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დაიბეჭდა შპს „სეზანში“

სარედაქციოკოლეგია:

ვლა დი მერ პა პა ვა – თსუ რექ ტო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი, სა რე-
დაქ ციო კო ლე გი ის თავ მჯდო მა რე
ლე ვან ალექ სი ძე – თსუ რექ ტო რის მო ად გი ლე, სა ქარ-
თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი-
კო სი, პრო ფე სო რი, სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის თავ მჯდო მა-
რის მო ად გი ლე
მე რაბ ელი აშ ვი ლი – თსუ რექ ტო რის მო ად გი ლე, პრო ფე-
სო რი, სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის თავ მჯდო მა რის მო ად გი-
ლე
გი ორ გი ღვე დაშ ვი ლი – თსუ სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი, პრო ფე სო რი
რე ვაზ გა ჩე ჩი ლა ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ დენ-
ტი
ალექ სან დრე რონ დე ლი – თსუ პრო ფე სო რი
ია გო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი – თსუ პრო ფე სო რი
თა მაზ ჯო ლო გუა – თსუ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
ელ გუ ჯა ხინ თი ბი ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
რის მაგ გორ დე ზი ა ნი – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
აპო ლონ სი ლა გა ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ-
დენ ტი
გუ რამ ლორ თქი ფა ნი ძე – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ-
დენ ტი
ზა ზა ალექ სი ძე – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე-
რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ირი ნე მე ლი ქიშ ვი ლი – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ-
დენ ტი
შო თა სამ სო ნია – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ნო დარ ცინ ცა ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ლია მა ჭა ვა რი ა ნი – თსუ პრო ფე სო რი
გია სირ ბი ლა ძე – თსუ პრო ფე სო რი
გრიგოლ სოხაძე – თსუ ასოცირებული პრო ფე სო რი
კარ ლო აქი მი ძე – თსუ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
და ვით გორ დე ზი ა ნი – თსუ ემე რი ტუ სი
მი ხე ილ გე დე ვა ნიშ ვი ლი – თსუ ემე რი ტუ სი
რო მან შა ქა რიშ ვი ლი – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ლავ რენ ტი მა ნა გა ძე – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
თევ დო რე ნი ნი ძე – თსუ პრო ფე სო რი
ლა დო ჭან ტუ რია – თსუ პრო ფე სო რი
ბე სა რი ონ ზო ი ძე – თსუ პრო ფე სო რი
იუ რი ანა ნი აშ ვი ლი – თსუ პრო ფე სო რი
თე მურ შენ გე ლია – თსუ პრო ფე სო რი, საქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ნამ დვი ლი წევ რი
ნუგ ზარ პა ი ჭა ძე – თსუ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
ნა ნა მა მა გუ ლიშ ვი ლი – თსუ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ-
თო ბის დეპარ ტა მენ ტის უფ რო სი

რედაქტორი – თამარ ხორბალაძე
ნომერზე მუშაობდნენ – ლელა მჭედლიძე,
თამარ კაციტაძე, ქეთევან გაბოშვილი
დიზაინი – ზაზა გულაშვილი
ყდის დიზაინი – ნინო ქუთათელაძე

თსუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტი, 2014

№6,  2014

თსუ
მეცნი ერებ ა



თსუ  ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის მი მარ თუ ლე-
ბის პრო ფე სო რი, ეკ ონ ომ ეტ რი კის 
კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი, ეკ ონ-
ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი. 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს 80-ზე მე ტი 
სა მეც ნი ერო შრო მა, ეკ ონ ომ იკ ის მა-
თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის, მაკ რო-
ეკ ონ ომ იკ ისა და მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
პრობ ლე მებ ზე. არ ის სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო პრე მი ის ლა ურე ატი 
მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი კის დარ გში. 
თსუ-ში ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ხსოვ ნი სად-
მი მიძ ღვნილ 2014 წლის  სა მეც ნი-
ერო ფო რუმ ზე მი სი მოხ სე ნე ბა სა უკ-
ეთ ეს ოდ იქ ნა მიჩ ნე ული.

