework of the project – YS2016
98 funded by the Shota Rustavely National Science Foundation of Georgia.

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.015



გლობალიზაცია და ბიზნესი #8, 2019122

ARE TRADE IN SERVICES
NEGOTIATIONS IN CRISES? 

The WTO is the key international organization framing 
trade rules on global level (Azevedo, 2017), with inescapable 
commitment to strengthen global economy for ensuring more 
employment and income growth in the world (Marrakesh 
Declaration 1994). But this great power of the organization is 
also linked to great responsibility of ensuring global economic 
development which puts WTO in a very complicated situation 
leading us to the question as of how the WTO is achieving its 
founding goals and what are the challenges in way, that pre-
vent it from reaching success in this regards. To answer this 
question, it is important to look at the correlation between 
readiness and possibilities within the WTO to meet the goals 
of promoting global economic growth by the way of consid-
ering interests of developing and least developed countries 
next to the negotiation based decision making procedures 
that frame the basis of contemporary global trading system.

The two major international treaties that deal with par-
ticipation of developing and least developed countries in ser-
vices negotiations existent within the WTO system are Mar-
rakesh Agreement and GATS. 

Both the Marrakesh agreement establishing the WTO 
and its Annex on trade in services GATS underline the impor-
tance of the economic growth of least developed countries to 
meet the needs of their economic development (Marrakesh 
Agreement, Preamble), by strengthening their service ex-
ports and their domestic services capacity and its efficiency 
and competitiveness (WTO doc. WT/MIN(15)/DEC). 

The importance of GATS in trade in services negotiations 
especially from the perspective of considering the interests 
of developing and least developed countries derives from the 
fact that it applies to all service sectors with only two excep-
tions for the services that are supplied in the exercise of gov-
ernmental authority (GATS, Art. 1.3 (b,c)), as well as services 
related to the exercise of air traffic rights (Lester, 2008:602; 
GATS Art. 1:3 b.).

In order to see, as of how the goals of the WTO in terms 
of ensuring participation of developing and least developed 
countries in the trade in services negotiations is ensured, for 
the promotion of their economic growth, present paper gives 
an overview of relevant ministerial conferences delivered 
within the WTO. 

Doha Ministerial Conference (Doha MC) is amongst the 
first MCs which underlined the major role of international 
trade in services in promoting economic development with 
a special focus on developing and least developed countries 
(WTO doc. WT/MIN(01)/DEC/1), giving the right to mem-
bers within the framework of GATS to regulate the supply of 
services based on their national legislations (WTO doc. WT/
MIN(01)/DEC/1, para.7). The right of members of the WTO 
to impose domestic regulation on services is the major rea-
son that causes the lack of progress in the negotiations with-
in the WTO, as vividly shown in the results of 2003 Cancún 
Ministerial Conference (Ministerial Conference, 2003) and 
2005 Hong Kong MC about the right of member states to reg-
ulate trade in services with emphasis on the importance of 
considering the interests of developing and least developed 
countries, having reached no major success (WTO doc. WT/
MIN(05)/DEC para. 25.). The Hong Kong MC was followed by 

the Geneva MC of 2011 focusing on the  importance of the 
preferential treatment to services and service suppliers of 
least developed countries underlining the need for the liber-
alization of market access in sectors and modes of supply of 
the export interest of developing and least developed coun-
tries (WTO doc. WT/L/847.). 

Nonutilization of waiver decision on preferential treat-
ment in favor of developing and least developed countries 
offered by the Geneva Ministerial Conference, by any WTO 
member state the decision was made on Bali MC in 2013 
about the operationalization of the waiver in services (WTO 
doc. WT/MIN(13)/DEC), for the encouragement of members 
to extend preferences for services coming from least devel-
oped countries (WTO doc. WT/MIN(13)/43 WT/L/918). 

As the decision made during Bali MC has not resulted in 
major success to prioritize the interests of least developed 
countries and because of the lack of progress in providing 
preferences to least developed countries since Geneva MC of 
2011 in the process of services negotiations (WTO doc. WT/
MIN(15)/DEC para. 24), Nairobi MC of 2015 made the deci-
sion to extend the date for the waiver until 2030 (WTO doc. 
WT/MIN(15)/48 WT/L/982).

In line with all these developments already in 2017 Dur-
ing the Buenos Aires MC African Member States of the WTO 
have expressed their position regarding the trade in servic-
es negotiations underlining that  the needs of developing 
countries should be paid more attention (WTO doc. WT/
MIN(17)/8, JOB/GC/166 JOB/TNC/68, JOB/SERV/274). Based 
on the position of African Countries this would help to “estab-
lish and utilize operational and effective provisions for special 
and differential treatment” (WTO doc. WT/MIN(17)/8, JOB/
GC/166 JOB/TNC/68, JOB/SERV/274), seeing trade in services 
as a major tool for economic development. But as showed by 
Buenos Aires MC the daily growing number of stakeholders 
being interested in trade in services negotiations makes the 
overall process even more complicated resulting in almost no 
progress in trade in services negotiations. As it was rightly not-
ed by Roberto Azevedo “Multilateralism does not mean that 
we get what we want. Multilateralism means we get what is 
possible” (WTO doc. WT/MIN(17)/74). Finding balance be-
tween what is wanted and what is possible is something that 
the WTO member states have still to think about and most 
probably they will come up with the new approaches during 
ringing up 2020 Ministerial Conference that is to be delivered 
in Kazakhstan. Otherwise it will become apparent that the 
WTO cannot implement its own guiding principles which are 
based on the idea of promoting global economic growth and 
fostering economic development for those who are in most 
need of it meaning developing and least developed countries. 

The next part of the paper touches upon the approaches 
that can be used within the WTO to move trade in services 
negotiations forward.  

SOLUTIONS TO THE CRISES 

2017 Buenos Aires MC underlines the importance of op-
portunities generated within multilateral trading system for 
the benefit of all members of the WTO with special emphasis 
on developing and least developed countries (WTO doc. WT/
MIN(17)/55/Rev.1, para 10).
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The fact that the WTO members pay more attention to a 
services waiver for making international trade in services more 
flexible for least developed countries as evidenced by extending 
the operationalization of the waiver on preferential treatment 
until 2030 (Matsushita, 2008:228229; Mattoo, 2003:21; Lester, 
2008:604; Guzman, 2009:567), clearly shows the increased need 
for trade liberalization in the services sector, which is challenging 
to succeed in practical terms within the WTO so far. 

Buenos Aires MC of 2017 is also interesting from the per-
spective of the new solutions offered by the WTO member 
states themselves. India for example came up with the initia-
tive to start negotiations for a – Trade Facilitation for Services 
Agreement – for the betterment of consideration of the inter-
ests of developing and least developed countries in the WTO 
(WTO doc. WT/MIN(17)/19, JOB/GC/168 JOB/TNC/70, JOB/
SERV/276, WT/MIN(17)/7; WT/GC/190.).

The question that arises from the new initiative offered 
by India is mainly taking skeptical direction, asking how can 
new agreement help in solving problem, when there is evi-
dent lack of progress in negotiations within the framework of 
the old and well-known agreement, that is GATS. 

We think that, using different approaches for the inter-
pretation of GATS by the WTO members could better facili-
tate the solution of the crises in the trade in services negoti-
ations, then it will happen in the case of offering absolutely 
new agreement at the table of negotiations. Otherwise bring-
ing new agreement with new line of bargaining can doubt-
fully make the overall situation better. 2020 Kazakhstan MC 
will show what is the overall attitude of WTO member states 
towards trade in services negotiations, but if they still decide 
to go for a new international agreement as offered by India, 
then it has not to be Multilateral, it has to be Plurilateral. 
“The Plurilateral approach offers Members the possibility to 
revamp the WTO to their own benefit” (Natens, 2013:253). A 
new Plurilateral agreement will make the possibility for mem-
bers (considering their economic preferences) to freely join 
at any stage avoiding frightening mandatory format being 
that much associated with Multilateralism (Parsadanishvili, 
2018:350). Even though it will not be easy to engage in new 
trade negotiations around new Plurilateral Agreement, it will 
still have more flexibility to better consider the economic in-
terests of developing and least developed members of the 

WTO, hopefully offering the mechanisms that will make the 
goals and principles of the organization in terms of promoting 
economic growth and prosperity of all trading partners oper-
ational in practice. 

CONCLUSION 

The WTO’s commitment in ensuring global economic 
growth for meeting the needs of developing and least devel-
oped countries represents only one side of the coin. “Whatev-
er the growth promoting effects might be envisioned within 
the WTO the fact remains unchanged – a growing importance 
of trade in services makes it more complicated to make pro-
gress in negotiations putting the WTO in a very challenging 
situation” (Parsadanishvili, 2018:351). 

Economic growth that is produced by freer international 
trade is becoming imperative for developing and least devel-
oped countries in pursuing their interests within global trad-
ing system.

Analysis of the results of the relevant MCs of the WTO 
shows that in spite of the willingness of member states to 
consider the export interests of developing and least devel-
oped countries in the services sector, the overall complicated 
landscape unifying daily growing number of stakeholders par-
ticipating in trade in services negotiations, prevent the fulfill-
ment of this goal. The results of relevant MCs as major deci-
sionmaking body of the organization delivered throughout 
the years starting from 2001 to 2017 show no major progress 
in the trade in services negotiations to benefit developing and 
least developed countries. There is an expectation that the up-
coming 2020 Kazakhstan Ministerial Conference will hopefully 
offer solutions from the current crises in the trade in services 
negotiations, which in our opinion has to be either modified 
interpretation of GATS or acceptance of the launch of nego-
tiations around the new international agreement offered by 
India. If this last option will be selected, then it is more than 
clear that the format of the new Trade for Services Facilitation 
Agreement has to be plurilateral rather than multilateral as the 
latter means even more complication of the already very com-
plicated trade in services negotiation process preventing the 
WTO from meeting its operational goals in practice.

REFERENCES:

1. Ozekin M. (2019), Globalization And Its Impacts On International Development: A LongTerm Historical Perspective, 
Globalization And Business, N7, p. 49.

2. Parsadanishvili, N. (2018). Poverty Eradication – Controversies Between UN and WTO, vol. 9, “Check Yearbook of Public 
and Private International Law”, at p. 337. 

3. Natens, B., Wouters, J. (2013). The State of Play and Future of Services Negotiations in the WTO, vol. 4 “Check Yearbook 
of Public and Private International Law”, at p. 253.

4. Lester, S., Mercurio, B., Davies A., Leitner K., (2008) World Trade Law Text Materials and Commentary, p. 602. 
5. Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Marvoidis, P.C., (2008) The World Trade Organization Law, Practice, and Policy, p. 228229. 
6. Mattoo, A., Carzaniga, A., (2003) Moving People to Deliver Services, p.21.
7. Lester, S., Mercurio, B., (2008) World Trade Law, p. 604. 
8. Guzman, T., Pauwelyn, J. H. B., (2009) International Trade Law, p. 567.
9. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994), (entered into force 1 January 1995).
10. General Agreement of Trade in Services (15 April 1994), (entered into force 1 January 1995).

CHALLENGES FACED BY THE WTO’S ECONOMIC SYSTEM IN TRADE IN SERVICES NEGOTIATIONS



გლობალიზაცია და ბიზნესი #8, 2019124

11. Marrakesh Delcaration 1994, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marrakesh_decl_e.htm
12. The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines’ <http://www.wto.org/english/

tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm>, accessed 17.02.2015; 
13. WTO doc. WT/MIN(01)/DEC/1.
14. WTO doc. WT/MIN(05)/DEC.
15. WTO doc. WT/L/847.
16. WTO doc. TN/S/13. 
17. WTO doc. WT/MIN(13)/DEC.
18. WTO doc. WT/MIN(13)/43 WT/L/918. 
19. WTO doc. WT/MIN(15)/DEC.
20. WTO doc. WT/MIN(15)/48 WT/L/982. 
21. WTO doc. WT/MIN(17)/8, JOB/GC/166 JOB/TNC/68, JOB/SERV/274.
22. WTO doc. WT/MIN(17)/74.
23. WTO doc. WT/MIN(17)/55/Rev.1. 
24. WTO doc. WT/MIN(17)/19, JOB/GC/168 JOB/TNC/70, JOB/SERV/276, WT/MIN(17)/7; WT/GC/190.
25. Members Move to Enact Bali Decision on LDC Services Waiver, is available on < https://www.wto.org/english/news_e/

news15_e/serv_05feb15_e.htm> accessed 23 August 2018; 
26. Azevêdo Underlines Growing Importance of Services in Global Trade, 17 October 2017, is available on <https://www.wto.

org/english/news_e/spra_e/spra193_e.htm> accessed 23 August 2018.
27. Fifth Ministerial Conference, Day 5 Ends without Consensus, 14 September 2003, is available on <https://www.wto.org/

english/thewto_e/minist_e/min03_e/min03_e.htm> accessed 23 August 2018.  
 

Nino Parsadanishvili



125

SUMMARY

Present paper focuses on current crises in internation-
al trade in services negotiations from the perspective of 
consideration of trading interests of developing and least 
developed countries in line with the operational agenda of 
the World Trade Organization (WTO). Through the analysis 
of the existing international legal texts and scholarly works 
particular attention is paid to the different rounds of trade 
in services negotiations in parallel to the consideration of 
the results of relevant ministerial conferences of the World 
Trade Organization, drawing attention to the situation with 
regards of consideration of the interests of developing and 
least developed country members of the WTO. Special focus 
is paid to the complexity of the decision making process and 
it’s complication over time due to increased participation of 

parties concerned in the process of trade in services nego-
tiations resulting in no progress in the overall process. Next 
to analyzing the challenges faced by the WTO in trade in ser-
vices negotiations, especially in terms of considering the in-
terests of developing and least developed countries, paper 
shows the ways that could be used during 2020 Kazakhstan 
Ministerial Conference of the World Trade Organization for 
finding solutions to simplify the decision making process and 
establish freer international trade in services by the way of 
either implying new approaches in interpreting the existing 
multilateral treaties that deal with trade in services between 
all member states of the WTO or deepening the discussions 
on a new plurilateral agreement helping the organization to 
overcome the stagnated process of trade in services negoti-
ations and therefore ensuring the compliance with it’s own 
operational goals.
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საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა მოიცავს 2 ავტო

ნომიურ რესპუბლიკას და 69 მუნიციპალიტეტს. რეგიო ნული 

პოლიტიკის დაგეგმვის მიზნებისთვის გამოიყენება ისტორი

ული მხარეები: გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთამთიანეთი, 

რაჭალეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელოზემო სვა

ნეთი, სამცხეჯავახეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი. 

თითოეული მხარე თავის მხრივ მოიცავს მუნიციპალიტეტებს, 

რომელთა ადმინისტრაციული საზღვრებიც ავტომატურად 

განსაზღვრავს შესაბამისი მხარის საზღვრებს. 

ზემოთ დასახელებული 9 მხარე, რომლებიც როგორც 

წესი რეგიონული პოლიტიკის ობიექტებად განიხილება 

დრო თა განმავლობაში გეოგრაფიული და ისტორიული სა

ფუძ ვ ლებით არის ჩამოყალიბებული (ჯიბუტი, 2018: 526

529). ამასთან, ჩანს ტენდენცია, რომ არც ერთ ქვეყანაში არ 

შეესა ბამება პოლიტიკური და ადმინისტრაციული საზღვრები 

ეკონო მიკურს (Ray…2013: 411429), თუმცა ეს არ ნიშნავს 

რომ გამოწვევა უგულებელყოფილი უნდა იყოს რეგიონული 

პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში.  სხვადასხვა მეცნიერების 

მიდგომების, თეორიებისა და მოდელების საფუძველზე 

რეგიონების დაყოფის ეფექტიანობის შესაფასებლად შევიმუ

შავეთ შემდეგი კრიტერიუმები:

1. რეგიონებში ვხვდებით ცენტრალურ ადგილებს, ე.წ. 

„მიზიდულობის ცენტრებს“; 

2. თითოეული რეგიონი მოიცავს მცირე რაოდენო

ბით მაღალი მოთხოვნილების მქონე დასახლებებს და 

დიდი რა ოდენობით დაბალი მოთხოვნილების მქონე 

დასახლებებს;

3. ადამიანური, კაპიტალური და სასაქონლო ნაკადები 

უფრო მეტად გადაადგილდება რეგიონის შიგნით ვიდრე 

სხვა რეგიონებში;

4. რეგიონს ახასიათებს სხვადასხვა გარე თუ შიდა 

ფაქტო რების ზეგავლენის მსგავსი შედეგები რეგიონის 

ტერი ტორიაზე; 

5. საცხოვრე ბელსა და სამუშაო ადგილს შორის მო

სახლე ობის გადაადგილების ინტენსივობა მაღალია 

რეგი ონის შიგნით;

6. რეგიონებს ადმინისტრაციული დატვირთვა აქვთ; 

7. ბუნებრივი რესურსები, ეკოსისტემა თუ სხვა გეოგრა

ფიული ნიშნები მსგავსია რეგიონის შიგნით;

8. რეგიონებს ახასიათებთ ეკონომიკური ერთ გვარო

ვნება;

9. რეგიონებს ახასიათებთ მართვადობა (ხარაიშვილი, 

2003: 88). 

იმისთვის, რომ ზემოთ წარმოდგენილი კრიტერიუმების 

სა ფუძველზე გაგვეკეთებინა დასკვნები შევისწავლეთ სა

ქართ ველოს რეგიონების განვითარების სტრატეგიები 2014 

2021 წლებისთვის, სადაც მეტწილად წარმოდგენილია რე

გიო ნე ბის აღწერილობითი ინფორმაცია. 

რეგიონებში ვხვდებით ცენტრალურ ადგილებს, ე.წ. 
„მიზიდულობის ცენტრებს“ – შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ 

კრიტერიუმს ყველა რეგიონი აკმაყოფილებს. თითოეული 

რეგიონი მოიცავს მუნიციპალიტეტებს, რომლებსაც, თავის 

მხრივ, აქვთ ადმინისტრაციული ცენტრები. 

თითოეული რეგიონი მოიცავს მცირე რაოდენობით 
მაღალი მოთხოვნილების მქონე დასახლებებს და დიდი 
რაოდენობით დაბალი მოთხოვნილების მქონე დასა
ხლებებს  მოთხოვნილების დონის განსაზღვრისთვის 

გა მო  ვიყენეთ მოსახლეობის მხრიდან წარმოქმნილი მო

თხოვნი  ლება, შესაბამისად ამ კრიტერიუმის შესაფასებელ 

ინდი კა ტო რად განისაზღვრა მოსახლეობის რაოდენობა და 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.016



GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019 127

დასახლებების ზომა. თითოეულ რეგიონში ვხვდებით მცირე 

რაოდენობით საქალაქო ტიპის დასახლებებს (მასში გაერთია

ნებულია, როგორც ქალაქი, ისე დაბა) და დიდი რაოდე

ნობით სა სოფ ლო ტიპის დასახლებებს. ამრიგად, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ამ კრიტერიუმსაც საქართველოს რეგიონები 

აკმაყოფილებენ.

ადამიანური, კაპიტალური და სასაქონლო ნაკა
დები უფრო მეტად გადაადგილდება რეგიონის შიგნით 
ვიდრე სხვა რეგიონებში  სტატისტიკური ინფორმა ციიდან 

გამომ დინარე, რთულია ამ კომპონენტის რაოდენობ რივი 

მაჩვენებლებით შეფასება, თუმცა, ადამიანური ნაკადების 

გადაადგილების შეფასებისთვის შესაძლებელია გამოვი

ყენოთ 2014 წლის აღწერის მონაცემები შიდა მიგრანტე

ბის განაწილების შესა ხებ. ეს მონაცემები გვაჩვენებს, რომ 

ადამიანური ნაკადების გადაადგილება არც თუ ძლიერად 

არის კონცენტრირებული რეგიონის შიგნით, მით უფრო იმის 

გათვალისწინებით, რომ მონაცემები მოიცავს დაოჯახების 

შედეგად საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას, რაც უმეტეს 

შემთხვევაში მოსალოდ ნელია რეგიონის შიგნით. 

აჭარის ა/რში იმ ადამიანების წილი, რომლებმაც რე

გიონის შიგნით შეიცვალეს საცხოვრებელი ადგილი შეად

გენს 71%ს, ქვემო ქართლის რეგიონისთვის ეს მაჩვენე ბელი 

ყველაზე დაბალია და მხოლოდ 17%ს შეადგენს. იმის თვის, 

რომ გაგვეკეთებინა დასკვნა თითოეული რეგიონის თვის 

ადამიანური ნაკადები უფრო მეტად გადაადგილდება რეგიო

ნის შიგნით თუ არა, ავიღეთ საშუალო მაჩვენებელი, კერძოდ 

თუ მოსახლეობის 50%ზე მეტმა მუდმივი საცხოვრებელი 

შეიცვალა, თუმცა, დარჩა ისევ რეგიონში, ესე იგი ადამიანური 

ნაკადები უფრო მეტად გადაადგილდება რეგიონის შიგნით. 

ასეთი რეგიონია მხოლოდ ოთხი (აჭარა, იმერეთი, კახეთი, 

სამცხეჯავახეთი), სხვა დანარჩენი ექვსი რეგიონისთვის 

(დედა  ქალაქს არ ვითვალისწინებთ) ადამიანური ნაკადები 

მეტად გადა ადგილდება სხვა რეგიონებში. 

რეგიონებში ბიზნეს ობიექტების ძირითადი ნაწილი 

დედაქალაქიდან ახდენს პროდუქტის დისტრიბუციას თავად, 

ან სადისტრიბუციო კომპანიის დახმარებით. ამრიგად, სა

ვაჭრო ურთიერთობები განსაკუთრებით შედარებით მსხვილი 

ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის მათთან  არახელ საყრე ლია. 

შესაბამისად, სასაქონლო ნაკადები უფრო მეტად გა  და   ადგილ

დება რეგიონების გარეთ, დედაქალაქის მიმარ თუ   ლებით. 

განხილულ კრიტერიუმს რეგიონები ვერ აკმაყოფილებენ. 

რეგიონებს ახასიათებთ სხვადასხვა გარე თუ შიდა 
ფაქტორების ზეგავლენის მსგავსი შედეგები რეგიონის 
შიგ ნით  რეგიონების განვითარების სტრატეგიებში წარ

მოდ გე ნილ SWOT ანალიზს თუ დავეყრდნობით, მთლიანად 

რეგიონისთვის პოტენციური საფრთხეების ნაწილში მსგავსი 

ფაქტორებია გამოვლენილი. რეგიონის კონკრეტული ტერი

ტო რიული ერთეულებისთვის გამოკვეთილად განსხვავე  ბული 

საფრთხეები არ არის განხილული. 

საცხოვრებელსა და სამუშაო ადგილს შორის მო
სახლე ობის გადაადგილების ინტენსივობა მაღალია რე
გიო ნის შიგ ნით  მოსახლეობის გადაადგილება სამუშაო 

დანიშნუ ლე ბით მეტ წილად ხდება მუნიციპალიტეტის შიგნით. 

რეგიონებს ადმინისტრაციული დატვირთვა აქვთ 

 გამომ დინარე იქიდან, რომ საქართველოში მართვის რე

გიონული დონე არ არის ჩამოყალიბებული, ისინი ადმინის

ტრაციულ ერთეულებს არ წარმოადგენენ. 

ბუნებრივი რესურსები, ეკოსისტემა თუ სხვა გეო
გრა ფიული ნიშნები მსგავსია რეგიონის შიგნით  რეგიო

ნების განვითარების სტრატეგიების და სხვა სამთავრობო 

 დო კუ მენ ტების ანალიზი ნათლად გვიჩვენებს რომ რეგიონე

ბის სხვადასხვა ტერიტორიული ერთეულები ხშირ შემთხვე

ვაში მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ბუნებრივი რესურ სითა 

და გეოგრაფიული ნიშნებით. 

რეგიონებს ახასიათებთ ეკონომიკური ერთგვაროვ
ნება  რეგიონების განვითარების სტრატეგიები, თუ სხვა 

დოკუ მენტები, რომლებიც აღწერენ რეგიონების რესურსულ 

მახა სია თებლებს, ნათლად აჩვენებს, რომ ეკონომიკური 

ცხრილი. რეგიონებისთვის დამახასიათებელი ნიშ ნე ბის შეფასების შეჯამება
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განვი თა რების შესაძლებლობები და ეკონომიკის პოტენ

ციურად წამყვანი დარგები რეგიონებში განსხვავებულია 

სხვა და სხვა ტერი ტორიული ერთეულებისთვის. მაგალითად, 

გურიის რე გიონის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ურეკის 

საზღვაო ზოლის არსებობა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

ბახმაროს კურორტისაგან განსხვავებულ ეკონომიკურ შესაძ

ლებ ლო ბებს ქმნის. იგივე შეიძლება ითქვას ზემო სვანეთისა 

და რეგიო ნის დარჩენილი ტერიტორიის ეკონომიკის მახასია

თებ ლებზე, ისევე როგორც ყაზბეგისა და მცხეთის მუნიციპა

ლიტეტებზე. 

რეგიონებს ახასიათებთ მართვადობა  დღეს სა ქართ

ველოში სადავოა მუნიციპალიტეტების ზომაც კი ტერიტო რიის 

ეფექტიანად მართვისთვის. 2006 წელს, რეფორმის შედე  გად 

საქართველოში თვითმმართველი ერთეულის მოსახ ლეობის 

საშუალო ოდენობა 4.350დან 68.050მდე გაიზარდა, ის 

თითქმის 10ჯერ აღემატება საშუალო ევროპულ მაჩვენე

ბელს (6688 მცხოვრები), ხოლო ევროპული ქვეყნებიდან 

ჩამორჩება მხოლოდ დიდ ბრიტანეთს (სადაც მუნიციპალური 

მოწყობის განსხვავებული სისტემაა) (კანდელაკი, 2016).  

ამრიგად, რომ შევაჯამოთ განხილული 9 კრიტერი

უმი დან საქართველოს რეგიონები 5ს ვერ აკმაყოფილე

ბენ. პოლიტიკის ეფექტიანად დაგეგმვისთვის სასურვე ლია, 

ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური ურთი ერთ და მო

კიდებულების ხარისხის ანალიზის საფუძველზე განი საზღვ

როს ფუნქციური რეგიონები. ამ პროცესში გასა თვალის

წინებელია მიდგომა, რომელიც ადამიანების ფუნდამენტური 

მოთხოვნილებების მხედველობაში მიღებით ტერიტორიაზე 

განლაგებული ობიექტების „მიზნობრივ“ დაყოფას გულის

ხმობს (ბედიანაშვილი, 2013: 38).    
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SUMMARY

Georgia has a one-level system of governance. Regional 
level of governance is not defined by law. However, historical 
areas/regions are objects for policy planning (Jibuti, 2018: 
526-529). Effectiveness of country’s regional division had not 
been assessed or studied in terms of economic development 
planning purpose. Our research aimed to define criteria for 
such assessment and make an evaluation. These criteria were 
formed based on study of different scientific approaches, 
theories and models. Criteria which were used to assess 
effectiveness of regional division in Georgia are following: (1) 
Regions have central places, “core/leading centers”; (2) Each 
region has settlements with high demand and settlements with 
relatively low demand; (3) Human, capital and product flows 
are more intensive within the region rather than with other 

regions; (4)  Influence of internal or external factors are similar 
within the territory of a region; (5) Intensity of commuting 
is high within a region; (6)  Regions are administrative units; 
(7) Natural resources, ecosystem or other geographical 
characteristics are similar within a region; (8) Economic 
conditions are somewhat similar within a region; (9) It is 
possible to manage or govern a region (Kharaishvili, 2003: 88). 

In order to make an assessment based on the above-
mentioned criteria we studied development strategies of 
all regions (that are under control of Georgian government, 
excluding the capital) in Georgia for 2014-2021, and analyzed 
regional statistics. Study results show that 5 criteria out of 9 
are not true for Georgian regions. Effectiveness of the regional 
policy will increase if the Georgian government establishes 
functional regions, taking into account basic needs of people 
inhabited in the specific areas (Beadianashvili, 2013: 38). 
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INTRODUCTION

Development of derivatives market for a long time re-
mained subject of interests among researchers, policy makers 
and financial agencies, it has a vital role in financial system 
and makes greatest contribution in various aspects of econo-
my as a whole. Lien and Zhang summarize role and functions 
of derivative market and functions in developing economies, 
in theoretic and empirical researches (Lien, Donald, and 
Mei Zhang. 2008. A survey of emerging derivatives markts. 
Emerging Markets Finance and Trade 44: 39–69).

First, derivatives market offers effective mechanism which 
simplifies sharing of prices risk toward commodity in the mar-
ket and thus helping producers to deal with variability of prices. 
And also it plays basic role in correct hedging and risk manage-
ment by supporting capital flow in the market of countries, but 
it negatively affects financial systems by introduction of more 
unforeseen crisis dynamics and is the mechanism for activation 
of chain reaction. Second, it is widely accepted that function of 
derivatives market is method of reduction and redistribution of 
risk, means for discovery of price and stabilizer of price. Deriva-
tives markets supposedly increase information flows in the mar-
ket. Information about future prices supposedly reflects future 
demand too, and thus influences over solutions of production 
and storage and subsequently reduces variability of spot-price. 
Except of discovery of derivatives market functions on hedging 
and risk management and also discovery of prices in spot-market 
they reveal such issues which concern structure and efficiency of 
the market, as well as measurement of risk and prices (Atilgan, 
Yigit, K. Ozgur Demirtas, and Koray D. Simsek. 2016. Derivative 
markets in emerging economies: A survey. International Review 
of Economics and Finance 42: 88–102. [CrossRef]).

LITERATURE REVIEW

It is very important to review mechanisms of derivatives 
use in financial crisis and wider, mechanism of use of deriv-
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atives instruments in economy. In relation to it Dodd notes 
that derivatives play “dual role” in economy from which one 
provides economically useful role in “hedging and risks man-
agement” and allows capital flows in developing countries 
which are not of sufficient volume for development, and also 
“in establishment of standard market prices and discovery of 
prices”, thus they reduce uncertainty and improve efficiency 
and stability of the market (Dodd R Derivatives, the shape of 
international capital flows and virtues of prudential regula-
tion [Journal] // United Nations University Discussion paper. 
– 2002).

From the other hand, derivatives can be used for eco-
nomically harmful purposes during existence of “badly struc-
turized and improperly regulated derivatives market” under 
conditions of full and rapid financial liberalization of crisis 
economy in 1990th (Dodd. R Consequences of Liberalising 
Derivatives Markets [Conference] // Financial Policy Forum 
Derivatives Study Centre. – 2003).

Dodd classifies purposes of economically harmful use 
of derivatives as “misuse of derivatives”, which can be not-
ed as a threat for integrity and efficiency of financial market, 
and therefore for the whole economy” and “incorrect use of 
derivatives”, which can be noted as “variability of dissolution 
and crisis”. Dodd sees the role of derivatives in creation of 
crisis under conditions of speculation. He notes that after 
gaining of profitable position during possible reduction of 
currency value in derivatives market, attack on fixed or vari-
able exchange rate indicates on creation of crisis itself. It sum-
marizes the mechanism in following way:  

Majority of hedge-funds, or, to say widely, of speculants 
occupies position opposing to local currency (for example, 
Thai Baht, case of south-west Asia) on forward market, as 
short positions, they sell currency, what means massive out-
flow of capital in developing countries because of synthetic 
forwards or swaps of local banks, for compensation of risks 
associacted to foreign currency. Under conditions of negative 
outcomes of incorrect use of derivatives, which are planned 
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or unplanned efforts, Dodd highlights “leverage, nonliquidi-
ty, crisis accelerating factors and infection channels”. He also 
added speculative factor as creator of crisis, although he re-
views it as a factor of indirect influence.

Thus fixed or manageable currency regimens can appear 
to be less stable because of derivatives and outcome of de-
valuation is unavoidable, which can be created by speculative 
attack, or affect of devaluation can deepen because of them. 
Therefore, there is “systemic risk” in financial markets and 
they increase tendency of spreading of crisis among coun-
tries. After acute stage of crisis policy aimed to economical 
improvement can appear ineffective because of them (Dodd. 
R. The role of derivatives in the east asian financial crisis [Con-
ference] // International capital markets and the future of 
economic policy. – 2000).

THE EMPIRICAL ANALYSIS

For empirical testing database containing 5 countries: 
Brazil, Singapore, Russia, Argentina, USA are used for peri-
od of 1997-2010, via analysis of this database we will study 
potential role of derivatives for countries with emerging and 
developed markets in global financial crisis of 1998 and 2008. 
From this standpoint, in form of methodology analysis of da-
tabase is conducted as follows: timeseries  regression used 
for data analysis which can be indicated in following form:

Where i means family economy, individuals, firms, coun-
tries etc., and t means time within which variables are being 
observed.

Empirical model was constructed for following  countries: 
USA, Russia, Brazil, Singapore, Argentina. For  each country 
 influence of derivatives on financial stability was  estimated 
via below mentioned regression equation. Results of  analysis 
are shown in form of table. Regression  equation  below is 
 empirical model via which influence of derivatives over finan-
cial stability was studied. 

DEPENDENT VARIABLE

CI (crisis index): which can be also called “financial im-
pact index” or “crisis pressure index” or “Exchange Market 
Pressure Index” what means that if it increases, the ability of 
crisis will be increased too, particularly, impact of crisis will 
be increased. According to the works existed in applied litera-
ture it is calculated as follows:

CI= %ΔS – α1%ΔR
%ΔS: Quarterly percentage change of the exchange 
rate, defined in the domestic currency per unit of the 

US Dollar.   
%ΔR: Quarterly percentage change of the foreign 
exchange reserves
α1 = σs/ σr
σs: The fixed standard deviation of the percentage 
change of the exchange rate;  
σr: The fixed standard deviation of the percentage 
change of the foreign exchange reserves.

In this paper Crisis Index is calculated as the weighted 
average of percent changes in the bilateral nominal exchange 
rate and the percent change in foreign reserves, with weights 
such that the two components of the index have equal sam-
ple volatility. Therefore, change in exchange rate have positive 
signs, and changes in monetary reserve have negative signs, 
devaluation of exchange rate and reduction of monetary re-
serve increases impact of crisis. From this part it can be said 
that increase of crisis index means increase of weighted dif-
ference between reduction of exchange rate percentage and 
reduced percentage of monetary reserves. Weighting here is 
achieved by multiplication of the changes in reserves by  α1 
coefficient. Therefore, definition of crisis, used as calculated 
here basis of crisis index, becomes as „episode in which at-
tack to currency causes sharp reduction of currency, strong 
reduction of international reserves or combination of both 
effects”(Edison, H. J., 2000. Do Indicators of Financial Crises 
Work? An Evaluation of An Early Warning System. Interna-
tional Finance Discussion Papers. No. 675, Board of Gover-
nors of the Federal Reserve System).

Expected 
Sign Symbols Description Unit, scale

+ CI Crisis index Index

+ CPS
CLAIMS ON PRIVATE SECTOR 

(NONPERFORMING
LOANS)

In national 
currency, in 

millions
CA Current account   In USD

CR Credit to private sector 
In national 
currency, in 

millions

TD Total outstanding amounts of the 
exchange traded derivatives.  In USD

GDP Gross domestic product
In national 
currency, in 

millions
FR Foreign reserves minus gold In USD

+ CPSGDP

The ratio of the nonperforming 
loans to GDP

Correlation of unpaid loans to 
GDP 

Rate

- CAGDP The ratio of the current account 
to GDP Rate

+ CRGDP The ratio of the domestic credits 
on private sector to GDP. Rate

+ TDFR

The ratio of the total outstanding 
amounts of the exchange traded 
derivatives to foreign exchange 

reserves. 

Rate
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INDEPENDENT EXPONENT VARIABLES

CPSGDP - (The Ratio of the Non-performing loans to 
GDP): means that where the liquidity is increased by foreign 
capital inflows, this excessive liquidity is spread into the pri-
vate sector by banks through bank credits. In this regard, in 
such conditions when the loans increase, the banks act in a 
relaxed manner, hence, the criteria of the banks for examin-
ing loan applications get relatively loose leading to “bad bank 
loans” and as a result, nonperforming ones (Akiba, Jia, 2007. 
Reassessment of Currency Index by Fundamentals. Annals of 
Economics and Finance. 1, 57-85).

 So, the expected sign of this variable is positive pointing 
out the positive relationship with the Crisis Pressure Index 
(Corsetti, Pesenti, Roubini, 1999. Fundamental Determinants 
of the Asian Crisis: The Role of Financial Fragility and External 
Imbalances. NBER Tenth Annual East Asia Seminar).

CAGDP  (The Ratio of the Current Account to GDP): 
while CAD, which is negative sign of current account, can 
increase impact over devaluation of currency, it is general 
determinant used in empirical studies. Other case is excess 
of current account which indicates that current account has 
positive sign. From this part, the rate of current account to-
ward GDP here is used as one of the possible determinants/ 
reasons of financial crisis. It is expected that this variable 
(CAGDP) has negative relation to crisis impact index.

CRGDP (The Ratio of the Domestic Credits on Private 
Sector to GDP): this variable is estimated as “loans boom” 
variable which indicates that current banking system does 
not have solid/ healthy structure which is also estimated as 
determinant of financial weakness, while causes negative 
expectations and reduction of investors trust toward banks 
and system as a whole, what finally ends with selfrealize-
able crisis, namely, weak banking system increases ability of 
speculative attack (Kruger, Osakwe, Page, 2000. Fundamen-
tals, Contagion and Currency Crisis: An Empirical Analysis. De-
velopment Policy Review. 18, 257-274). From this part, given 
indicator which can be also used in the literature as positive 
index of financial liberalization/ development indicates on 
potential interrelations between weak banking system and 
account crisis. Expected sign of this variable is positive while 
it indicates on positive relation toward crisis impact index.

TDFR (The Ratio of the Total Notional Amounts Out-
standing of the Exchange  Traded Derivatives to Foreign Ex-
change Reserves): high value of this rate is one of the possi-
ble determinants of financial crisis of emerging markets. This 
happens because of fully liberalized, badly structured and 
improperly regulated derivatives market, derivatives can be 
highly open to use for economically harmful purposes. This 
purpose can be the following: manipulation, high risky posi-
tions presented by high leverages, incorrect information, re-
duction of transparency, avoidance of reasonable regulations 
etc, what is weak point for the crisis. Even more, incorrect 
use of derivatives, such as creation of nonliquidity, is con-
tagious channel for crisis and distorts balance statements of 

firms and conditions financial fragility which causes sensitivi-
ty of financial sector and crisis by threatening to integrity and 
efficiency of financial market. All of the mentioned causes 
negative expectations and loss of investors’ trust toward the 
whole system, increases impact over fragile currency  (Garber,  
Lall, 1996. Derivative Products in Exchange Rate Crises. In 
Glick, Managing Capital Flows and Exchange Rates: Lessons 
from the Pacific Basin (pp. 206231). Cambridge: Cambridge 
University Press. Garber, 1998. Derivatives in International 
Capital Flow, NBER Working Paper Series No: 6623. Rothig, A. 
2004. Currency Futures and Currency Crises. Darmstadt Dis-
cussion Papers in Economics, no.136).

Results of regressive equation for USA 
(Depended variable is currency crisis)

Table 2

The second table shows the impact of derivatives in the 
USA over financial stability. As it is seen from the table, curren-
cy crisis is taken as depended variable, which is calculated by 
the formula mentioned in the research methodology. And in-
dependent variables are the ratio of the non performing loans 
to GDP, the ratio of the current account to GDP, the ratio of the 
domestic credits on private sector to GDP, the ratio of the total 
notional amounts outstanding of the exchange  Traded Deriv-
atives to Foreign Exchange Reserves. As table shows, following 
variables  TDFR, CRGDP, DSR are statistically significant. Among 
these variables CRGDP, DSR negatively affects the financial sta-
bility of the USA, particularly, currency crisis, and influence of 
derivatives over financial stability is positive. Given variable 
CAGDP, despite of its negative influence over currency crisis, 
has not statistically significant impact. Besides, the coefficient 
of determination is Rsquare = 0,3 what means that explanato-
ry variables explain dependent variable by 30 percent. 

Now let’s the example example of Singapore (see table 
3), particularly, the influence of derivatives over financial sta-
bility of Singapore. The table shows that in case of Singapore, 
influence of derivatives over financial stability is positive and 
at the same time statistically significant. 

Source SS df MS Number of obs =  44
F(  4,    39) = 

27454,00
Model 283.378961 4,00 70.8447404 Prob > F = 0.0113

Residual 736.886224 39,00 18.8945186 R-squared = 0.2778 
Adj R-squared = 

0.2037 
Total 1020.26519 43,00 23.7270973 Root MSE =   4,34

CI Coef. Std. Err. t P>t

CAGDP -1.460019 2.944714 -0.50 0.623
TDFR 4.272674 1.378228 3,10 0.004

CRGDP -1.510498 .4559265 -3.31 0.002
DSR -2.842022 1.288604 -2.21 0.033

_cons 112.8102 35.6376 3,17 0.003
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Results of regressive equation Russia 
(Depended variable is currency crisis)

Table 5

Table 5 shows the example of Russia. The table shows that 
derivatives negatively influence over financial stability. They 
also negatively influence over CAGDP and CRGDP financial sta-
bility. Although their influence is not statistically significant.

Results of regressive equation Argentina 
(Depended variable is currency crisis)

Table 6

Results of regressive equation for Singapore 
(Dependent variable is currency crisis)

Table 3 

What about the rest variables, particularly, CAGDP it 
has negative influence over financial stability and at the same 
time is statistically significant, and CRGDP, CPSGDP is positive-
ly related to financial stability, and degree of their statistical 
significant is low.   