იური ანანიაშვილი

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის რექ ტო რი, ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, 
პა ატა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტის მთა ვა რი მეც-
ნიერ-თა ნამ შრო მე ლი. 1994-2000 წლებ ში იყო სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ-
იკ ის მი ნის ტრი, ხო ლო 2004-2008 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წევ რი, 2005-2006 წლებ ში ის იყ ო ჯონ ჰოპ კინ სის უნ ივ ერ სი ტე ტის ნიც შეს 
სკო ლის, ცენ ტრა ლუ რი აზი ისა და კავ კა სი ის ინ სტი ტუ ტის (ვა შინ გტო ნი, 
აშშ) მკვლე ვა რი ფულ ბრა იტ ის პროგ რა მით. არ ის 300-ზე მე ტი ნაშ რო-
მის ავ ტო რი, რომ ლე ბიც ეძ ღვნე ბა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის, მაკ-
რო ეკ ონ ომ იკ ის, პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ის, გეოეკონომიკისა და 
გე ოპ ოლ იტ იკ ის თე ორი ულ და გა მო ყე ნე ბით სა კითხებს. პრო ფე სორ მა 
პა პა ვამ სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია და იც ვა 1982 წელს სსრკ მეც ნი ერ-
ებ ათა აკ ად ემი ის ცენ ტრა ლურ ეკ ონ ომ იკ ურ-მა თე მა ტი კურ ინ სტი ტუტ ში, 
ხო ლო სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია – თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ-
სი ტეტ სა (1989 წე ლი) და ლე ნინ გრა დის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
(1990 წე ლი).

ვლადიმერ პაპავა

ლა ფერ-კენ ზი ან ური სინ თე ზი და
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბა

2014 წელს ამ ერ იკ ულ მა გა მომ ცემ ლო ბა NOVA-მ  ნიუ-იორ კში  გა მოს ცა ქარ თვე ლი ეკ ონ ომ ის ტე ბის, თსუ-ს რექ ტო რის, აკ ად ემ-
იკ ოს ვლა დი მერ პა პა ვას და თსუ-ს ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პროფე სო რის, ეკ ონ ომ ეტ რი კის კა თედ რის ხელ მძღვა-
ნე ლის  იური ან ან იშ ვი ლის წიგ ნი – „ლა ფერ- კენ ზი ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბა“, რო მელ საც ცნო ბი ლი 
ეკ ონ ომ ის ტე ბი – როტ ჯერ სის ბიზ ნე სის სკო ლის პრო ფე სო რი ფა როხ ლან გდა ნა, ოკ ლა ჰო მას უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ლუ ის 
ედ ერ ინ გტო ნი და მოს კო ვის ცენ ტრა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ურ-მა თე მა ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტის მთა ვა რი მეც ნი ერ-თა ნამ შრო მე ლი,  პრო ფე სო-
რი ევ გე ნი ბა ლაც კი უწ ევ დნენ რე კო მენ და ცი ას.

წიგ ნი „ლა ფერ-კენ ზი ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბა“ ზო გა დი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური კა ნონ ზო მი ერ ებ ებ ით 
და ინ ტე რე სე ბულ სპე ცი ალ ის ტებ სა და მკითხვე ლებს  დეხ მა რე ბა იმ ის ახ სნა სა და გარ კვე ვა ში, თუ რა როლს ას რუ ლებს გა და სა ხა-
დე ბი ეკ ონ ომ იკ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის პრო ცეს ში.