Results of regressive equation Brazil 
(Depended variable is currency crisis)

Table 4

And now let’s review the example of Brazil (see table 4) 
which gives us very interesting picture of derivatives. Partic-
ularly, from the table 4 it is obvious that derivatives are neg-
atively related to financial stability and this variable is statis-
tically significant. CAGDP and CRGDP are negatively related 
to financial stability, although these variables are not statisti-
cally significant. What about variable CPSGDP, despite of the 
fact that it positively relates to financial stability, this variable 
is not also statistically significant.

Source SS df MS Number of obs =55
F(  4,    50) = 6.00

Model 236.25413 4,00 59.0635325 Prob > F =0.0005
Residual 492.53639 50,00 9.8507278 R-squared = 0.3242 

Adj R-squared =  
0.2701 

Total 728.79052 54,00 13.4961207 Root MSE = 3.1386 

CI Coef. Std. Err. t P>t

TDFR .800956 .3987811 2,01 0.050
CAGDP -.4888512 .1224652 -3.99 0.000
CRGDP .0234191 .0399003 0.59 0.560
CPSGDP .0362271 1.716502 0.02 0.983

_cons -.4627479 7.620189 -0.06 0.952

Source SS df MS Number of  obs = 55

F(  4,    50) = 2,97

Model .317056516 4,00 .079264129 Prob > F = 0,0282

Residual 1.33555678 50,00 .026711136 R-squared = 0,19

Adj R-squared = 0,12

Total 1.6526133 54,00 .03060395 Root MSE = 0,16

CI Coef. Std. Err. t P>t

CAGDP -.0087071 .0255751 -0.34 0.735

TDFR -.4650818 .1933797 -2.41 0.020

CRGDP -.0025758 .0034681 -0.74 0.461

CPSGDP .0192595 .0525028 0.37 0.715

_cons .3727575 .1878262 1,98 0.053

Source SS df MS Number of obs =44
F(  8,    31) =  

15766,00 
Model 2399.05898 8,00 299.882373 Prob > F =0.0062

Residual 2714.11678 31,00 87.5521541 R-squared =  0.4692 
Adj R-squared = 

0.3322 
Total 5113.17576 39,00 131.107071 Root MSE = 9,36

CI Coef. Std. Err. t P>t

CAGDP
--. -21.14026 15.75612 -1.34 0.189
L4. 37.79076 14.64345 2,58 0.015

TDFR
--. -28.78385 11.76226 -2.45 0.020
L4. 23.12101 9.58498 2,41 0.022

CRGDP
--. -1.002122 .7747395 -1.29 0.205
L4. 1.377483 .8068871 1,71 0.098

DSR
--. 1.536312 .6188175 2,48 0.019
L4. .3872123 .6095537 0.64 0.530

_cons -27.60569 16.41353 -1.68 0.103

Source SS df MS Number of obs =55

F(  4,    50) = 2,95

Model 2466.48033 4,00 616.620083 Prob > F = 0,0290
Resid-

ual 10459.0012 50,00 209.180023 R-squared =0,1908

Adj R-squared = 
0,1261

Total 12925.4815 54,00 239.360768 Root MSE = 14,463

CI Coef. Std. Err. t P>t

CAGDP 2,85 1.929844 1,48 0.145

TDFR -6.174462 3.299214 -1.87 0.067

CRGDP .0054612 2.386662 0.00 0.998
CPS-
GDP 201.2427 182.6504 1,10 0.276

_cons -23.34083 11.54553 -2.02 0.049
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In the table 6 there is given the influence of derivatives 
over financial stability on the example of Argentina. Table 
shows that derivatives negatively influence over financial sta-
bility. And also this influence is statistically significant.  CAG-
DP, CRGDP and CPSGDP positively influence over financial sta-
bility, although their influence is not statistically significant. 

CONCLUSION

Therefore, we have studied the influence of deriva-
tives in the research as on the example of developed, so 

of developing countries. Research was based on empirical 
testing. Empirical testing was realized via OLS regression. As 
research shows us derivatives have as positive so negative 
influence; although their influence depends on existence 
of correct financial system. Particularly research showed us 
that in the USA and Singapore derivatives have positive in-
fluence, when in Brazil, Russia and Argentina their influence 
is negative. This confirm spread in scientific literature opin-
ion that derivatives can be used for economically harmful 
purposes during existence of “badly structured and improp-
erly regulated derivatives market”, under conditions of cor-
rect financial liberalization. 
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SUMMARY

Globalization offers new challenges to the world econ-
omy, which becomes more depended on unprecedented in-
crease of financial activity worldwide. Availability of informa-
tion and development of technologies significantly increased 
capital flow in the world and role of capital and monetary 
markets in economy.   

Second half of 2007 and first half of 2008 faced import-
ant events in the world economy. Among them especially no-
table are US real estate crisis and global limitation of credits, 
devaluation of USD and strengthening of inflation processes. 
These global events have significant influence over financial 
stability.

In the recent decade variability of stocks and interest 
rates, together with globalization of capital markets, in-
creased demand on financial instruments with the purpose 
of distribution of risks. From this perspective, interest rate 
derivatives are most frequently marketed among OCT deriv-
atives. 

Therefore, estimation of the role of financial derivatives 
instruments is very important in stability of international 
 financial system. Purpose of research is to analyze influence 
of derivatives over financial crisis. Within frameworks of re-
search 5 countries are studied for 1997-2010 quarterly. OLS 
regressive equation is used in research for empirical tests. 
Model includes following variables: crisis index (dependent 
variable), independent variables are: correlation rate of cur-
rent account and GDP, correlation rate of domestic credit 
on private sector with GDP, correlation rate between for-
eign currency reserves and conditional amounts of market 
derivatives on the stock exchange. Empirical analysis shows 
us that influence of derivatives over financial stability is not 
unilateral and depends on characteristics of financial system 
of the country. Particularly, in Singapore and USA, where fi-
nancial system is strong, influence of derivatives is positively 
reflected on  financial stability, and empirical study conduct-
ed on  example of emerging markets, particularly, Argentina, 
 Russia and Brazil revealed negative influence of derivatives 
on  financial  system.
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თანამედროვე პერიოდში მსოფლიო ეკონომიკა შედის 

სწრაფი განვითარების ახალ ფაზაში, რომელსაც სამეცნიერო 

ლიტერატურაში IV ინდუსტრიულ რევოლუციას უწოდებენ. 

ეს პროცესი უკავშირდება ხელოვნური ინტელექტის გამოგო

ნებას, რომელიც ინდივიდებს ჩაანაცვლებს მრავალ სამუშაო 

ადგილზე. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მკვლევარების 

მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნავარაუდევია, რომ „2022 

წლისთვის ახალი პროფესიების წილი დასაქმებულებთა 16%

დან გაიზრდება 27%მდე (11%იანი ზრდა), იმ პირო ბებში, 

როცა არსებული სამუშაოების წილი 31%დან შემცირ დება 

21%მდე (10%იანი შემცირება)“ (FJR, p.viii). ამავე ორგანი

ზაციის მიერ მომზადებულ სხვა დოკუმენტში აღნიშნულია, 

რომ „პროფესიების მოსალოდნელი ცვლილებების ფონზე 

2022 წლისთვის დასაქმებულთა 54%ს დასჭირდება უნარე

ბის გაახლება და ახალი უნარების შეძენა. მათ შორის მესამე

დისთვის აუცილებელი იქნება 6 თვეზე მეტი ხანგრძლივობის 

დამატებითი ტრენინგი“ (Weforum, 2014, p. 26)

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ხელმძღვანელი 

კ. შვაბი და მისი თანაავტორი ს. ზაჰიდი IV ინდუსტრიული 

რევო ლუციის მოლოდინში მთავრობებს 10 რჩევას აძლევენ, 

რომელთა შორისაც გამოვყოფთ მათ, რომლებიც სამსჯელო 

საკითხს უშუალოდ ეხება, კერძოდ: 

1) ადამიანებში ინვესტირება სასარგებლოა სოციალური 

და ეკონომიკური შედეგებისთვის; 

2) იმის მიუხედავად, რომ თავისუფალი ვაჭრობა 

აუცილე ბელია, ღია ეკონომიკამ  ყურადღება უნდა მიაქციოს 

სოცია ლურ დაცვას; 

3) ინოვაციური ეკოსისტემის ფორმირება ეფუძნება 

კვლე  ვასა და განვითარებას (მათ შორის: კვლევა და განვი

თარება; თანამშრომლობა, კლასტერების განვითარება და 

დივერსიფიცირება; სამეწარმეო კულტურა; კომერცია ლიზა

ცია; ადმინისტრირების მოთხოვნები); 

4) თანასწორობის, მდგრადობისა და ზრდის ერთობ

ლივად მიღწევა შესაძლებელია, თუმცა, მოითხოვს აქტიურ 

და შორსმჭვრეტელ მართვას“ (Schwab and Zahidi, 2018). 

უდავოა, რომ ზემოაღნიშნულ პირობებში ყველა სახელ

მწიფოს უნდა ჰქონდეს თავისი სტრატეგია, რითაც მინიმუმამდე 

დაიყვანს მოსალოდნელ შოკებს. 

მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა IV ინდუსტრიულ 

რევოლუციას მიუძღვნა გლობალური კონკურენტუნარია

ნობის 2018 წლის ანგარიშიც და მნიშვნელოვნად შეცვა

ლა ის  მაჩვენებლები, რითაც მანამდე ფასდებოდა ქვეყნე

ბის გლობალური კონკურენტუნარიანობა. თვალშისაცემია, 

მაჩვე ნე ბელთა რაოდენობრივიდან ხარისხობრივ შედეგებზე 

ორიენტირება.

ცნობილია, რომ საქართველომ გლობალური კონ

კურენტ უნარიანობის მიხედვით 2018 წელს გამოკვლეულ 

140 ქვეყანას შორის 66ე ადგილი დაიკავა. ამ ფონზე არა

სახარბიელოა ქვეყნის პოზიციები ეკონომიკის ინოვაცი

ურობის შესაძლებლობის მიხედვით. ცხრილში 1 მოცემულია 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტ

უნარიანობის 20172018 წლების ანგარიშებში საქართველოს 

პოზიცია ინოვაციურობის #12 მდგენელის მიხედვით. ჩვენი 

აზრით, საქართველოს ეკონომიკას  ასეთი ცუდი პოზიციები 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.018



GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019 137

იმის გამო აქვს რომ ეკონომიკის, ბიზნესის, განათლებისა 

და სამეცნიერო კვლევების განვითარება არ ხდება ერთიანი 

პოლიტიკით და ქვეყნის კონკურენციული უპირატესობების 

გათვალისწინებით.

ვფიქრობთ, საქართველოში მეცნიერებისა და განათ

ლების სისტემაში რეფორმები უნდა შემუშავდეს და წარი

მა რ თოს სწორედ იმ ახალი მაჩვენებლების გაუმჯობესების 

მიმართულებით, რომლებიც შესულია მსოფლიო ეკონო

მიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის 

2018 წლის ანგარიშში. იმასაც აღვნიშნავთ, რომ ამ 10 

მაჩვენებლიდან 9 მათგანის გაუმჯობესებას განსაკუთრე

ბით უწყობს ხელს სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმი

რება, რაც საუნივერსიტეტო სისტემის ხელახალი გააზრების 

აუცილებლობის წინაშე გვაყენებს. ეს პროცესი აქტიურადაა 

დაწყებული განვითარებულ ქვეყნებში (Vesperi, Gagnidze 

2018; Di Fatta, 2018).

ევროკომისიის მიერ მომზადებულ ანგარიშში საქართ

ველოსთვის მოცემულია რეკომენდაცია 4„კ“ს (კოორდი

ნაცია, კონცენტრაცია, კოლაბორაცია და კავშირი) გაძლი

ერებისა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შესახებ. 

ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „სამეცნიერო ბიზნეს 

სფეროების კავშირებისთვის“ აუცილებელია ცოდნის გა

დაცემისა და ტექნოლოგიური ტრანსფერის გაუმჯობესება“...  

გან სა კუთრებით კი მოწოდებულია „ძლიერი კავშირების გე ნე

რირება კვლევებისა და ინოვაციების პრიორიტეტებსა და ეკო

ნო მიკურ და სტრატეგიულ პრიორიტეტებს შორის“ (გულდა… 

2018, გვ.45). 

განათლებასა და ბიზნესს შორის ეფექტიანი კავშირის 

დიდ მნიშვნელობაზე  ამახვილებს ყურადღებას ის კვლევაც, 

რომელიც 2017 წელს ჩატარდა საქართველოში და შეეხო 

„უნივერსიტეტების როლს რეგიონულ განვითარებაში“ კვლე

ვაში მონაწილე ყველა მხარე, კერძოდ: GIZ, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, ადგილობრივი მმართვე

ლობის წარმომადგენლები, ერთხმად მიუთითებენ უნივერ

სი ტეტებსა და ეკონომიკის განვითარების მოთხოვნებს შო

რის სუსტ კავშირზე, იმ პირობებში, როცა უნივერსიტეტებში 

არსებობს სათანადო პოტენციალი. ხაზგასმულია აღნიშ ნული 

ჩავარდნის ერთერთი მიზეზიც  სახელმწიფო უნივერსი

ტეტების ხისტი საკანონმდებლო და შიდა სისტემა. 

აღვნიშნავთ იმასაც, რომ მსოფლიო ეკონომიკური 

ფორუმის 20142018 წლების ანგარიშებში ბიზნესის გან

ვითარების ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორებს შორის 

საქართველოში პირველ ადგილზე იყო „არაადეკვატურად 

განათლებული სამუშაო ძალა“, ტრადიციულად ცუდი პოზიცია 

ჰქონდა ქვეყანას ადგილებზე ტრენინგის ხელმისაწვდომობის 

კუთხით. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გამო, ვფიქრობთ, 

განსაკუთრებული როლი უნდა მიენიჭოს ქვეყანაში განათ

ლების სისტემას, რომელიც უშუალო, სისტემურ კავშირში 

იქნება ეკონომიკის განვითარებასთან.

საინტერესოა განვიხილოთ ჩანის (Chan, 2018) მიერ 

ჩამოყალიბებული დასკვნა. მან გამოიკვლია ქვეყნები, რომ

ლებიც ყველაზე მაღალ უკუგებას იღებენ განათლებაზე 

დახარჯული თანხებიდან. აღინიშნა, რომ „ჩინეთი, ვიეტნამი 

და საქართველო არიან გამარჯვებულები, ვინაიდან აქვთ 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის 
ანგარიში  20172018 წწ.
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20172018 წლების ანგარიშებში ინოვაციურობის მდგენელში არსებული მაჩვენებლების მიხედვით*

* წყარო: The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 20172018 გვ.125;  2018 The World Economic Forum, The Global 
Competitiveness Report  გვ.237.
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მაღალი შედეგები მათი მოკრძალებული შემოსავლების 

ფონზე“. ჩანი ასკვნის, რომ „მოსახლეობის განათლების 

მაღალი დონის მიღწევის ძირითადი გასაღები ფინანსებში არ 

არის, ამას კულტურა განსაზღვრავს“. ამ მიდგომით საქართ

ველოს დიდი პოტენციალი აშკარად დასტურდება აღნიშ ნული 

კვლევითა და მსოფლიოს 14 დამწერლობას შორის ერთ

ერთის ავტორობით. 

ჩვენი აზრით, საქართველოს ეკონომიკის განვითა რე  ბაში 

მოსახლეობის ფორმალური და არაფორმალური განათ ლე

ბის მიღწევების არაეფექტიანად გამოყენება ამ ორ სისტემას 

შორის სინერგიული კავშირების არქონის შედეგია. შექმ

ნილი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საჭიროდ ვთვლით 

განათლების, მეცნიერების და ეკონომიკის განვითარების 

ერთიანი პოლიტიკისთვის არასტანდარტული მიდგომაც იქნეს 

გამოყენებული. აღნიშნული ხედვის ეფექტიანობა, რომე ლიც 

სინერგიით ხასიათდება სისტემისთვის დამახასიათე ბელი 

თვისებების გამო (Ackoff, 1981), უცხოეთში გამოქვეყნებულ 

სტა ტიებშიც გვაქვს განხილული (Gagnidze, (2018a), Gag

nidze, (2018b), Gagnidze and Maisuradze, (2016)).

უდავოა, რომ საქართველოს მასშტაბის ქვეყანა მსოფ

ლიო ეკონომიკის განვითარებაში „ამინდსა“ და ტენდენციებს 

ვერ განსაზღვრავს, მითუმეტეს რთულია ზემოაღწერილ პი

რო ბებში განვითარების სწორი ვექტორის შერჩევა. ამ ფონზე 

აუცილებელია განისაზღვროს საქართველოს ეკონომიკის 

გან ვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებიც 

ინკლუზიურ ზრდასა და ისეთ პროდუქტებზე გაკეთდება, რომ

ლებიც ყოველთვის  მოთხოვნადი იქნება მომავალშიც.

ვფიქრობთ, სწორი არჩევანის გასაკეთებლად გათვა

ლის წინებული უნდა იქნეს რამდენიმე გარემოება:

ხელი უნდა შეეწყოს განათლების პროგრამების შემუშა

ვებადანერგვას და იმ დარგების განვითარებას, რომლებიც 

განაპირობებს განვითარებულ ქვეყნებში შექმნილი ახალი 

ტექნოლოგიების ათვისებისა და დანერგვის შესაძლებლობას 

საქართველოში;

აქცენტი გაკეთდეს არაელასტიკური მოთხოვნის პრო

დუქ ტების წარმოებაზე, რაც უნდა დაეფუძნოს საქართველოს 

კონკურენციულ უპირატესობებს;

ზემოჩამოთვლილი მიმართულებების განსახორცი ელებ

ლად ხელი შეეწყოს  სათანადო სამეწარმეო უნივერსიტეტე 

ბის ფორმირებას, რომლებიც თავის მხრივ ხელს შეუწ ყო ბენ 

მათ გარშემო კლასტერების ჩამოყალიბებას,  რეგიონის ეკო

ნომიკის განვითარებას და სამეწარმეო ეკოსისტემის შექმნას. 

ცნობილია, რომ არაელასტიკურია მოთხოვნა ისეთ 

პროდუქ ტებზე, რომლებიც აუცილებელია ადამიანის არსებო

ბის თვის, კერძოდ, სასმელი წყალი, საკვები, მედიკამენ

ტები, ჰიგიენის პროდუქტები, დასვენება/გაჯანსაღება და 

სხვა. ამ სახეობების ბიოპროდუქტების გარკვეული ნაწილის 

წარმო ება საქართველოს შეუძლია როგორც შიდა ბაზრის 

დასაკმაყოფილებლად, ასევე საექსპორტოდ.  

აღვნიშნავთ, რომ საქართველოში, სხვათა გვერდით, 

დიდი პოტენციალია მინერალური წყლებისა და სამკურ

ნალო მცენარეების კვლევების შედეგების გაერთიანებით, 

რის საფუძველზეც შესაძლებელია უნიკალური, ბიოლოგი

ური სამკურნალო, ჰიგიენური, საყოფაცხოვრებო ქიმიის, 

სასოფლოსამეურნეო შხამქიმიკატებისა და ნიადაგის გა

სამდი დრებელი და სარწყავ სისტემებში გამოსაყენებელი 

მინერალების წარმოება და სხვა. აღსანიშნავია, რომ საქარ

თველო ასეთი პროდუქტების წარმოება/გამოყენებით შეძ

ლებს საკუთარი მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და გარემო 

პირობებზე ზრუნვას და უცხოეთის განვითარებულ ბაზრებზე 

შესვლას. ეს მიდგომა სრულიად თავსებადია მთავრობის 

მიერ გამოცხადებულ მწვანე ეკონომიკისა და განათლებაზე 

განსაკუთრებული აქცენტირების პოლიტიკასთან, რაც ჩვენი 

აზრით, განვითარების სწორი ვექტორია.

ზემოაღნიშნული პროდუქტების საწარმოებლად სამეც

ნი ერო კვლევები  ძირითადად უნდა განხორციელდეს ბიო

ლო გიისა და ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით. ასეთი 

კვლევების კომერციალიზაციის საჭიროებების გამოვლე

ნის მიზნით 2015 წელს საქართველოში ჩატარდა კვლევა, 

რომელმაც გამოავლინა, რომ „ბიოლოგიისა და ბიოტექნო

ლოგიების სფეროში საქართველოში 700მდე მეცნიერი 

მუშაობს, რომელთაგან 85% სამეცნიეროკვლევით ინსტი

ტუ ტებშია დასაქმებული... და რომ, მიუხედავად გარკვე

ული მოტივატორების არსებობისა, მეცნიერთა შეფასე ბით 

ცოდნის ტრანსფრის შემაფერხებელი ბარიერები გაცი ლებით 

მეტია, ვიდრე ხელშეწმყობი ფაქტორები… სხვა მრა

ვალ პრობლემათა გვერდით მკვლევარები მიუთითებენ: 

სამეწარ მეო /ბიზნეს უნარების ნაკლებობაზე; ინსიტუციურ 

კულტურაში/მისიაში კვლევის კომერციალიზაციის აქცენტის 

არარსებობასა და ბიზნესთან თანამშრომლობის ტრადიციის 

არქონაზე; ინფორმაციისა და ტექნიკური დახმარების ნაკლე

ბობაზე; გადაწყვეტილებების მიღებისა და სარგებლის განა

წილების მკაფიო მექანიზმების არარსებობაზე და სხვა“ 

(Bregvadze, Dalaqishvili, 2015, pp.14; 2126).

ცნობილია, რომ კვლევითი ინსტიტუტების დიდი უმრავ

ლესობა საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტთანაა 

მიერთე ბული, რის გამოც რეგიონებში არსებულ უნივერსი 

ტეტებში ტტოების ეფექტიანად ამუშავება მიგვაჩნია პრობ

ლე მების გადაჭრის ერთერთ გზად. ეს პრო ცესი მენეჯმენტში 

მეთოდებისა და მიდგომების მრავალ ფეროვნებით უნდა გან

ხორციელდეს, როგორც ამაზე სამხრეთ იტალიაში ახლად

დაარსებული 136 საუნივერსიტეტო სპინოფის შესწავლის 

შედეგად აღნიშნავენ მკვლევარები. კერძოდ, შარელი და 

სხვები მიუთითებენ რომ „აკადემიური პერსონალის ჩართუ

ლობით დაარსებული ბიზნესის წარმატებისთვის აუცილე ბე

ლია მენეჯმენტის დივერსიფიცირება (Sciarelli, 2019, p.44). 

საზოგადოდ, ტექნოლოგიების ტრანსფერი არის ტექნო

ლოგიების გადატანის პროცესი კვლევითი ლაბორატო

რიიდან ბაზარზე. „ეროვნული და რეგიონული მთავრობების 

საზრუნავია დიფუზიის დამაჩქარებელი ინფრასტრუქტურის 

ინეზა გაგნიძე 
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განვითარება. ინსტიტუციური ინოვაციური ინფრასტრუქტურა 

შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისგან: 

 √ ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრები (ტექნოლო

გიების ტრანსფერის ცენტრები);

 √ ბიზნეს ინოვაციის ცენტრები; 

 √ ბიზნესინკუბატორები; 

 √ ტექნოპარკები“ (Kochoradze, 2010, p.216). 

შევნიშნავთ, რომ ინოვაციური ინფრასტრუქტურის მოწ

ყო ბის მიმართულებით საქართველოში გარკვეული ნაბი 

ჯები უკვე გადაიდგა. 20182020 წწ სამთავრობო პროგრა

მაში „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღე  ობა“ 

აღნიშ   ნულია, რომ „ხარისხობრივი და ტექნოლოგიების 

ტრან ს ფერზე ორიენტირებული ინვესტიციების მოზიდვა ასევე 

წარ მო ადგენს ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების მნიშვნე  

ლოვან ხელშემწყობ ფაქტორს“ (Government Programe,  

20182020, p. 23). თუმცა, სასურველია აქტიურ მოქმე დებაზე 

სწრაფად გადასვლა ეკონომიკის ინოვაციური გან ვითა

რებისთვის სისტემური კავშირების შესაქმნელად.

განვიხილოთ განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება 

უნივერსიტეტებში ტექნოლოგიის ტრანსფერის ოფისების 

(ტტო) ფუნქციონირების შესახებ.

სიეგელი და სხვები (Siegel, 2007, p.640) მიუთითე

ბენ, რომ „ტტოს საქმიანობას აქვს მნიშვნელოვანი ეკონო

მიკური და პოლიტიკური როლი, ვინაიდან სალიცენზიო 

ხელშეკრულებითა და საუნივერსიტეტო სტრატაპების საშუა

ლე  ბით შესაძლებელია დამატებითი შემოსავლების მიღება და 

უნივერსიტეტელი მკვლევარებისა და პოსტდოქტორანტების, 

ასევე მაღალკურსელთა დასაქმება, შედეგად კი, კვლევასა და 

განვითარებაში დამატებითი ინვესტირება და ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნა“. 

ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ უმაღლესი განათლების 

შესახებ კანონმდებლობის ცვლილებას დიდი მნიშვნელობა 

აქვს სამეწარმეო უნივერსიტეტების ეფექტიანი საქმიანობის

თვის, რასაც ადასტურებს აშშს უნივერსიტეტების გამოცდი

ლება. კარლსონი და ფრიდი (Carlsson, Fridh, 2002, p. 200) 

აღნიშნავენ, რომ „ბეიდოლის კანონის შემოღების შემდგომ 

აშშს 12 უნივერსიტეტში ტტოების რაოდენობა 19801990 

წლებში 25დან 200მდე გაიზარდა. ავტორები კვლევაში 

იხილავენ ტტოების 7 დადებით მხარეს, რითაც ოფისები 

ხელს უწყობენ უნივერსიტეტების წარმატებას.

ვეკოვსკამ (Weckowska, 2015, p.63) გამოიკვლია 

„გაერთიანებულ სამეფოში მოქმედი 6 ტტო და კომერ ცია

ლიზაციისთვის გამოყო ორი მიდგომა, კერძოდ, გარიგებაზე

ფოკუსირებული და ურთიერთობებზეფოკუსირებული პრაქ

ტიკა. ტტოების ერთ ნაწილში ორივე მიდგომა გამოიყენებოდა, 

სხვები კი უფრო მეტად გარიგებაზე აქცენტირებას ანიჭებდნენ 

უპირატესობას“.

შოენმა და სხვებმა (Schoen, 2014, p.435) აღწერეს 

ტტო ების ოთხი სახეობა: (1)კლასიკური ტტო; (2)ავტონო

მიური ტტო; (3) დისციპლინაინტეგრირებული ტექნოლო გიის 

ტრანსფერის ალიანსი; (4)დისციპლინასპეციალიზებული 

ტექნო ლოგიის ტრანსფერის ალიანსი. მათ ჩამოთვლილი 

ოთხი სახეობის ტტოების ფუნქციონირების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეების გამოსავლენად შეისწავლეს ექვსი 

ევრო პული ქვეყნის (ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცა

რია, ნიდერლანდები და გაერთიანებული სამეფო) 16 ოფისი. 

კვლევით მიღებულია უნივერსიტეტების მიერ ტექნოლოგიის 

ტრანსფერისა და ინტელექტუალური საკუთრების მენეჯმენტის 

როგორც კონცეპტუალური, ასევე ემპირიული მიმოხილვა“. 

იტალიელი მკვლევარები ალგიერი და სხვები (Algi eri, 

2013, p.382) ტტოების ეფექტიანობას პირდაპირ უკავში რებენ 

დაარსებული საუნივერსიტეტო სპინოფე ბის რაოდე ნობას, 

რასაც ეკონომეტრიკული კვლევით ადასტუ რებენ.  

იუაანი და სხვების (Yuan, 2016, p.35) მიერ ჩატარე

ბულმა 6 წლიანმა კვლევამ „ჩინეთის 30 პროვინციის 

829 უნივერ სიტეტში გამოავლინა სამი ტენდენცია: (1)

უნივერსი ტეტებში იყო მეტი იდეა და იღებდნენ მეტ ლიცენ

ზიას აქტივების დინამიკური მენეჯმენტისა და აქტიური 

ხელმძღვანელობით; (2) ფაქტორთა განვითარებული ბა

ზარი აჩქარებდა ღირებულების შექმნასა და კომეციალიზა

ციას; (3) განვითარებული ინსტიტუციური გარემო ასტიმუ ლი

რებდა ღირებულების შექმნას, მაგრამ პროვინციის შიგნით 

კეტავდა მას“.  

ბირი (Beer, 2018: 2) ტტოების ეფექტიანობის ასამაღ

ლებ ლად სამ გზას აღწერს კერძოდ: „(1) განისაზღვროს 

რამდენად ეფექტიანია ტტო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების 

ტრანსფერის პროცესში (შიდასაოფისე მიმართულება); (2) 

შეირჩეს საუკეთესო გამოცდილება, რომელიც შეიძლება 

გაიზიაროს ოფისმა უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების ტრანს

ფერის პროცესში (ოფისებსშორისი მიმართულება); (3) 

საუნივერსიტეტო მმართველობის სტრატეგიული ჩარევა 

(შიდა საორგანიზაციო მიმართულება). სამხრეთ აფრიკის 

რეს პუბლიკაში ტტოების ეფექტიანობის კვლევისას ავტორი 

მიმარ თავს არაფულად და არამატერიალურ ინდიკატორს, 

როგო რიცაა ინტელექტუალური კაპიტალი“.

აღსანიშნავია, რომ ქართველი მეცნიერეკონომისტები 

უშუალოდ ტექნოლოგიის ტრანსფერის საკითხებზე ჯერ

ჯერობით აქტიურად არ წერენ, მაგრამ იხილავენ ისეთ სა

კითხებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება 

მას, კერძოდ, მრავალდონიან საინოვაციო სისტემას (Shat

berashvili, 2010), საქართველოს უსდებში ინოვაციების 

მენეჯმენტს (Lekashvili, 2019), IV ინდუსტრიული რევოლუ

ციის მოსალოდნელ შედეგებს (Gogorishvili, 2018; Papa

cha shvili, 2018), განათლების სისტემაში  ინტერნეტის გამო

ყე ნების მნიშვნელობასა (Surmanidze, 2018) და სხვა ისეთ 

მიმართულებებს, რომლებიც ხელს უწყობს საქართველოს 

ეკო ნო მიკაში ინოვაციური კლასტერების ფორმირებას (Sepa

shvili, 2018).

საუნივერსიტეტო ტექნოლოგიის ტრანსფერის ოფისების როლი საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციურ განვითარებაში
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დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს ეკო

ნო მიკის ინოვაციური განვითარებისთვის აუცილებელია სახელ

მწიფოს მხრიდან განათლების, მეცნიერების და ეკონომიკის 

განვითარების ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, სათანადო 

საკანონმდებლო ბაზის ფორმირება და საუკეთესო უცხოური 

გამოცდილების გაზიარება.  
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SUMMARY

Facing the 4th and 5th industrial revolutions, worldwide-
recognized research centers forecast particularly high 
rates of economic development. There is no doubt that a 
small country like Georgia cannot determine trends in the 
development of the world economy. Therefore, given the 
above conditions, it is difficult to choose the right vector of 
development.

We believe that for making the right choice several 
factors should be taken into consideration; in particular, 
elaboration and implementation of the education programs 
and development of the sectors that will provide the possibility 
to adopt and introduce the new technologies created in the 
developed countries in Georgia should be supported; based 
on competitive advantages of Georgia production of inelastic 
demand goods should be focused on. For the implementation 
of the above-mentioned directions, formation of appropriate 
entrepreneurial universities should be encouraged, which, 
in turn, will contribute to the formation of clusters around 
them, development of regional economy and creation of an 
entrepreneurial ecosystem. 

As known, demand for the products that are essential 
for humans to exist is inelastic. In particular, these are 
potable water, food, medicines, hygiene products, relax/
recreation, etc. Georgia can produce bio-products in some 
of the above sectors not only to satisfy the demand on the 
domestic market, but for export as well.

We would like to note that in Georgia, there is a great 
potential of combining the results of the studies on mineral 
waters and medicinal plants, which will allow to produce 
unique, biological medicinal hygienic products, household 

chemistry, agricultural pesticides and minerals used for 
soil enrichment and in irrigation systems, etc. It should be 
noted as well that production and usage of such goods will 
allow Georgia to care for the health of its population and the 
environmental conditions and to enter developed markets. 

Unfortunately, the studies conducted in Georgia show 
that there is no efficient connection between education and 
business. This is indicated by GIZ, NGOs, universities and local 
government officials. Rigid legislative and internal system in 
state universities, which represents one of the reasons for 
such a failure, is also highlighted.

 In addition, we would like to note that in the World 
Economic Forum reports 2014-2018, ‘inadequately educated 
workforce’ takes the first position among the factors that 
are most problematic for doing business. Traditionally, the 
country has had a poor position in terms of access to training.

In order to be able to introduce the innovations, find 
a new niche in the international markets and become an 
economic leader in the region, we consider that it is necessary 
to establish technology transfer offices in the universities 
functioning in the regions of Georgia. The issue is analyzed 
based on the best practice of foreign countries, namely: the 
USA, Germany, France, Italy, UK, South Africa, etc. 

Due to the above-mentioned factors, it is necessary to 
form an education system that is directly and systematically 
linked to the development of the economy. This is ensured 
by the effective functioning of technology transfer offices in 
entrepreneurial universities.

This approach is fully compatible with the policy of 
the government of Georgia with special emphasis on green 
economy and education, which, in our opinion, is the right 
vector for development.

THE ROLE OF UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER 
OFFICES IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
ECONOMY OF GEORGIA
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Modern economic science is unthinkable without pre-
dicting and planning the prospects for economic life devel-
opment. There is no doubt that forecasting has become one 
of the crucial scientific factors as the formulation public, so-
cioeconomic development strategy and tactics. In the notion 
of prognosis, we consider a scientifically reasoned discussion 
of the possible future states of the object under consideration. 
Economic Forecasting  is the process of developing economic 
forecasts based on the combination of scientific methods to 
understand economic events and their application in practice. 
There are many different mathematical and statistical tools in 
the arsenal of scientists as well as practitioners and econo-
mists today in purpose of forecasting. Modern advances in 
econometrics and forecasting increasingly allow scientifical-
ly grounded, objective and adequate forecasting to operate. 
However, the search for new methodological approaches to 
mathematical modeling complex systems continues. With the 
advent of artificial intelligence, intractable abundance and in-
exact logic, genetic algorithms and other modern research 
emerge new tools for data analysis and forecasting. To date, 
one of the most prominent effective tools for data analytics 
is artificial neural networks. Although there are attempts to 
forecast its financial markets, research into the potential use 
of this instrument in the economy is a contemporary issue.

Complete information about artificial neural networks 
can be found in many sources, for example the following 
literature: (Rojas, 1996; Kriesel, 2007; Russell, 2013; Simon, 
2018). The article format does not allow us to discuss in detail 
the theoretical foundations for the construction and opera-
tion of these networks. We will provide general information 
on basic principles.

Artificial Neural Network  is a mathematical model cre-
ated in the likeness of a human neural network, and its soft-
ware and hardware implementation. Its constituent unit is an 
artificial neuron that imitates the properties of a biological 
neuron. (Fig. 1)
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Fig. 1 Artificial Neuron Scheme

The input signals (x1, x2,…, which are vector X) are sup-
plied at the input of an artificial neuron. Each signal is mul-
tiplied by the corresponding weight (w1, w2,…) and passed 
to the summing block (Σ). The algebraic sum of the weighted 
input signals (output NET) is then transformed by the acti-
vation function (F) and finally gives the output neuron sig-
nal (OUT). Such neurons unite in layers. The set of neurons 
that make up the layer is a simple neural network. In network 
training process, it is achieved that the set of input signals 
corresponds to the desired output set. The training process 
is accomplished by a consistent supply of input vectors, with 
weight selection and optimization being carried out accord-
ing to a defined procedure. In the training process, weights 
are gradually formed so that each input vector has a corre-
sponding correct output vector. Deterministic and stochastic 
methods and algorithms are developed and used for network 
training. Depending on the specification of the model and 
the research task, one of the many available configurations 
(multilayer perceptron, networks with direct and backprop-
agation algorithms, Hopfield Network, CohenGrossberg Net-
work, Hamming Network, Boltzmann Machine, etc) can be 
selected. (Stepanov, 2010: 5)

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.019
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In  dynamic environments such as regional economies, 
where economic indicators base is scarce, and indicators 
themselves often do not meet the conditions of stationary 
and invariability of conditions, in a system dominated by 
mass processes, and complicated by difficulty of direct ob-
servations, where many interrelated factors operate, it is im-
portant to carry out applied research in order to introduce 
intelligent modeling technologies. These systems, events and 
processes, inherently, are stochastic, probabilistic in nature. 
Indeterminacy is their inner being. For the further develop-
ment of the country, ensuring economic growth, its territorial 
development, plans for this development, adequate forecast-
ing of key economic indicators are one of the most impor-
tant components. Based on this, the purpose of this article 
is to study the possibilities of using artificial neural networks 
in these areas of economics by the example of analysis and 
forecasting of regional economic indicators.

We carried out modeling and forecasting of regional eco
nomic indicators using the artificial neural network of the  
threelayer perceptron architecture. The first layer is the input lay-
er, which is supplied with 5 types of indicators, the second is  the 
hidden layer - three-level with 14 neural nodes (8-4-2), the third 
is  the output layer. The network architecture and neuron settings 
were automatically formatted through the programming lan-
guage R and its package – neuralnet (Fritsch, Guenther).  (Fig. 2). 

A number of socio-economic development indicators of 
Imereti region for the period 20062017 were used to train 
the network. The vectors are coded as follows: RGDP - Re-
gional Gross Domestic Product, DFI  Foreign Direct Invest-
ment, FAI - Investment in Fixed Assets, EMP - Number of Em-
ployees, BT - Business Turnover, CPI - Consumer Price Index. 
All data are from the Imereti region and are taken from offi-
cial GeoStat sources. (National Statistics Office of Georgia). 
All data was presented to the network as normalized. Data 
were normalized according to the following formula:

Table. Determination of the accuracy of forecast 
indicators

YEAR RGDP RGDP_NN RGDP_LR devia-
tion_NN

devia-
tion_LR

2006 1474.54 1565.05 1565.16 0.0614 0.0615

2007 1942.64 1890.92 1862.07 0.0266 0.0415

2008 2347.64 2330.74 2267.65 0.0072 0.0341

2009 2334.48 2347.93 2373.19 0.0058 0.0166

2010 2561.54 2582.67 2606.00 0.0082 0.0174

2011 2961.17 2925.86 2979.35 0.0119 0.0061

2012 3091.43 3091.30 3095.24 0 0.0012

2013 3070.41 3041.54 2991.89 0.0094 0.0256

2014 3117.53 3201.87 3142.83 0.0271 0.0081

2015 3397.89 3336.09 3379.95 0.0182 0.0053

2016 3565.76 3578.14 3594.71 0.0035 0.0081

2017 3984.60 3974.10 3991.57 0.0026 0.0017

As a result of the program, an artificial neural network of 
the following structure was created (Fig. 3)

Fig. 3 Artificial Neural Network Structure

Fig.2 R Program Listing

Then, during the forecasting phase, the data vectors 
were presented as data frame in five input parameters (DFI, 
FAI, EMP, BT, CPI),  according to the neural network forecast of 
the regional gross domestic product (RGDP_NN) was calculat-
ed. Forecasting was done at the same time scale (20062017) 
to enable us to compare the predicted values with the actual 
ones to verify the level of forecast accuracy. We also tested 
the results of the neural network in another way - compared 
to the predicted values   using multiple linear regression on 
the same data. Multiple linear regression method is an ac-
tive method of  the arsenal of economists and statisticians, 
characterized by high accuracy. The corresponding regression 
equation was calculated to build a model of the dependence 
as the dependent variable - RGDP on predictors - DFI, FAI, 
EMP, BT, CPI. By it  we obtained the linear regression forecast 
indicators of the regional GDP (RGDP_LR). The results of the 
program work are summarized in the table (Table).

Gocha Ugulava
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The accuracy of the predicted values   calculated by the 
neural network was quite high (accuracy_NN = 0.9848417), 
which was not declining but slightly ahead of the accuracy co-
efficients of the predicted values   obtained through linear re-
gression (accuracy_LR = 0.9810667). Also, the predictive val-
ues   calculated by the neural network with high 
adequacy and accuracy were compared with 
actual, existing ones. (Average deviation from 
actual  1.5%, smallest deviation  full accura-
cy coincidence, highest deviation  6%). Such 
high efficiency of the forecasting rates obtained 
through the network can be partly explained by 
the unity of network training and forecasting data, what was 
caused by overfitting of the network. However, based on the 
nature of the issue and the representativeness of the sample, 
it is unlikely that there are a large volume of random patterns 
that have a significant impact. It will be interesting to analyze 
other, including more comprehensive regional territorial indi-
ces with the above methodology. Under a larger sample, it is 
possible to train the model and then forecast using different 
indicators, which can eliminate the problem of overfitting of  
the network. Even under these conditions, as the research 
shows, the values   of the prediction efficiency and determi-
nant coefficients cannot be greatly reduced and the forecast 
fully satisfies the reliability and adequacy requirements. It 

Thus, the presented material shows that the use of 
 artificial neural networks for the prediction of territorial 
economic indicators is reasonable and justified. Their role in 
analyzing and predicting indicators that are characterized by 
nonstationarity, dynamism, lack of a definite trend, periodic-
ity, nonlinear structure is especially increased. It is therefore 
advisable to apply this method in regional economic studies, 
in predicting territorial development plans, strategies, targets 
and indicators. However, there are also a number of limita-
tions to the use of neural networks. Artificial neural networks 
can be embedded in the methodological and instrumental 
 arsenal of researchers, practitioners, economists, statisti-
cians, and data analysts.

is also a matter of further research to analyze the economic 
 indicators presented as time series by the neural networks.

The magnitude of the deviation from the actual figures 
of the forecast and the accuracy of the calculations were 
 obtained by the following formulas:
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SUMMARY

Modern economic science is unthinkable without predict-
ing and planning the prospects for economic life development. 
There are many different mathematical and statistical tools 
in the arsenal of scientists as well as practitioners and econo-
mists today in purpose of forecasting. To date, one of the most 
prominent effective tools for data analytics is artificial neural 
networks. Artificial Neural Network  is a mathematical mod-
el created in the likeness of a human neural network, and its 
software and hardware implementation. We carried out mod-
eling and forecasting of regional economic indicators using the 
artificial neural network of the  threelayer perceptron archi-
tecture. The network architecture and neuron settings were 
automatically formatted through the programming language R 
and its package  Neuralnet. During the forecasting phase, the 
data vectors were presented as data frame in five input param-
eters (DFI, FAI, EMP, BT, CPI),  according to the neural network 
forecast of the regional gross domestic product (RGDP_NN) 
was calculated. All data are from the Imereti region and are 

taken from official  GeoStat sources. Forecasting was done at 
the same time scale (20062017) to enable us to compare the 
predicted values with the actual ones to verify the level of fore-
cast accuracy. We also tested the results of the neural network 
in another way - compared to the predicted values   using mul-
tiple linear regression on the same data. The accuracy of the 
predicted values   calculated by the neural network was quite 
high, which was not declining but slightly ahead of the accura-
cy coefficients of the predicted values   obtained through linear 
regression. Also, the predictive values   calculated by the neu-
ral network with high adequacy and accuracy were compared 
with actual, existing ones.  

Presented material shows that the use of artificial neural 
networks for the prediction of territorial economic indicators 
is reasonable and justified. Their role in analyzing and predict-
ing indicators that are characterized by nonstationarity, dy-
namism, lack of a definite trend, periodicity, nonlinear struc-
ture is especially increased. It is therefore advisable to apply 
this method in regional economic studies, in predicting terri-
torial development plans, strategies, targets and indicators.
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I. INTRODUCTION

In a marketplace, money is a medium of exchange, 
where people interact and use money widely daily. To some 
extent many people make this place effective and efficient. An 
exchange rate represents the price of one currency in terms 
of another. It reflects the ratio at which one currency can be 
exchanged for another one. Exchange rates forecasting is a 
very important and challenging subject of finance market, 
especially after the Bretton Woods system of fixed exchange 
rate breakdown in 1973 and desirability of obtaining reliable 
forecasts of exchange rates became highly demanding to earn 
income from speculative activities, to determine optimal gov-
ernment policies as well as to make business decisions.This is 
important for all the firms which have their business spread 
over different countries or for those which raise funds in dif-
ferent currency. Business people mainly use exchange rates 
forecasting results in following types of decisions like choos-
ing currency for invoicing, pricing transactions, borrowing and 
lending, and management of open currency positions. This 
market is the largest and the most liquid financial market, 
called as Forex Market,which includes all aspects of buying, 
selling and exchanging currencies at current or determined 
prices.The forex market is made up of banks, commercial com-
panies, central banks, investment management firms, hedge 
funds, and retail forex brokers and investors. Forecasting the 
shortrun fluctuations and direction of change of the curren-
cy exchange rates is important for all these participants. GEL 
is trading mainly in the local interbankmoney market which is 
integrated into the Bloomberg trading system. This market is 
small, and currency demand and supply is not very stable and 
lacks market efficiency. These factors give GEL currency some 
extent of instability and volatility.  

Exchange rate can be forecasted by using structural 
models where exchange rate of a country has a relationship 
with money supply, output, inflation, interest rate, balance 
of payment etc. These explanatory variables are used to ex-
plain changes in exchange rate. However, there are several 

TIME SERIES MODELS FOR FORECASTING 
EXCHANGE RATES
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limitations which make this model less valuable in the field of 
finance. One such reason is that data for these macro eco-
nomic variables are available at the most on monthly basis, 
while in finance one needs to deal with very high frequen-
cy data such as daily, or even more frequent. To avoid these 
problems, one often uses models which attempt to predict 
financial variables using information contained only in their 
own past values and possibly current and past values of an 
error term. Time series models such as Moving Average (MA), 
Exponential Smoothing (ES) and ARIMA methodology can be 
used for estimating, checking and forecasting exchange rate.

The main goal of this study is to forecast future exchange 
rate trends by using currency rates timeseries, representing 
past trends, patterns and waves. Moving average, exponen-
tial smoothing models and Auto Regressive Integrated Mov-
ing Average (ARIMA) are that class of models that are widely 
used in this field. We aim to use these models to estimate 
their predictability and compare their projected results in 
forecasting the GEL exchange rate against the USD. There is 
a tendency that GEL depreciates against USD and EUR (Figure 
1). It has been following the inflation targeting regime,where 
exchange rate regime is floating change of exchange rate is 
free.The official exchange rate of the Georgian GEL against 
the USD is calculated each business day. The official exchange 
rate of GEL against USD is calculated as the average weighted 
exchange rate of the registered spot trades on the interbank 
market functioning within the Bloomberg trade platform. 
Then, the official exchange rate of GEL against other foreign 
currencies is determined according to the rate on interna-
tional markets on the basis of crosscurrency exchange rates. 

The National Bank of Georgia has intervention policy 
that mainly lasts for two years, shows policy leaning to accu-
mulate FX reserves. Such policy has some risk, depending on 
changing circumstance, and may trigger of exchange rate de-
preciation trend or increase exchange rate volatility, or both. 
The shapes of data presented in Table 1 and plotted in the 
Figure 1 clearly indicates to such tendency, and it is obvious 
that these time series are not stationary. 

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.020
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CONCLUSION 

All simple moving averages are lagging indicators and 
have tendency to be “behind” the price. When the exchange 
rate is trending down the SMA’s rates remain above the real 
figure and if exchange rate is trending up, SMA would be below 
the real figure. However, in shortrun, SMA the most quickly 
catches changing behavior of exchange rates. Accordingly, 
as indicated in Table 8, SMA gave the best results in FCPCD.
Weighted moving average models assign the nearest data of 
time series more weight and, as a rule, more accurately reflects 
the results of the change. But, in our case, this was not the case 
and SMA was far better at guessing the direction of change. 

Exponential moving average reduces the lag in the SME. 
Predicted exchange rates do not tend to be lower or higher 
for some period than the real exchange rate. Although, de-
spite this advantage and much better in accuracy measures, it 
falls far behind in recognizing change direction – FCPCD.These 
models work well even when the time series contains a mod-
erate trend. When there are much stronger and long period 
trending tendency, as expected, there would be much better 
rendered the Holt Exponential Smoothing than simple expo-
nential moving average.The time series may change its be-

havior and to reflect this change this class of adoptive mod-
el’s parameters must be updated timely. In order to maintain 
model adequacy and to obtain good result, it is necessary to 
make careful calculations of new parameters and include suf-
ficient number of previous data. 

ARIMA Models: All three selected models (ARIMA (2, 1, 
2) for GEL / USD and ARIMA (1, 1, 2) - GEL / EUR have mini-
mum AIC and BIC, and also have the minimum MSD. One or-
der (d = 1) difference turned out sufficient to transform the 
initial nonstationary time series into stationary. It is impor-
tant to note that these models respond quickly to changes 
and also doing relatively well in predicting the direction of 
currency exchange rates. As the results show, ARIMA has the 
advantage of medium term currency forecasting. However, 
we have to keep in mind the fact that ARIMA model is based 
on the assumption that there is a linear relationship between 
current and previous values. In the case of nonlinearity,ARI-
MA approximation would not be desirable for accuracy and 
therefore inadequate. As it is well known, the likelihood of 
a linear process being nonlinear is likely not to be zero, so 
the linearity hypothesis of this dependence should be tested 
periodically and, if appropriate, linear models should be re-
placed with nonlinear models(Khashei, M. , M. 2011).

REFERENCE:

1. Agung IG (2009). Time Series Data Analysis Using EViews. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
2. Akkaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. IEEE Transactions Automatic Control 19; 716 – 723.
3. Box, G. E. P., and G. M. Jenkins, (1970).Time Series Analysis, Forecasting, and Control. Holden Day, San Francisco.
4. Khashei, M. and Bijari, M. (2011). A Novel Hybridization of Artificial Neural Networks and ARIMA Models for Time Series 

Forecasting. Applied Soft Computing, 11, 26642675.
5. Michael, K. Evans. (2003). Practical Business Forecasting, Blackwell Publishers, 225269.
6. Sachwarz, G. (1978). Estimating the Dimension of a Model. Annals of Statistics 6: 461 – 464.

TIME SERIES MODELS FOR FORECASTING EXCHANGE RATES



160

SUMMARY

This paper investigates the behavior of daily exchange 
rate of the Georgian Currency LARI (GEL) exchange rate 
against the USD and EUR. To forecast exchange rates there 
are numerous models, which tend from very simple to very 
complicated models for analysis of GEL/USD and GEL/EUR 
time series variable. The objective of this paper is to com-
pare the performance of individual time series models for 
predicting exchange rates. We will investigate the application 
of following time series analysis models: moving average, ex-
ponential smoothing, double exponential smoothing adjust-
ed for trend, timeseries decomposition models, and ARIMA 
class models. The forecasting ability of these models is sub-
sequently assessed using the symmetric loss functions which 
are the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), the Mean 
Absolute deviation (MAD), and the Mean Squared error /de-
viation (MSE/MSD). In some cases, predicting the direction of 
exchange rate change may be valuable and profitable. Hence, 
it is reasonable to look at the frequency of the correct pre-
dicted direction of change by used models, for short  FCPCD. 

An exchange rate represents the price of one currency 
in terms of another. It reflects the ratio at which one curren-
cy can be exchanged with another currency. Exchange rates 
forecasting is a very important and challenging subject of fi-
nance market, to determine optimal government policies as 
well as to make business decisions.  This is important for all 
that firms which having their business spread over different 
countries or for that which raise funds in different currency. 
Business people mainly use exchange rates forecasting re-
sults in following types of decisions like choice currency for 
invoicing, pricing transactions, borrowing and landing curren-

cy choice, and management of open currency positions. The 
forex market is made up of banks, commercial companies, 
central banks, investment management firms, hedge funds, 
and retail forex brokers and investors. Forecasting the short
run fluctuations and direction of change of the currency ex-
change rates is important for all these participates.     

The main goal of this study is to forecast of future ex-
change rate trends by using currency rates timeseries, repre-
senting past trends, patterns and waves. The monetary policy 
of the National Bank of Georgia since 2009 has been followed 
the inflation targeting regime, where exchange rate regime 
is floating  change of exchange rate is free. The official ex-
change rate of the Georgian GEL against the USD is calculated 
each business day. The official exchange rate of GEL against 
USD is calculated as the average weighted exchange rate of 
the registered spot trades on the interbank market function-
ing within the Bloomberg trade platform. Then, the official 
exchange rate of GEL against other foreign currencies is de-
termined according to the rate on international markets on 
the basis of cross-currency exchange rates. 

All simple moving averages are lagging indicators and 
have tendency to be “behind” the price.Exponential mov-
ing average reduces the lag in the SME. Predicted exchange 
rates do not tend to be lower or higher for some period than 
the real exchange rate. Although, despite this advantage and 
much better in accuracy measures, it falls far behind in recog-
nizing change direction – FCPCD. As concerns ARIMA Models: 
All three selected models (ARIMA (2, 1, 2) for GEL / USD and 
ARIMA (1, 1, 2) - GEL / EUR have minimum AIC and BIC, and 
also have the minimum MSD. One order (d = 1) difference 
turned out sufficient to transform the initial nonstationary 
time series into stationary.

TIME SERIES MODELS FOR FORECASTING 
EXCHANGE RATES

GLOBALIZATION AND BUSINESS #8, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #8, 2019

JEL Classification: E37, E40, E47

GIVI LEMONJAVA
Associated Professor,
University of Georgia, Georgia
Givi@tbcbank.com.ge

KEYWORDS: EXCHANGE RATE, FORECASTING EXCHANGE RARE, TIME SERIES ANALYSIS, ARIMA, MOVING 
AVERAGE MODEL, SIMPLE AND DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING MODELS.

For citation: Lemonjava, G. (2019). Time Series Models for Forecasting Exchange Rates, Globalization And Business, #8, pp. 149-160.
https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.020

https://doi.org/10.35945/gb.2019.08.020



161

INTRODUCTION

Humans are social beings and opinions of people around 
them has a significant impact on their decisions. Often, under 
scarcity of information, people observe the behavior of oth-
ers and imitate them, that is, they resort to group behavior. 
Existing literature on the influence of a group suggests that a 
small number of individuals do indeed influence decisions of 
majority. This is evident from the process of spread of new 
technologies in agriculture, improved seeds and pesticides, 
dissemination of innovations, patterns of digital markets and 
spread of using new medicines among doctors. 

Mathematical models of graph theory are used for the 
analysis of economic or other relations. The use of graphs to 
study economic problems is a fairly new, albeit rapidly grow-
ing direction in research. A particular network of connections 
is represented by nodes (individuals) and edges (connec-
tions). For example, below is a graph that represents a net-
work of peers’ connections at the university. These 10 nodes 
correspond to 10 students, and the 14 edges are for friend-
ships between them. According to this network, student 1 
befriends 2 and 4, while student 3 befriends 2, 5, 6 and 9. It 
is possible to analyze public opinion formation, social train-
ing, investor behavior and many other interesting issues with 
similar graphs.

Figure 1. Network of friendly links between university peers.
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The influence of opinion leaders is especially important 
in the Internet age, when the dissemination of ideas is quite 
easy and accelerated. Social influencers, who are thought 
leaders, make up a small part of a society. To analyze their 
impact D. Watts and P. Dodds considered a model of public 
opinion formation with influencers as 10% of the total popu-
lation (Watts & Dodds, 2007). As a result, they conclude that 
socially influential individuals are more difficult to find than 
the average person and it may even be more difficult to mo-
bilize them. Another example where thought leaders can play 
an important role is the early adopters of any innovation or 
trend. Influential people can lead group behavior and dissem-
inate some news to the public at large.

This indicates that networking between people is very 
important in defining the role of thought leaders. If the av-
erage number of individual connections is low, people can 
more easily be influenced and the role of opinion leaders is 
immense. Conversely, if the average number of individuals 
with connections is high, only individuals with lower than 
average connections may be influenced by opinion leaders 
(ibid). A network of connections is a group of individuals, 
families, friends, supporters, or those who have some form 
of communication with an individual within a certain social 
system (Valente, 1996).

It is noteworthy that some scholars argue that large-
scale changes in public opinion do not come from individuals 
with strong influence. These changes are largely caused by in-
dividuals who are easily influenced by others and themselves 
easily influence other individuals. The era of the Internet has 
brought society closer together, making it easier for one part 
of it to influence other members. Yet paradoxically, society 
seems more fragmented than ever. The level of influence of 
opinion leaders through the Internet has increased signifi-
cantly. That is why it is justified to analyze hyperinfluential 
individuals, who influence very large groups of people (Watts 
& Dodds, 2007). It is unexpected that hyperinfluential people 
on average are less likely to induce group behavior than those 
with weaker influence and even average influence. It seems 
that existence of early adopters at high variation in interper-
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sonal relationships reduce the chance of emergence of group 
behavior.

Observations on random networks allows for some in-
teresting conclusions. However, people often do not associ-
ate with others on the basis of randomness. Usually, when 
establishing relationships, people consider certain indicators 
such as social role (Merton, 1957), group attribution (Feld 
1981), homogeneity (McPherson et al., 2001) and others. All 
of this creates different internal structures in the network of 
connections. Consequently, each requires a different analysis.

An important feature of a network is its density, which 
indicates the share of connections actually existing between 
potential connections that could exist and is highest when all 
possible connections are actually realized. The density of the 
connection network varies from 0 to 1 and is maximal when 
we have a full network (all individuals are connected to all 
others). In lowdensity conditions, the number of connec-
tions is lower and information is disseminated more slowly 
among individuals (Jackson, 2011, pp. 511–585).

There are several empirical and experimental studies 
that indicate that people use the threshold rules in social 
conditions. The threshold rule implies that there is a certain 
critical value (threshold) whereby people change behav-
ior and below it they respond differently. H. Young showed 
(Young, 2006) that the massive shift to hybrid maize seeds 
by American farmers in the 1940s could only be explained by 
the threshold rule. In the laboratory experiment, where par-
ticipants had to identify the majority of the 24person group, 
they found that people used the threshold rule at a critical 
rate of ½ (Latané and L’Herrou, 1996). Research has shown 
that computer simulations across different networks give re-
alistic results and with repeated interactions of individuals 
three fundamental phenomena emerge in networks: consol-
idation, grouping, and sustained diversity. The consolidation 
refers to formation of the common choice among members, 
the grouping of the members means that individuals in the 
neighborhood of the network grow similar, resulting in a 
more homogeneous groups, and sustained diversity is kept 
by minority with the ability to keep different characteristics 
despite the influence from others.

Imitation between firms leads to emergence of lead-
ers. The bigger, more successful and prestigious a firm is, the 
more informed other firms think it is and they tend to repeat 
its behavior. The emergence of followers also depends on 
the level and number of links the leader has with other firms 
(Haveman, 1993). Having a central position in the network 
is important because closely connected firms are better in-
formed.

Imitative behavior may also be the cause of the “cluster-
ing” of foreign direct investments. A leader entering a foreign 
market may be followed by followers who repeat the same 
behavior, ensuring that an approximate balance of compet-
itive opportunities is maintained and that the followers do 
not lose competitiveness with the leader. Imitation is also ob-
served when there is competition between firms in research 
and development. The first inventor of new technology can 
patent his invention, so one firm’s rise in research and de-
velopment costs is followed by competitors’ similar behavior, 

which results in excessive investment in a particular industry 
(Lieberman and Asaba, 2006).

Updating information in an incomplete network is par-
ticularly difficult, as agents are unaware of what information 
others possess and need to make a guess instead. A mathe-
matical model of the network is useful for dealing with dif-
ferent types of examples, such as analyzing civil unrest and 
protests. Short distance connections can be caused by the 
geographical characteristics of social dissatisfaction, and long 
distance connections can be explained by many different fac-
tors (Braha, 2012). Especially interesting are the scalefree 
networks, in which degree (the number of connections with 
neighboring members) is exponentially distributed, indicating 
the existence of closely related individuals - hubs. This hap-
pens in networks that are constantly growing with the addi-
tion of new members, and new members are more inclined 
to associate with individuals who are already connected to 
many other individuals. Analyzing networks with such distri-
butions helps to explain the phenomenon of diffusion and 
epidemic spread.

The analysis of large networks is associated with great 
difficulty, which is why it is more appropriate to observe par-
ticular cases. One example of such an analysis is that 10% of 
the total population can change the behavior of the rest of 
the population if they never change their own opinion and 
stay firmly on it (Xie et al., 2011). The authors came to this 
conclusion by analyzing the complete graphs of a network (all 
individuals in the complete graph are related to all others). 
They also concluded by simulating a scalefree network of 
Erdős–Rényi random graphs that the degree of the system is 
the same as that of complete graphs but with a lower aver-
age number of connections, the consensus time drops slightly 
faster. It is interesting to see whether similar results can be 
drawn from the analysis of individuals who are motivated by 
the utility level.

HERD BEHAVIOR UNDER DIFFERENT
NETWORK SYSTEMS

Networks greatly influence various processes and their 
dissemination. For example, dissemination of innovation de-
pends not only on how valuable the technology is to people, 
but also on what channels will be used to spread it and who 
will spread the information. In order to draw conclusions, it is 
advisable to compare different types of networks in terms of 
the prevalence of group behavior within them. In this regard, 
the present study deals with four types of networks: small 
world, onehub (one central figure), multihub (many central 
figures) and twocomponent (two closely related groups with 
weak links between groups).

Computer simulations of group behavior formation al-
low for analysis of general patterns. The smallworld random 
network is a simple base, the extension of which allows for 
deeper observations. Such a network could be a network of 
friends on Facebook, a network of college students or many 
others. They are characterized by a large component and 
short distances between any two individuals in the network 
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(Jackson, 2019, p. 50). Small-world random networks can be 
extended by introducing a closely related element into the 
network. The simplest network with closely related node is 
star network. In such a network, all individuals are connected 
through one central figure, and there are no direct connec-
tions. The central figure, the socalled hub, plays a key role in 
disseminating information within the network. Internet net-
works, connected though servers are such networks.

A multihubbed unevenly connected network well de-
scribes the characteristic of individuals that they often resort 
to preferential attachment  individuals (or organizations) 
that are more connected are more desirable than others. This 
feature is widespread among individuals and many situations 
are characterized by it (frequency of word use, distribution of 
city sizes, distribution of wealth, number of citations in sci-
entific articles...). This means that nodes with multiple edg-
es are more likely to acquire new ones, while less connected 
ones have less chance of making new connections. Such a 
relationship is often described by power law and is known as 
Zipp’s law (Jackson, 2011, pp. 525). Such relationship leads to 
the emergence of certain hubs or central figures that spread 
information to many individuals and may be thought as lead-
ers or experts in a particular situation. In addition to favora-
ble connectivity, such networks are characterized by freedom 
from scale effects, which is particularly useful for analyzing 
such networks. As for a two-component network, such a net-
work is useful for analyzing a somewhat polarized society. In 
the case of the behavior of loyal customer groups on both 
sides of the duopoly market or the formation of two major 
political or other opinions, public behavior can be described 
in terms of such a network.

Within this study, a random (small-world type), single- 
hub, multihub and twocomponent network of 150 individuals 
was selected for analysis.

THE EFFECT OF NETWORK TYPES ON HERD BEHAVIOR



გლობალიზაცია და ბიზნესი #8, 2019164

Figure 2. Results of simulations in small world networks when propagation starts from a) random 
member; b) most connected member; c) least connected member

The result is quite different if there is one central figure. 
In this case, the full spread occurs at a minimum of 10 and a 
maximum of 206 periods and the average time of full spread 
varies from 20.5 to 36. This means that the presence of one 
central figure prevents information from spreading across the 
network, as there is preferential attachment and some mem-
bers can only acquire one connection. If there are several 
central figures, the full spread occurs in at least 3 and a maxi-
mum of 122 periods and the average time of full spread varies 
from 3.9 to 14.9. In a twocomponent network, full adoption 
occurs quite rapidly - at least 5 and up to 36 periods, and the 
average time of full adoption varies from 9 to 13.3. Although 
the connection between components is almost nonexistent, 
a small number of existing links play a critical role in rapidly 
disseminating a behavior.

B. CONFRONTATION OF TWO OPPOSING OPINIONS 
WITHIN A NETWORK

It is interesting to see how often one view overcomes 
another or whether their stable coexistence is possible when 
two opposing opinions are being spread in a network. It can 
be observed, for example, in the diffusion of alternative inno-
vations, when only one of them can be established (e.g. mag-
netic video and digital tapes) or in the spread of influence of 
two opposing political forces. The results of the simulations 
below provide some insight into these issues.

Random network simulations have shown that in case 
of two opposing norms, full spread occurs in at least 4 and 
maximum 15 periods and the mean time of full spread var-
ies from 7 to 7.6, depending on whether two randomly se-
lected members have opposing views or two members with 
unequal positions, one of which is more connected, rather 
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than the other. In 36.67% of the symmetrical cases one of 
the opinions was completely dominated, while in the other 
cases both views were maintained at different ratios. When 
one member was more connected than the other, complete 
dominance occurred in 42.19% of the cases.    

In the case of two opposing norms in a single network, 
full adoption occurs at a minimum of 8 and a maximum of 
96 periods, and the average adoption time varies from 20 to 
25.6. Such extreme variability in the time of full adoption of 
a norm is due to difficulty of covering large masses when dis-
seminating from the highly connected members of the net-
work. Moreover, in 32.88% of the symmetrical cases one of 
the opinions was completely dominated, while in the remain-
ing cases both were maintained at different adoption levels. 
When one opinion was spread from better connected mem-
ber than the other, complete adoption occurred in only 1.15% 
of cases. This is due to the specificity of onehub network. In 
this case, some peripheral members never adopt widely ac-
cepted opinions. Full adoption happens in multihub network 
over a period of 3 to 57 periods and the average time of full 
adoption ranges from 3.9 to 7.1. In 85.59% of the symmetrical 
cases one of the opinions was completely dominated, while 
in the asymmetric cases the complete adoption occurred in 
53.98% of the cases. In a twocomponent network, full diffu-
sion occurs in a minimum of 5 and a maximum of 20 periods 
and the average time of full adoption varies between 9.8 and 
10. In 34.14% of the symmetrical cases one of the views was 
completely dominated, while in the asymmetric cases it was 
only 2.88%.

It is evident from the simulations that the position of 
the individual in the network is important to determine his 
or her impact on community or a particular group. It is no 
less important to know what type of network is best suited 
to represent a society and what the permeability of different 
norms, innovations or representations is within it. A central 
position of a member gives him a greater chance of dissem-
ination of an opinion in the group but does not rule out the 
delay or failure of the process. In some cases the opinion of a 
less connected individual may be more successfully dissemi-
nated and established.

Group behavior spreads more rapidly in a random net-
work than in a network characteristic of a special society on av-
erage. But multihub network has the potential for the fastest 

spread (although information disseminates faster in a random 
network on average). Group behavior is slow to spread in a 
single-hub network, as some individuals are very weakly con-
nected to other areas of the network. An opinion spread in the 
neighbourhood of the central figure will soon reach all mem-
bers of around him or her but it will take a long time to reach 
far ends of the network. The two-component network in this 
regard maintains a balance between the speed of distribution 
and the area of distribution. There is least variation between 
adoption times in a twocomponent network (not considering 
the smallworld random network). The high variation in sin-
glehub and multihub networks indicates that it is advisable to 
consider more specific situations for accurate results.

The computation of betweenness centrality indices re-
vealed that the random network characterized with the low-
est betweenness centrality coefficients from 0.002 to 0.051, 
while the one-hub network is naturally the highest - from 0 
to 0.688.

Figure 4. Adoption times in multi-hub networks of dif-
ferent sizes.

Figure 4 compares adoption times within multihub net-
works of different size and it is clear that adoption happens at 
the same speed most of the time regardless of the network 
size. In case of N=150 adoption is fastest and it takes only 5 
periods. When two opposing opinions are being spread, the 
process reaches stability at different speeds. The next figure 
summarizes the results. When one of the opinions is domi-
nated by the other, it takes similar time periods for all sizes 
of multihub networks but in this case the mediumsized one 
takes the longest to reach stability, while the network with 
150 members stabilizes the fastest.

Figure 3. Results of 
simulations in small world 
random network, when to 
opposing views are being 
spread from a) randomly 
chosen members; b) the 
most and the least con-
nected members.
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It will be interesting for the future research to study 
adoption of group behavior from not one but multiple sourc-
es. Also, observing the distribution of group behavior across 
different network types, taking into account different model 
types and comparing the actual data with the given model.

CONCLUSION

The present paper analyzes patterns of information flow 
across different types of networks and compares the condi-
tions for the emergence of group behavior. Simulations were 
carried out on 4 types of networks of 150 members - small-
group, singlehub, multihub and twocomponent networks. 
According to the results, group behavior, innovation, opin-
ion or norms can be spread within the network at different 
speeds.

In small world, full adoption occurs in 420 periods and 
the average time of full adoption is 6.58.6. In nonrandom 
propagation simulations, the highest and lowest degrees 
were selected according to the degree of dig. On the other 
hand, considering the betweenness centrality of CBl calcu-
lated for each member, the individuals with the highest and 
lowest values were chosen. In the case of a single-hub net-
work, full adoption can happen very quickly or very slowly. 
The existence of one central figure prevents the spread of in-

formation across the network from the effect of preferential 
attachment and some members can only acquire a single link. 
If there are several central figures, the full spread is, on aver-
age, the fastest. It only takes 3.9-14.9 periods.

The study of the diffusion of two opposing views is 
 interesting when dissemination of alternative innovations 
or spread of influence of two opposing political forces are 
studied. Conducted simulations show that in the case of two 
opposing norms, full propagation occurs most quickly within 
a multihub network with only 3.97.1 periods required on 
average and it is slowest in a single-hub network with 20-25.6 
periods. The complete dominance of one of the opinions is 
highest in multihub network, where it occurs in 85.59% of 
symmetric cases and in 53.98% of asymmetric cases.

It is evident from the simulations that the position of 
the individual in the network is important to determine his 
or her the impact on a community or a particular group. It is 
no less important to determine the type of a network and the 
permeability of different norms, innovations or representa-
tions within. A central position gives a member a greater 
power in disseminating an opinion, but does not rule out 
 delay or  failure of the process. In some cases, opinion of a 
less  connected individual may be more successfully dissemi-
nated and established. The size of a singlehub or multihub 
networks does not drastically change adoption times but can 
still have a small impact.

Figure 5. Adop-
tion times for spread 
of two  opposing opin-
ions  within multi-hub 
networks of  different 
sizes.
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SUMMARY

This paper aims to compare spread of an opinion, norm, 
innovation or a belief in different types of networks. For this 
purpose, different network metrics are discussed and results 
of network model are summarized based on simulations. 
Norms may spread from a single source or multiple sources 
and these issues require separate analysis.

Networks play an important role in decisions that peo-
ple make. They determine what information someone will re-
ceive and how will he act within this limited information. As 
it turns out, small number of people can influence decisions 
of majority. These can be consumption decision, decisions 
about adopting new technologies, innovations, medical prac-
tice, social norms and so on. Mathematical models of net-
works help us understand how these processes propagate. 
There are different types of networks that can emerge within 
a society or some group and there are characteristics that can 
describe roles of group members in spreading some idea or 
innovation.

Networks can be of many kinds but human networks 
tend to have common characteristics. Therefore, current 
work focuses on 4 types of networks - small world, single-hub 
(one central figure), multihub (many central figures) and 
two-component. Small world random networks are observed 
in different situations and they can be used to describe some 
human interaction networks. Many networks are described 
by power law distributions, where new members of a net-
work have a preferential attachment and link to other high-
ly connected members. Singlehub and multihub networks 
describe such situations. Twocomponent network is used to 
describe polarized groups that have opposing views and are 
competing with each other. This could be political parties or 
competing firms.

The present paper analyzes patterns of information flow 
across different types of networks and compares the condi-
tions for the emergence of group behavior. Contribution of 
this work is the simulation results that show how different 

networks exhibit varying outcomes and propagate opinions 
differently.

Simulations on small world, singlehub, multihub and 
two-component networks with 150 members show that net-
work types matter in terms of how fast can group behavior 
spread within a network. The process of spreading group be-
havior is as follows: Every individual receives some signal si 
about a binary decision. Individuals make the first decision 
based on their signals because they have no other informa-
tion. In the next step, every individual looks at the decisions 
of those in his or her neighborhood and updates his or her 
belief by the Bayes rule. On the next step they observe oth-
ers’ actions again and decide whether to change own action 
or not and so on. After some stages, a stable point is reached 
where no one is willing to change his decision anymore. The 
study compares the times needed to reach stability in differ-
ent types of networks.

Simulations have shown that the speed of propagation 
of a belief varies according to who is the source of this pro-
cess. However, the difference is not big within a small world 
network. As it turns out, full distribution occurs in at least 4 
and a maximum of 20 periods, and the average time of full 
distribution varies from 6.5 to 8.6, depending on whether the 
most connected member is the source or the least connected 
one. The result is quite different if there is one central figure. 
The presence of one central figure prevents information from 
spreading across the network, as there is preferential attach-
ment and some members can only acquire one connection. If 
there are several central figures, the full spread occurs rela-
tively faster. In a twocomponent network, full adoption oc-
curs quite rapidly. Although the connection between compo-
nents is almost nonexistent, a small number of existing links 
play a critical role in rapidly disseminating a behavior.

Group behavior spreads more rapidly in a random net-
work than in a network characteristic of a special society on 
average. But multihub network has the potential for the fast-
est spread (although information disseminates faster in a ran-
dom network on average). Group behavior is slow to spread 
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in a single-hub network, as some individuals are very weakly 
connected to other areas of the network. An opinion spread 
in the neighbourhood of the central figure will soon reach all 
members of around him or her but it will take a long time to 
reach far ends of the network. The two-component network 
in this regard maintains a balance between the speed of dis-
tribution and the area of distribution. There is least variation 
between adoption times in a twocomponent network (not 
considering the small-world random network). The high var-

iation in singlehub and multihub networks indicates that it 
is advisable to consider more specific situations for accurate 
results.

Comparison of adoption times within multihub net-
works of different size shows that adoption happens at the 
same speed most of the time regardless of the network size. 
When two opposing opinions are being spread and one of 
the opinions is dominated by the other, it takes similar time 
periods for all sizes of multihub networks.

THE EFFECT OF NETWORK TYPES ON HERD BEHAVIOR
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INTRODUCTION

In the literature in the field of economic sciences (in-
cluding defense economics) one can find examples of the 
restructuring of armed forces (military bases/units), arms in-
dustry and related research and development units and their 
consequences for the community on the micro, meso and 
macroeconomic scales, from the United States of America, 
the Federal Republic of Germany, Sweden, the Great Britain, 
France, Central and Eastern Europe (Intriligator 2001, p. 345-
347, Myrttinen 2003).

The process of transforming the armed forces in individ-
ual countries made itself felt at the end of the 1980s, in par-
ticular after the end of the Cold War (Markusen, Oden 1994, 
p. 4). The consequences of the transformations varied de-
pending on: the strength and nature of the links between the 
armed forces and the local and regional community, develop-
ment conditions in particular parts of the country (Myrttinen 
2003, p. 1213), as well as the scale of reduction of defense 
spending. Referring to the effects of lowering these expen-
ditures, it is worth emphasizing that the concentration of 
military activity in selected locations (Cunnigham, Klemmer 
1995, p. 33) and the related concentration of military expen-
ditures (as opposed to other types of public spending) may 
have a greater impact on the local and regional economy than 
on the national one. Depending on the connections of op-
erational subsystems elements and support, as well as their 
distribution in space, expenditure reduction is also felt by the 
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cities where the subsuppliers are located, like militaryin-
dustrial complex in the USA – cooperation of major suppliers 
with the government and smaller sub-suppliers; and services 
for the army from companies located throughout the country 
(Stankiewicz 1999, p. 27; Sirko, Piotrowska-Trybull 2013, p. 
141-144).

As a result of the restructuring of the army after 1990 
in the countries of Central and Eastern Europe, including 
Poland, some problems occurred, among others connected 
with: establishing land ownership, finding an investor inter-
ested in development of former military bases, environmen-
tal pollution in the areas of former military bases, lack of lo-
cal adaptation capacities in local governments, as well as the 
problems of population dislocations. 

1. THE POSSIBLE IMPACTS OF MILITARY BASE 
CLOSURES AND ALIGNMENTS

The following areas are indicated in the literature show-
ing the effects of the liquidation of the army for the territorial 
unit:

 demography – population decline, decrease in popula-
tion growth, population migration;

- labor market – employment decline, increase in unem-
ployment, need for retraining;

 income situation – lowering the level of remuneration, 
including among those that cooperated with the liquidated 
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entity, lowering the purchasing power of the population and 
reducing consumption, increased demand for social assis-
tance;

- economy – changes in the economic structure, reduc-
tion in the size of the local tax base;

 public services – reduction of the number of recipients 
(schools, health centers, cultural institutions), sometimes 
also liquidation of branches due to too high costs of their 
maintenance in relation to the number of recipients;

- real estate market – surplus of housing supply in rela-
tion to demand, lowering property prices, worse financial sit-
uation of borrowers, increase in the number of vacant space.

The liquidation of military units from the point of view 
of the real estate market gives diverse possibilities of using 
post-military property for civil purposes, depending on its 
type, technical condition and location (see tab. 1). 

Table 1. Examples of use of post-military assets as 
 experienced in the Federal Republic of Germany after the 
departure of American troops 

directions and increase the dynamics of development, which 
in previous periods could not be implemented due to: limited 
supply of land, high prices of plots, lack of land for investors 
and housing purposes, etc.

It should be also noted that the negative consequences 
of liquidation of a military unit exceed the capacity of local 
authorities. For this reason, as a rule, regional and central 
authorities, and in the case of EU Member States, also EU 
funds available under the cohesion policy aim at the improve-
ment of the socioeconomic situation in such locations. One 
of such EU initiatives was KONVER Programme – a followup 
to expenditures in 1991 and 1992 under the budget item for 
Perifra, a scheme instituted by the EU Parliament to finance 
pilot projects designed,  among other things, to assist in the 
conversion of regions whose economies depend on defense 
industries and military bases. The Commission decided to 
launch KONVER in 1993 because the situation in some areas 
affected by declining activity in the defense sector was wors-
ening (The European Commission Press Release 1993). Appli-
cations for assistance in 1993 accounted of the split of funds 
between the European Regional Development Fund (ERDF - 
ECU 85 million) and the European Social Fund (ESF - ECU 45 
million). In principle major infrastructure works and purchas-
es of land were not to be eligible but it was designed to help 
to partially finance a wide range of measures in the following 
fields (The European Commission Press Release 6/4/1993):

 basic/advanced training for new jobs and qualifica-
tions, as well as employment subsidies;

 diversification of economic structures within a region, 
in particular by assisting the development of small and medi-
um-sized businesses; 

- improvements to the business environment and the 
services available to businesses, including financial services;

 promotion of innovation, application of knowhow and 
technology transfers;

- conversion  of sites previously used by the armed forc-
es  and development of new activities on these sites;

 restoration of the environment and rehabilitation of 
land previously used by the armed forces, especially dealing 
with past pollution damage;

- feasibility studies and models for conversion projects;
 cooperation, including exchanges of experience, be-

tween the different areas affected.
The new Länder of Germany were already eligible in 

1993 for the assistance provided under KONVER. According 
to Operational Programme for Germany the aim was to fa-
cilitate the vocational reconversion of workers who lost their 
jobs due to reductions of the armed forces or to reduce ac-
tivities of the armament industries. The ESF contribution in 
1993 only was ECU 13.22 million allowing the retraining of 
3,250 persons and the granting of recruitment and startup 
aids for 1,200 jobs. The main beneficiaries were likely to be 
civilian employees made redundant by the allied forces or 
the German army (The European Commission Press Release 
11/10/1993). KONVER was transformed into an annual pro-
gram included in the Structural Funds budget 1994-1999 
(over ECU 500 million), more than 40% was received by Ger-
many (Guay 1998, p. 60).

Type of land
and/or real 

estate

The use of post-military property
and related difficulties

Military 
barracks

Apartments, schools, administrative buildings
There are difficulties in attracting investors and using 

the space associated with warehouses and sports 
facilities

Staff 
apartments  

and flats

Flats
The limitation is the cost of housing adaptation to 

current market standards

Training 
grounds 

and training 
facilities

For training purposes of the army. Parks, reservations
There are restrictions on the use due to unexploded 
ordnance, surface pollution, rare plant and animal 

species

Airports

Maintaining the previous function – handling 
passenger and freight traffic, as well as dividing the 

area into smaller plots.
Sometimes there is no need to maintain the airport 

due to: costs, other developed branches of transport 
(railway), resistance of inhabitants concerned about 

noise, pollution
Facilities for 
the repair 
of military 
equipment

Production or repairs, civil applications.
Difficulties of conversion of production and services to 

civilian purposes due to dated assets

Arsenals
Historical objects.

High costs of transforming these objects, as well as 
removal of pollution 

Recreational 
areas and 
facilities

Hotels, bowling alleys, gyms.
Diversified interest of investors in facilities in cities and 

in rural areas. Necessity to retrofit facilities

Source: Cunnigham, Klemmer 1995, p. 36-41.

From the perspective of local authorities, the possibility 
of using post-military assets may be an opportunity to change 
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Commune Type of object, post-military area Ways of using military property

Goleniów Post-military airport with 
infrastructure

The SzczecinGoleniów International Airport located 33 km northeast of the center of Szczecin at the 
national road No. 6 (Goleniów  Gdynia). Its range covers over 1.6 million inhabitants. In recent years, a 

new air traffic control tower and terminal have been built 

Grajewo Grounds and post-military 
buildings

Destination of the area for the needs of housing, restoration of historic buildings. Modernization and 
improvement of technical infrastructure. Some buildings were adapted for: vocational school, fire station, 

police headquarters

Gubin Grounds and post-military 
buildings

The buildings were adapted for: a day care center for pensioners, communal and social housing, detention 
center. In addition, the Catholic Association operates in the barracks building

Międzyzdroje Barracks, bunkers Execution of demolition of postmilitary buildings, arrangement of the area in the Międzyzdroje Forest 
District. One of the bunkers developed into a museum

Mrągowo Military barracks,
training blocks (14 ha)

Some of the buildings have been renovated and handed over to schools. The rest are adapted for housing 
and municipal institutions (ice rink, indoor swimming pool)

Nasielsk Grounds and post-military 
buildings (9 ha)

In the post-military area, a museum center was created for exhibits of military technology, in which 
military equipment and vehicles are presented. In hangars, in which antiaircraft missiles were stored 
and armed, on the surface of approx. m2, the most valuable military equipment was collected. Since 

2010, International Meetings Oldtimer Militaris have been held here, during which there is an exchange 
of military items. The Foundation for Environmental Protection also operates in this area. It deals with 

the protection of the environment and raising funds, cooperates with defense formations, supports state 
and local government institutions in the event of natural disasters and catastrophes as well as performs 

exercises in this area

Piła
Post-military airport, military 

compound  shooting centre, etc.
(650 ha)

Part of the airport grounds is used by the aero club, the rest can be used for civil aviation purposes. In 
the area of the airport a few institutions were located, such as a college of the university, provincial traffic 

center. In the barracks, vocational school was also located. 
Some of the buildings are used for the housing purposes. In addition, the land is used for economic 

purposes, including commercial and service purposes.
The district court is located in the buildings and it is planned to extend and modernize the facilities and 
the area of the Caritas Charity and Care Center. It is planned to build a tactical hall and modernize the 

shooting facilities, also for the needs of the police school

Pleszew Post-military grounds (10 ha)

Postmilitary real estate (didactic buildings, administration, boarding school, canteen, training workshop, 
library, clinic, carpentry workshop) adapted by the Center for Education and Upbringing performing 
educational, socialization tasks in relation to neglected youth and employment tasks in relation to 

unemployed youth. In addition, a company was created to manage sports facilities

Słubice Military compound 

In the 1990s, Special Economic Zone was established within area and grounds for single-family housing 
were earmarked. In the barracks there are currently: a parking lot, student houses of Collegium 

Polonicum, a sports hall, poviat labor office, high school, city hall, district prosecutor’s office, housing 
estates

Wałcz

Barracks (also kitchen and 
canteen, stables, bunkers) of 

a former military unit, Wojska 
Polskiego Street

Some of the barracks and administrative buildings, including the gym, were transferred to the needs of 
the Higher Vocational School. 

Other facilities have been given service functions so far (wholesalers, transport services, car wash and 
vulcanization).

2. EFFECTS OF LIQUIDATION OF MILITARY 
UNITS IN POLAND AFTER 1990 

ACCORDING TO OWN RESEARCH

In Poland, in 1990, military units were deployed in 256 
garrisons. In subsequent years, as a result of the restructuring 
of the armed forces, the number of garrison was reduced, as 
a result of which the number of garrison was limited to just 
over 100.

In a survey conducted among 33 representatives of local 
government from the area, where the army was withdrawn, 
among others, the answer to the question of what negative 
effects of the liquidation of the unit were met by represen-
tatives of local authorities and how the areas and postmili-
tary sites in the communes are or will be used. Respondents 
assessing the liquidation of a military unit in their commune 
mostly assessed it “definitely negative” (39.4%) and “rather 

negative” (33.3%), while the answer “neither positively, nor 
negatively” was given by only 18.2% of them. The fields in 
which local governments most strongly felt the negative ef-
fects of the liquidation of the military units were the labor 
market (rising unemployment, falling employment), real es-
tate market (property destruction), income situation (income 
reduction) and demography (population migration). In the 
context of a noticeable destruction of postmilitary proper-
ty, the problem was the prolonged procedures of its sale, ex-
change, preventing the use of buildings and land for develop-
ment purposes. In the short term, the negative effects of the 
liquidation of the army in the commune prevailed, while in 
a longterm the situation improved due to the development 
of postmilitary areas for production, housing and public util-
ity purposes. The table below presents the situation in 10 
communes that faced the effects of the restructuring of the 
armed forces in their area  (see tab. 2). 

Table 2. Examples of using post-military property in  selected communes

Source: own elaboration based on local authorities’  websites, local strategies and revitalization plans.
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3. LOCAL REVITALIZATION PROGRAMS IN POLAND 
AS INSTRUMENTS OF LOCAL DEVELOPMENT AND 

RESTRUCTURING 

In the early 2000s, revitalization was defined as: a se-
quence of planned activities aimed at economic recovery and 
a change in the spatial and functional structure of degraded 
areas of the city, very often connected with postmilitary ar-
eas (Kaczmarek 2001, p. 16). According to laws applicable in 
Poland today, especially Act on Revitalization from 2015 (Act 
2015, art. 1.2), revitalization is a process of deriving degraded 
areas from the crisis (so-called recessionary state) that should 
be run in a complex manner and territorially concentrated, 
through integrated activities undertaken for the local com-
munity, space and economy. What must be stressed here is 
that degraded areas are no longer understood as areas that 
need renewal of public places or infrastructure, but are des-
ignated as such due to the concentration of negative social 
phenomena (in particular unemployment, poverty, crime, 
low education or social capital, as well as insufficient partic-
ipation in public and cultural life), accompanied by at least 
one out of the following spheres: economic, environmental, 
spatialfunctional and/or technical. The negative occurrences 
in spatialfunctional sphere include,  in particular, presence of 
degraded and unused postmilitary areas and facilities. Plan-
ning of all revitalization undertakings should be preceded not 
only by the designation of the areas with high concentration 
of negative phenomena as well as its local potentials (Jad-
achSepioło 2016, p. 74).

All undertakings aimed at counteracting the concentra-
tion of problems in the degraded area should be based on 
the communal revitalization program and carried out by local 
stakeholders. Preparation, coordination and creation of con-
ditions for conducting revitalization, as well as its manage-
ment is a task of local self-governments of communes (Act 
2015, art. 3.1). Revitalization should show the way that prob-
lems can be solved or reduced; therefore it is a tool for com-
munity development. First stage of preparation is conducting 
diagnosis of a state of the commune taking into account so-
cial sphere and accompanying problems. Local (communal) 
revitalization program is a document prepared for the area 
of revitalization, which: may cover all or part of the degraded 
area in the commune, it must be characterized by a special 
concentration of negative phenomena relevant for the de-
graded area, due to its importance for local development, it 
will be an area where the commune will conduct revitaliza-
tion. Such area cannot be larger than 20% of the commune’s 
area and inhabited by more than 30% of the population of 
the commune, but it may be divided into sub-areas, includ-
ing sub-areas without common boundaries, and non-popu-
lated post-industrial areas, including post-military grounds, 
where negative phenomena occurred (Act 2015, art. 10). As 
previously stated, the prerequisite is that the actions to carry 
out in these areas contribute to counteracting negative so-
cial phenomena, in case of post-military areas followed by 
negative occurrences from spatialfunctional sphere. Revital-
ization program consists of 14 parts, the most crucial ones 
include (Act 2015, art. 14): revitalization vision, goals and cor-

responding directions; description of activities aimed at elim-
inating or reducing negative phenomena, including in partic-
ular a list of planned revitalization projects, stating for each 
project: name and indication of entities implementing, scope 
of performed tasks, location, estimated value, forecasted re-
sults along with the method of their evaluation in relation to 
the purposes of revitalization; estimated financial framework 
of the municipal revitalization program along with an esti-
mate of financial resources from public and private sources.

As the majority of stakeholders implementing revitaliza-
tion projects under the current EU financial perspective are 
looking for cofinancing of these activities from funds avail-
able under the EU operational programs, it is necessary to 
take into account the laws connected with the EU cohesion 
policy realization, including the Guidelines issued by the 
Minister of Development in order to unify the conditions 
and procedures for implementing operational programs for 
20142020 in the scope of projects realizing revitalization 
goals and processes. Above all, the idea of integrated proj-
ects should be mentioned. There are at least two projects re-
lated to each other thematically as part of a common goal to 
be achieved thanks to their implementation, the selection of 
which, for cofinancing or implementation, is coordinated by 
the relevant institutions. Coordination consists in particular 
in defining the mutual relations between projects in terms of 
the conditions of their selection and evaluation or the provi-
sions of agreements on cofinancing of a project or decision 
on cofinancing a project (Act 2014, art. 32.2). In practice, 
the necessity to implement integrated projects means that 
an infrastructure project can be financed from the European 
Regional Development Fund only under the condition of im-
plementing a social project precisely related to it, for exam-
ple, the renovation of a damaged building must constitute an 
adaptation to specific social goals (to serve as a location for 
an institution implementing projects serving the purpose of 
leveling out diagnosed social problems). It is not allowed to 
plan and implement only selective investments, focused sole-
ly on the rapid effect of improving the aesthetics of space, 
aimed purely at renovation or modernization activities, which 
do not result in structural (social, economic etc.) changes in 
the area of revitalization. The laws also stress the need for 
the delivery of meaningful social participation in the revital-
ization process.

As it was mentioned above revitalization plan is current-
ly a kind of estimate for the use of EU funds for the develop-
ment of problem areas in communes, but funds for the imple-
mentation of revitalization projects, like other development 
projects, can come from various sources. The main source 
of financing are public funds. They include both financial in-
struments created by local authorities (e.g. local taxes, loans, 
bonds, etc.) and external instruments (national programs, 
e.g. for protection of monuments, building health, education-
al infrastructure, vocational retraining etc.). Another category 
are private sources, the acquisition of which involves the in-
volvement of public authorities in creating a climate to invest, 
creating cooperation between the private and public sectors 
(including partnerships). Since Poland’s accession to the EU, 
funding for projects has been provided through repayable 
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measures (such as the JESSICA) and non-repayable EU funds 
(funds available under national and – above all – regional op-
erational programs). Today, some of these funds are available 
only for the implementation of revitalization projects and the 
basis for their granting is, among others, the inclusion of the 
project in the local revitalization program prepared according 
to given guidelines and accepted by the institution managing 
the EU funds.

4. CASE STUDIES

Dislocations of military units in the period after system 
transformation took place at different times, hence the level 
of advancement of efforts to eliminate their effects and ad-
aptation of areas to civilian targets is at various levels of ad-
vancement in individual communes and communes. There-
fore, there are no planned actions to eliminate problems 
caused by dislocation or adaptation of former military sites 
in the current revitalization programs concerning some of 
the communes analyzed above (Goleniów, Grajewo, Gubin, 
Słubice), while, based on the analysis of the programs that 
were in force for quite recently (20072013), these activities 
were very important and intensified. In some programs one 
can find just some references to the presence of the army in 
the commune in the past, for example in Nasielsk among the 
local stakeholders and important entities of the NGO sphere 
there is an association of former soldiers. 

In the half of the analyzed cases, in current revitalization 
programs, however, it is still possible to find activities related 
to the management of post-military property and the elimi-
nation of social or economic problems related to the disloca-
tion of a military unit. Activities associated with these goals 
have a different role in these documents. In some, they are 
relatively small compared to all activities aimed at revitaliza-
tion of problem areas (Mrągowo), however, there are cases 
where their importance is crucial for the implementation of a 
vision of development of a given degraded area (Piła, Wałcz). 

The first group includes programs drawn up for com-
munes Międzyzdroje, Pleszew and Mrągowo, where projects 
connected with adaptation of the postmilitary buildings for 
the purposes aimed at creating new infrastructure and elim-
inating social (like dependence on social assistance) and eco-
nomic problems (like creating new jobs, e.g. in tourism) were 
designed. The idea of integrated projects can be illustrated 
here based on the example of a project entitled “Reconstruc-
tion and adaptation of the historic weapon storage, located 
in the former postmilitary area, for the Local Activity Cen-
ter” included in Local Revitalization Program for the Town 
Mrągowo from 2016, developed to identify and plan priority 
revitalization projects for 20162023 (Mrągowo 2016, p. 4). 
With almost 22 thousand inhabitants, the town of Mrągowo 
is located in the north-western part of Poland. The town is 
a popular tourist and recreational center in Masuria, the so
called Polish land of a thousand lakes (there are three large 
lakes in the city) and is known mainly for the annual Picnic 
Country organized since 1982. Since 1955 the 9th Training 
Center for Communication Professionals has operated here. 

In 2002, military unit in Mrągowo was disbanded,  only the 
Military Training and Conditioning Center remained until to-
day. Previous revitalization programs implemented by the 
commune resulted in the revitalization of the former military 
unit areas in 90% (some of the buildings have been adapted 
for economic activity, private apartments, 122 municipal and 
social dwellings were prepared). The area of revitalization 
was determined using index analysis. One of the significant 
problems in the social sphere was the diagnosed large num-
ber of people addicted to social assistance benefits. Also the 
share of long-term unemployed among persons of working 
age was relatively larger in this area than recorded for the 
whole commune. Indicators related to crime and alcoholism 
were at a worse level as well. As for the infrastructure sphere, 
this area is characterized by an above-average share of old 
and devastated buildings. The building of the weapon ware-
house (Kopernika Street) is one of two buildings of former 
military unit that have not been revitalized, the area is un-
developed and unused, the building itself is in poor technical 
condition. The goal of the project is to strengthen local activ-
ity and create appropriate conditions for its integrated devel-
opment, giving degraded sites new functions. The project will 
be managed by commune. The Local Activity Center will be 
an institution whose activity will serve for: a) development 
of comprehensive support programs addressed to marginal-
ized, disadvantaged people living in the area, b) implementa-
tion of innovations in the field of selforganization, selfhelp 
and social activity of residents, including the development of 
volunteering and social entrepreneurship, c) improvement 
of intersectoral cooperation – institutions, organizations and 
other entities – for integrated revitalization projects. The list 
of activities to be undertaken in the Centre was designed. To 
make possible its realization three floors of the building will 
be renewed. On the ground floor, a multifunctional hall will 
be created, equipped with multimedia and conference equip-
ment, enabling the organization of meetings, exhibitions, 
concerts, workshops, screenings and film projections, as well 
as allowing to conduct various thematic activities dedicated 
to the disabled, elderly people, children and parents, young 
people and other social groups. At the level of the first floor, 
there will be facilities for nongovernmental organizations: of-
fice rooms, a workshop and a miniconference room. On the 
second floor youth activity space is planned. In addition, ac-
commodation space will be created in the attic, which, thanks 
to interior design, can also be used as a place for individual 
conversations and meetings in small groups (Mrągowo 2016, 
p. 103). The project improving the conditions for living and 
recreation of residents, as well as serving the development of 
tourism is the construction of a covered swimming pool in the 
area of former military unit.

In the group where projects concerning post-military ar-
eas and problems related to dislocation of an army unit are 
essential for the implementation of a vision of development 
of the whole degraded area revitalization programs of Piła 
and Wałcz communes were included. The example of Piła will 
be described, as it is a bigger city where the post-military ar-
eas constitute five subareas of revitalization located around 
the city center of Piła and cover the area of about 546 ha. The 
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city selfgovernment of Piła has been actively engaged in revi-
talizing activities since 2000. In the years 20042012, different 
revitalization programs were prepared for postmilitary areas, 
nevertheless, references to the revitalization of postmilitary 
areas are very visible in the current program prepared in ac-
cordance with the above described Polish regulations in force 
since 2015 (Piła 2018, p. 5 and 44). The city of Piła, which 
currently has over 73 thousands inhabitants, is located on the 
border of two lake districts, by the river Gwda, in north-west-
ern Poland, in the Wielkopolskie Voivodeship. Municipal 
rights were most probably received in the fifteenth century 
and today the city is one of the four major economic centers 
in the region and the largest in the north of the voivodeship. 
The largest company, employing over 5 thousand people, is 
Philips Lighting Poland S.A. In the northwestern part of the 
city a large airport is located , until recently it had been used 
by the army. The area of revitalization included areas inhab-
ited in the city center and western part of the city, where the 
high concentration of social problems was diagnosed (e.g. 
demographic burden – post-working age people account for 
almost 25% of the total population, also the unemployment 
and poverty is included in the significant problems of the area 
– the highest share of the unemployed and socially disadvan-
taged people was recorded here compared to all neighbor-
hood areas in Piła, the results achieved by pupils are worse 
than in other parts of the city, people are less active when 
considering both their participation in social and economic 
life. Spatial, infrastructural and technical problems are also 
visible (Piła 2018, p. 3233). Postmilitary terrains are part-
ly located in the above described area – like for example a 
subarea of the former Military Officer Automotive School, 
requiring further investments in the existing infrastructure. 
The area is intended for higher education, sports, recreation 
and tourism services. Its development will contribute to the 
increase in the number of jobs, which is especially important 
for the residents in the sub-area. This is crucial for counter-
acting other diagnosed negative social phenomena. The next 
sub-area is the ground of the former military compound – it 
has a varied terrain, and is partly wooded and deprived of 
equipment in technical infrastructure. A sub-area designated 
for economic and service functions, with the need to build 
road infrastructure. Its development will contribute to the 
increase of the potential for the development of econom-
ic functions, and thus the creation of new jobs. The area of 
the former military airport (with areas adjacent to the site 
as another subarea of revitalization) was also included in 
the revitalization area. According to the defense plans of the 
country, the airport function is to be preserved. There is an 
urgent need for effective development of postmilitary facili-
ties at the airport in order to prevent further degradation. In 
the sub-area there is the possibility of developing the airport 
function, e.g. as a local airport having basic infrastructure for 
the development of small air traffic (general aviation type), 
besides it is recommended to develop, in the sub-area, the 
functions of tourism, sport and recreation. Maintenance and 
development of the airport in Piła is an important factor of 
economic development and a significant stimulus for the im-
provement of the city. The fifth subarea was added to the 

area of revitalization as a result of public consultations. Part 
of largescale post military facilities requires general mod-
ernization (the two largest buildings have already been mod-
ernized). The functions that are being implemented there in-
clude: education and justice, as well as commercial purposes, 
including trade. For this reason it should be recognized that 
the actions taken there will contribute to counteracting neg-
ative social phenomena (Piła 2018, p. 4445). The list of revi-
talization projects includes: 25 projects aimed reducing social 
problems and 24 projects improving education conditions and 
developing culture; 16 projects aimed at economic elicitation 
and 7 improving communication; 15 projects connected with 
improvement of housing conditions, 8 projects concerning 
public spaces order and 7 projects concerning development 
of space for sport, recreation and culture. Among them, the 
projects related to the revitalization of postmilitary facilities 
must be indicated (Piła 2018, p. 5490):

 a project related to the creation of the Sports and Ed-
ucational Centre including, among others, comprehensive 
renovation and furnishing the premises of the facility con-
stituting the former military kitchen and their adaptation to 
the purposes of the meeting room. The aim is to create an 
alternative to spending free time for young people, what will 
indirectly prevent the increase in acts of vandalism and ag-
gression, as well as degradation of space and objects;

 3 stages of an activity (constituting 3 separate proj-
ects of almost EUR 10 million investment cofinanced from 
Wielkopolska Regional Operational Programme for the years 
20142020) aimed at revitalization of postindustrial and 
postmilitary grounds for economic purposes – creation of 
industry zone SouthEast Piła; 

 project connected with preparations of land around the 
postmilitary airport to locate and conduct business activity;

 project aimed at revitalization of airport facilities – 
former air hangar, warehouse and utility building with the 
surroundings (expected outcomes: preservation of objects 
important for the city’s history; improving public security 
through security; supporting local SMEs who actively use the 
landing pad and hangar by improving the technical condition 
and effective use of aviation infrastructure; creation of space 
for educational, cultural, sport and economic events; foster-
ing environmental protection);

- project aimed at launching a civil airport for public use 
with limited certification in Piła (implementation of the proj-
ect will affect improving connections of Northern Wielkopol-
ska Voivodehip with the region; combined with a network of 
roads and railway it will create new communication options 
and ensure better spatial cohesion of the region and country);

- project conducted by one of the local historical soci-
eties aimed at improvement of the condition of antiaircraft 
technical shelter located on Victory Square, resulting in ex-
tension of the object’s educational function (grounds of such 
events as: live history lessons in originally preserved shelter 
from 1942);

 project for young people in Piła to be organized in fa-
cilities on the premises of the postmilitary airport, cyclical 
events such as: attractive glider training for children and ado-
lescents, free simulator training, professional classes, consul-
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tations and workshops in the field of aeronautical modeling, 
construction of a flight simulator by members of the aero 
club, study trips and aero picnics for children and young peo-
ple (expected results include: prevention of social exclusion, 
integration and activation of residents, educational benefits, 
developing active civil society attitudes, better access to cul-
tural services).

CONCLUSIONS

The assessment of the presence of the army in the com-
mune, and then its dislocation, is diversified and depends on 
the level at which it is carried out. The restructuring of the 
armed forces, in particular the liquidation of military units, 
from the municipal perspective may determine the negative 
effects for its development, as the army may be perceived as 
a catalyst for local development, and its dislocation means 
weakening the development potential of this place resulting 
from a decrease in the number of inhabitants, number of 
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jobs, individual income, turnover, or the number of transac-
tions on the real estate market. Due to the scale of negative 
local effects, overcoming social and infrastructural problems 
resulting from the dislocation of military units is a concern 
not only of local authorities, but also regional, central or even 
supranational (such as the EU support).

One of the instruments influencing local development 
are revitalization programs. In recent years in Poland, these 
programs have gained particular importance as a document 
constituting the basis for intervention from the EU funds. 
The analysis of local revitalization programs of selected com-
munes has proven that post-military buildings can be an im-
portant infrastructure base for leveling social and econom-
ic problems of communes. Revitalization projects are now 
focused not only on improving the aesthetics of the former 
military units facilities, but above all enable the adaptation 
of objects to new civil functions, which gives an opportunity 
to improve the social and economic development of the re-
vitalization area.
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SUMMARY

The literature in the field of economic sciences analyzes 
the role of military base (unit) on socio-economic develop-
ment in many perspectives and scales but the local perspec-
tive is especially important as the location of military units 
has significant social, economic and spatial impacts and favors 
establishing relations between army and local entities, in par-
ticular selfgovernment authorities, educational institutions, 
nongovernmental organizations and residents. That is why 
also military base closures and realignments have prompted 
some of the most vocal public concerns in surrounding com-
munities. The actual magnitude of local effects connected 
with closures is usually difficult to estimate, and is based pri-
marily on case studies with some attempts to use statistical 
analysis in limited range (like employment).

The other issue described in the literature is connect-
ed with the process of revitalization (recovery) of local com-
munes. One of the instruments of programming the process 
of socalled mitigation of crisis in the degraded areas has been 

the local revitalization programs in Poland in recent years. Lit-
erature and empirical evidence proves that the closure and 
alignment of a military unit results in some socioeconomic 
distress for community and it may be a decisive factor for 
the emergence of situations in certain areas characterized 
by the concentration of negative social problems and the 
occurrence of other negative phenomena (in the economic, 
environmental, spatiofunctional or technical sphere) what is 
a prerequisite for marking the revitalization area according 
to Polish law. The EUfinanced projects designed in the pro-
gram should provide an assist to aid community revitalization 
efforts.

This article analyzes examples of local revitalization pro-
grams in communities where the military unit was closed. 
The aim of the case studies will be not only to learn about 
the actual impacts in the community and the proposals for 
minimizing those impacts, but also the assessment of the 
usefulness of the analysis of these planning documents to 
determine the socioeconomic and spatial impacts of military 
dislocation on the local scale. 
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Introduction. Accounting and auditing are  essential 
 elements of contemporary economic relations. Their 
 importance and the need for their development are consta-
ntly growing. Such relevance of the issue has paved the way 
for our interest in this subject, and accordingly, the purpose, 
objectives, subject, methods and the informational basis of 
research have been determined. 

The purpose of research is to identify the areas where 
improvements could be made in accounting and auditing 
regulation for private sector enterprises in Georgia, based 
on international experience, the country’s international 
commitments and the characteristic features of  economic 
 development.

The object of research is the process of introduction and 
development of a modern system of accounting and auditing 
in Georgia since the 1990s until today. 

The research subject is the of accounting and auditing 
regulation/selfregulation system existing in Georgia and its 
impact on the development of these fields. 

Research methods. In the research process, methods 
of induction, deduction, comparative analysis, synthesis, sta-
tistical observation, generalization, abstraction, analogue, 
systemic approach, modeling and institutional analysis were 
used.

An informational base for research is represented by 
laws and regulations acting in Georgia at various times, inter-
national agreements, professional standards, as well as infor-
mation placed on the webpages of Council of Auditing Activi-
ties of the Parliament of Georgia, the Service for Accounting, 
Reporting and Auditing Supervision of the Ministry of Finance 
of Georgia, National Statistics Office of Georgia, and profes-
sional organizations of of accountants and auditors.  

Analysis of the experience of different countries con-
firms that compliance of accounting and auditing with mod-
ern requirements of economic development is conditioned 
by a well-organized regulatory system. The establishment of 
such a system is a complex and lengthy process. Georgia is 
not an exception in this context, where since the 1990s until 
today, the search continues for the directions of the improve-
ment  of accounting and auditing regulation, as well as the 
establishment of a legal framework oriented to  sustainable 
development.

The process of the establishment and development of 
the accounting standardization and regulation system started 
at the international level in the 1970s, following the estab-
lishment of international professional organization of accoun-
tants Accountants International Professional Organization – 
the International Accounting Standards Committee (IASC). 
Since it was founded, this organization has been actively 
working, on the one hand, on developing standards, and on 
the other hand, on ensuring that as many countries as possi-
ble in the world could use these standards, or bring their own 
legislations in line with these standards. The main emphasis 
was placed on harmonization of existing BritishAmerican 
and European national standards of accounting with interna-
tional standards in this field. The study and analysis of these 
experiences allows us for asserting that the modern systems 
of these countries have some aspects that may be of interest 
for the search for ways of further development of accounting 
regulatory system in Georgia.

In addition to analyzing trends in the accounting regu-
latory system development, not less interesting (if not more) 
is the process of introduction and evolution of auditing in 
the modern world. Auditng regulation has a long history, but 
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in modern form, this issue has become relevant since the 
1970s. Consequently, the development of auditing standards 
has begun, leading to the formation of professional organiza-
tions of auditors and the auditing regulatory state agencies. 
In addition, these processes in different countries have been 
developed differently, although, owing to high expectations 
from the public with reagard to audit, these activities receive 
a great deal of attention in almost all countries, and the rel-
evant State bodies or professional organizations are system-
atically trying to contribute to their continuous development 
and improvement. It is for this purpose that the state regula-
tion/selfregulation of auditing activities is provided. 

The high level of the public interest in auditing activities 
in any country makes it essential to create an environment 
that ensures the development of the audit profession. As a 
rule, the State and professional organizations, which, accord-
ingly, perform the function of regulation and selfregulation, 
are jointly participating in creating such an environment. 
However, the role of each of them varies from country to 
country. In particular, in the countries of continental Europe 
(France, Germany) the State, through its institutions, inter-
venes in regulation of auditing activities, while in the United 
States, Great Britain and Canada, the supervision exercized 
by the state organs over the field of audit, until recently, has 
been minimized, and decade after decade, it has worked 
quite successfully only under selfregulation onditions. After 
the worldclass auditing scandals with the „Enron“ and „Ar-
thur Andersen“, increasing the State’s regulatory role in the 
field of audit became even more relevant in these countries 
as well. It is from this standpopint that  on 17 May 2006, 
the European Union adopted a directive (2006/43/EC) on a 
mandatory audit of annual and consolidated reporting (J.: Ac-
counting, 2010: #2(122)). According to this directive, Mem-
ber States are obligated to set up relevant competition agen-
cies and put under state supervision all auditors and auditing 
companies carrying aut the mandatory audits.

The transformation processes taking place in the world 
in the field of accounting and audit were relatively late re-
flected in Georgian reality that is associated with the radical 
political and economic changes that occurred in the last de-
cade of the 20th century. As a result, it became necessary to 
establish a completely new accounting system different from 
the existing one, and simultaneously, to introduce a different 
form of financial control  audit. To this end, the establish-
ment of the legislative and regulatory basis had started on 
the one hand, and on the other hand, their use in practice 
had begun. In particular, the Parliament of Georgia adopted 
the Law On Auditing Activities (07.02.1995) and the Law On 
Accounting and Reporting Regulation (05.02.1999), and the 
President of Georgia (through executive order) approved the 
Accounting and Reporting Policy Regulations in Georgia (No 
70, 06.02.1998). The regulatory bodies provided for by the 
legislation have also been created. At the beginning of the 
21st century, after several unsuccessful attempts to change 
the legislation, in 2012 a new law On Accounting and Finan-
cial Audit (29.06.2012) was adopted. However, as noted earli-
er, in 2016 it was replaced by the Law of Georgia On Account-
ing, Reporting and Auditing (08.06.2010).

The main findings of the analysis and assessment of 
these laws and regulations can be generalized as follows:

• At the beginning of the 21st century, from the meth-
odological and organizational standpoints, substantial work 
is still needed in the country in the field of accounting and 
auditing, since the existing legislative and regulatory frame-
work failed to comply adequately with modern require-
ments of modern, and rerquired an in-depth revision and 
 improvement;

• Virtually no regulation or selfregulation of account-
ing and auditing were consistently and purposefully carried 
out in the private sector. No single organization had any 
appropriate leverage or resources to carry out of this such 
a highly complex and responsible function, and that is also 
important, the motivation for this;

• The regulatory model for the field of accounting and 
auditing  proposed by legislation in force is flexible enough, 
and can be effective in case of proper implementation in 
practice. This does not mean that the law is ideal. Once en-
acted, many provisions of this law may need to be modified 
and improved – and some signs for this have already ap-
peared. Although, it is a natural process and does not present 
particular difficulties. The substantially more complex chal-
lenge that the field of accounting and auditing is currently 
facing is the full de facto enactment of the de jure existing 
law, which is quite difficult and arduous, but not a compelling 
task. To this end, first, it is necessary to create the fullfledged 
mechanisms for practical implementation of the provisions of 
this law  timely adoption of required sublegislative regula-
tory provisions  and the effective functioning of the service 
and council, as well as professional organizations established 
based on the law; the commitment of country’s government 
and international donor organizations, and most importantly 
 the maximum activity of representatives of this profession 
themselves, as well as their greater  involvement in the pro-
cesses;

• The main advantage of a new law is that the pro-
posed model of developing the field of accounting and audi
ting is realistic and practically applicable, unlike its predeces-
sors, whose ineffectiveness and nonviability were clearly seen 
both in the approval process and during its use in  practice.

The analysis of the legislative frameworks in force, es-
tablished practice and international experience allows us for 
defining the major aspects of the regulatory improvement of 
accounting and auditing activities, as well as for developing 
measures that must be undertaken in the separate important 
areas. In particular:

• To determine an optimal model of accounting. In 
the light of current situation existing in Georgia in the field of 
accounting, we believe that in planning the development of 
accounting, it would be better to focus on a continental mod-
el (German-French synthesis), since those two major factors 
(the focus of the business sector on a big banking capital and 
compliance with fiscal policies), on which this model is built, 
plays an important role in our country’s reality as well;  

• To identify the levels of accounting records mainte-
nance. International practice had clearly demonstrated that 
accounting records maintenance in the economic entities of 
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different sizes with the same standards and equal quality, 
should be considered unreasonable. Accordingly, we consider 
appropriate the regulation established by Law of Georgia On 
Accounting, Reporting and Auditing with regard to defining 
four categories of enterprises, with the following clarifica-
tions: within the fourth category of enterprises, to separate 
the relatively smallsize entities, which will meet at least two 
of the following three criteria: 

a) The total value of assets does not exceed GEL 50 thou-
sand; 

b) An annual income does not exceed GEL 100 thousand;
c) The average annual number of employees in the re-

porting period does not exceed 5.
They should not be required to keep records on the 

principle of double entry accounting. They should have the 
opportunity to use a single-entry account method, by means 
of which they will be able to record income and expenditure 
in chronological order, as well as to determine the financial 
result (profit or loss) of the activities. 

• More effective use of resources of the International 
Federation of Accountants (IFA) and other international orga-
nizations at the national level. The analysis revealed that the 
main determinant of our national accounting and auditing 
practice’s lagging behind   the modern European level is, on 
the one hand, the better starting positions, which naturally 
had the European countries, and on the other hand, the va-
riety of projects, which, unlike us, they continuously imple-
mented for development in this field. Accordingly, order to 
remove the existing backwardness, it is necessary to deepen 
integration with IFA and other international organizations, 
as well as to make maximum use of their resources. In this 
regard, the measures recently undertaken by the Service for 
Accounting, Reporting and Auditing Supervision  are com-
mendable, which implies preparing and publishing various in-
structions, recommendation guidelines, selfstudy books and 
other support materials; 

• Accelerating research on developing the account-
ing and auditing field. For the development of the field of 
accounting and auditing, we deem it would be advisable for 
representatives of this profession (scholars and practitioners) 
to set up standing and interim (as needed) working groups, 
which will examine a variety of specific issues in this field, 
and will develop specific guidelines, recommendations and 
definitions of professional practitioners. It is welcome that in 
accordance with Article 20 of Law of Georgia On Accounting, 
Reporting and Auditing: “The Service, for the purpose of de-
veloping standards and rules set out under this Law, shall be 
entitled to establish working groups with the participation of 
professional organizations, practitioners and other stakehold-
ers”. It is these groups that may work on issues such as, for 
example, improving the quality of financial accounting, bring-
ing tax accounting closer to financial accounting, improving 
the managerial accounting methodology in accordance with 
countryspecific circumstances and so on;

• Setting up effective regulatory and/or selfregulato-
ry body of the field of accounting and auditing. In accordance 
with Law of Georgia On Accounting, Reporting and Auditing, 
the creation of the State’s supervision body   the Service for 

Accounting, Reporting and Auditing Supervision (SARAS)  and 
the Council of Accounting, Reporting and Auditing within the 
Ministry of Finance of Georgia, is undoubtedly to be regarded 
as a step forward, however, we deem it advisable to establish 
them as a fully independent system; 

• Establishing the auditing quality control system. 
Since the introduction of auditing activities until today, the 
quality control of this services has never been really carried 
out to varying degrees in Georgia. In this regard, there is a 
need for the practical implementation of the quality con-
trol mechanisms, as well as ensuring continuous monitoring 
of this process, with a view to improve it operatively, when 
necessary. In addition, the quality control system should not 
be only oriented to punishment, but also it should be aimed 
at preventing the unsatisfactoryquality services assisting to 
service providers. This is why we believe that it would be ap-
propriate, at the first stage, to adopt the practice of the vol-
untary control of the quality of auditing firms, in the frame-
work of which, in the case of shortcomings observed as result 
of the verification, auditing firms will not be sanctioned, but 
they will be provided with specific recommendations on their 
elimination within a certain reasonable period. 

• Ensuring compliance with international standard re-
quirements for financial accounting. When creating the rele-
vant mechanisms, if necessary, the appropriate enforcement 
tools, including various sanctions, should be taken into con-
sideration, although at the initial stage, we do not consider it 
appropriate to impose strict sanctions on those who are not 
able to remain fully in compliance with the requirements of 
the relevant standards/rules. The Supervisory Authority must 
act on the basis of one of the findings of research1  conducted 
by the World Bank Group in 2007 in Georgia: “The quality 
of compliance with standards when maintaining financial re-
cords in the economic entities is low, not because someone 
does not want to observe them, but because of low aware-
ness of these requirements”. Consequently, the regulator’s 
action should not be aimed primarily at punishing and sanc-
tioning, but at assisting and supporting, as well as at improv-
ing opportunities and training; 

• Introduction of the continuous education system. 
The importance of the continuous education system is beyond 
questions, which is also confirmed by attention paid to this is-
sue by IFA and its member states. We believe that in order to 
develop the accounting and auditing field in Georgia, based 
on the existing situation of the country, it is doubly important 
to take care of updating knowledge of representatives of this 
profession. Particular attention should be given to this issue 
in the regions, where people have significantly less access to 
professional novelties and the refresher courses, than in the 
capital. Annual trainings within the continuing education sys-
tem should become a mandatory requirement for auditors; 
and as for accountants, profesional organizations should offer 
them such an interesting and useful program that they are 
willing to cooperate with them, without being compelled to 
do so;

• Improvement of the regulatory legal framework. 

1 Research on the observance standards and codes in accounting and audit-
ing (ROSC), 2007, p. 24.
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Although the existing law is the most optimal as compared 
to its all other predecessors, its further improvement should 
be a continuing concern. In addition, in the process of the 
creation and revising the legislation and bylaws, we should 
take into account, on the one hand, the commitments made 
under the Association Agreement with the European Union, 
and on the other hand,  all this Agreement is offering. 

Conclusion. Studies conducted allow us for compiling 
the regulating algorithm consisting of three main compo-
nents: training and certification; methodical and method-
ological support; and supervision.

Training and certification. Training (including continu-
ous training), in compliance with programms accredited by 
the Servce, should be provided by professional organizations; 
certification should be independently provided by the Na-
tional Assessment and Examination Center on the basis of 
passing the professional examination, in compliance with the 
examination program accredited by the Service. 

Methodical and methodological support. Studies con-
ducted clearly demonstrate a low level of compliance with 
professional standard requirements and practice in Georgia 
that is mostly due to the lack of appropriate methodologies, 
methodical guidelines, supporting manuals and legal acts. A 
high level of this correlation has also been confirmed using 
the examples of many other countries. In the component, we 
should highlight the preparation of these materials on the 

one hand, and on the other hand, transfering them directly to 
the consumer. We believe that the preparation of materials 
should be provided by the Service for Accounting, Reporting 
and Auditing Supervision in close cooperation with interna-
tional and local professional organizations and academic staff; 
these materials should be transferred to representatives of 
the profession/practioners by professional organizations. It 
may be stated unequivocally that activities carried out in this 
area in the country for decades were insufficient, and the first 
steps taken in the country in recent years after the establish-
ment of the Service for Accounting, Reporting and Auditing 
Supervision within the Ministry of Finance, are evident. 

Supervision. This is a key component of the algorithm, 
which should ensure the effective functioning of the remain-
ing components. It should become a guarantor of compliance 
with  the requirements of national legislation, international 
standards and other regulating documents and the minimum 
requirements of the quality of services provided. Based on the 
conducted studies, it may be stated unequivocally that the only 
optimal option in modern conditions for our country is the ex-
istence of a state supervisory body in the field of accounting 
and auditing. Furthermore, for this stage, the functioning of 
the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision 
within the Ministry of Finance is not a bad decision, although in 
order to increase the effectiveness of activities, it is necessary 
to implement gradual transformation of the Service in accor-
dance with the model we have proposed (see a scheme). 

THE CURRENT CHALLENGES IN THE REGULATORY SYSTEM OF ACCOUNTING AND AUDITING ACTIVITIES IN GEORGIA
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Current situation:
• The Service is the State institution within the Minis-

try of Finance of Georgia, which is organizationally positioned 
under the Government and the Minister of Finance. The head 
of the Service is appointed by the Prime Minister in consulta-
tion with the Minister of Finance of Georgia;

• The Council is the organ for reviewing the issues 
 related to accounting, reporting and auditing and making 
 relevant decisions, whose members  are approved by the 
Prime Minister in consultation with the Minister of Finance of 
Georgia.

The 1st stage of transformation (the next 3 years):  
• The degree of independence of the Service from the 

Ministry of Finance and the Government is increasing; 
• The functions and the role of the Council are 

 increasing. It takes on approximately the same responsibili-
ties as the representative body of State power and the super-
visory council in the business;   

• The candidate for the head of the Council is chosen 
in consultation with the Council (and not only through con-
sultation). 

The 2nd stage of transformation (the next 5 years):  
• The Service passes from the control of the Govern-

ment to the control of the Parliament; 
• The Council members are elected by the Parliament, 

in consultation with the relevant services, including profes-
sional organizations; 

• The head of the Service is approved by the Parlia-
ment, in cosultation with the Council;

• The Service is funded according to a specific rule of 
financing, which cannot be associated with the amounts of 
funds recovered on the basis of found financial irregularities.  

The 3rd stage of transformation (the next 5 years):
• Certified accountants and auditors registered in the 

Registry Service are involved in the election of Council mem-
bers. In particular, initially half of the members of the Council, 
and then two thirds are elected by certified accountants and 
auditors by secret ballot. The elected candidates will be ap-
proved by the Parliament.

The expected timeframe for each stage of transormation 
has been determined based on the current realities, and it 
may change in accordance with the developments. 

Panteleimon (Paata) Kldiashvili
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SUMMARY

Accounting and auditing are essential elements of con-
temporary economic relations. Their importance and the 
need for their development are constantly growing. Such rel-
evance of the issue has paved the way for our interest in this 
subject, and accordingly, the purpose, objectives, subject, 
methods and the informational basis of research have been 
determined. 

The purpose of research is to identify the areas where 
improvements could be made in accounting and auditing 
regulation for private sector enterprises in Georgia, based 
on international experience, the country’s international 
com mitments and the characteristic features of  economic 
 development.

The analysis of the legislative frameworks in force, es-
tablished practice and international experience allows us for 
defining the major aspects of the regulatory improvement of 
accounting and auditing activities, as well as for developing 
measures that must be undertaken in the separate important 
areas. In particular:

• To determine an optimal model of accounting;
• To identify of levels of accounting records mainte-

nance;
•  More effective use of resources of the International 

Federation of Accountants (IFA) and other international orga-
nizations at the national level;

• Accelerating research on developing the accounting 
and auditing field;

• Setting up effective regulatory and/or  selfregulatory 
body of the field of accounting and auditing; 

• Establishing the auditing quality control system;

• Ensuring compliance with international standard 
 requirements for financial accounting.

• Introduction of the continuous education system;
• Improvement of the regulatory legal framework. 
Conclusion. Studies conducted allow us for compiling 

the regulating algorithm consisting of three main compo-
nents: training and certification; methodical and method-
ological support; and supervision.

Training and certification. Training (including continu-
ous training), in compliance with programms accredited by 
the Servce, should be provided by professional organizations; 
certification should be independently provided by the Na-
tional Assessment and Examination Center on the basis of 
passing the professional examination, in compliance with the 
examination program accredited by the Service. 

Methodical and methodological support. Studies con-
ducted clearly demonstrate a low level of compliance with 
professional standard requirements and practice in Georgia 
that is mostly due to the lack of appropriate methodologies, 
methodical guidelines, supporting manuals and legal acts. A 
high level of this correlation has also been confirmed using 
the examples of many other countries. In the component, we 
should highlight the preparation of these materials on the 
one hand, and on the other hand, transfering them directly to 
the consumer. We believe that the preparation of materials 
should be provided by the Service for Accounting, Reporting 
and Auditing Supervision in close cooperation with interna-
tional and local professional organizations and academic staff; 
these materials should be transferred to representatives of 
the profession/practioners by professional organizations. 

Supervision. This is a key component of the algorithm, 
which should ensure the effective functioning of the remain-
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ing components. It should become a guarantor of compliance 
with  the requirements of national legislation, international 
standards and other regulating documents and the minimum 
requirements of the quality of services provided. Based on 
the conducted studies, it may be stated unequivocally that 
the only optimal option in modern conditions for our coun-
try is the existence of a state supervisory body in the field 

of  accounting and auditing. Furthermore, for this stage, the 
functioning of the Service for Accounting, Reporting and Au-
diting Supervision within the Ministry of Finance is not a bad 
decision, although in order to increase the effectiveness of 
activities, it is necessary to implement gradual transforma-
tion of the Service in accordance with the model we have 
propose.
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