„ორ ივე ავ ტორს კარ გად გვაქ ვს გაც-
ნო ბი ერ ებ ული, რომ თა ნა მედ რო ვე პი-
რო ბებ ში წარ მა ტე ბუ ლი კვლე ვა ეკ ონ-
ომ იკ აში ნაკ ლე ბა დაა შე საძ ლე ბე ლი 
რა ოდ ენ ობ რი ვი ან ალ იზ ის მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბის გა რე შე. ას ეთი მე თო დე ბი 
არ ამ არ ტო აად ვი ლებს აბ სტრაქ ტულ აზ-
როვ ნე ბას, არ ამ ედ ექ სპე რი მენ ტი რე ბის 
სა შუ ალ ებ ას აც იძ ლე ვა. სამ წუ ხა როდ, ზო-
გი ერ თი სფე როს მკვლე ვრე ბის გან, მა გა-
ლი თად, ფი ზი კო სე ბი სა და ქი მი კო სე ბის-
გან გან სხვა ვე ბით, ეკ ონ ომ ის ტებს რე ალ-
ური ექ სპე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბის სა შუ ალ-
ება არ გაგ ვაჩ ნია. ამ იტ ომ ჰი პო თე ზე ბი სა 
და შე დე გე ბის და სა ბუ თე ბი სთ ვის ხში რად 
მივ მარ თავთ სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ურ-მა თე-
მა ტი კუ რ მო დე ლებს და მათ სა ფუძ ველ ზე 
რე ალ ური ან პი რო ბი თად რე ალ ური მო-

ნა ცე მე ბით ვა ხორ ცი ელ ებთ სცე ნა რე ბი სა 
და ვა რი ან ტე ბის გა თა მა შე ბას. ამ მიდ გო-
მამ წიგ ნში ას ახ ული შე დე გე ბის მი ღე ბა სა 
და ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო-
ლი ით ამ აშა“, – აღ ნიშ ნა ვენ იური ან ან იაშ-
ვი ლი და ვლა დი მერ პა პა ვა. 

კვლე ვის ავ ტო რების გან ცხა დე ბით, 
ეკ ონ ომ ის ტებს უკ ვე რამ დე ნი მე ათე ული 
წე ლია აინ ტე რე სებთ რო გო რი უნ და იყ ოს 
ეკ ონ ომ იკ ის თვის მი სა ღე ბი სა გა და სა ხა-
დო ტვირ თი, ანუ შექ მნი ლი პრო დუქ ტის 
რა ნა წი ლი, რამ დე ნი პრო ცენ ტი უნ და 
მიჰ ქონ დეს სა ხელ მწი ფოს გა და სა ხა დის 
სა ხით და რა ნა წი ლი უნ და რჩე ბო დეს 
კერ ძო სექ ტორს, რომ ეკ ონ ომ იკა ფუნ-
ქცი ონ ირ ებ დეს მაქ სი მა ლუ რად ეფ ექ ტი-
ან ად. თუ გა დავ ხე დავთ მსოფ ლიო პრაქ-
ტი კას, ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სა ხელ მწი ფოს 

მი ერ ამ ოღ ებ ული გა და სახ დე ბის წი ლი 
მთლი ან ში და პრო დუქ ტთან მი მარ თე ბა-
ში 50 პრო ცენ ტის ფარ გლებ შია, ზო გი ერ-
თში თით ქმის ორ ჯერ ნაკ ლე ბი, მა გა ლი-
თად, სა ქარ თვე ლო ში 26-27 პრო ცენ ტს 
შე ად გენს. არ ის თუ არა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ამა თუ იმ ქვეყ ნი სათ ვის სა სურ ვე ლი? 
იქ ნებ უფ რო მა ღა ლი ან და ბა ლი უნ და 
იყ ოს? ამ კითხვა ზე პა სუ ხის მი სა ღე ბად 
მრა ვა ლი მო დე ლი და ნაშ რო მია შექ მნი-
ლი. ქარ თველ მა მეც ნი ერ ებ მაც – იური 
ან ანი აშ ვილ მა და ვლა დი მერ პა პა ვამ 
თავ და პირ ვე ლად კვლე ვა სწო რედ ერთ-
ერ თი ას ეთი ორ იგ ინ ალ ური მო დე ლის 
შექ მნი სა და გა მო ყე ნე ბის მცდე ლო ბით 
და იწყეს. მაგ რამ, რო გორც იური ან ანი-
აშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, პრობ ლე მა იმ აზე გა-
ცი ლე ბით უფ რო რთუ ლი, მრა ვალ მხრი-
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ვი და სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე ეს 
სხვა მკვლე ვა რ ეკ ონ ომ ის ტებს მი აჩ ნდათ. 
სა ჭი რო გახ და პრობ ლე ბის კომ პლექ სუ-
რი შეს წავ ლა და ამ ან ლო გი კუ რად გან-
საზღვრა წიგ ნის „ლა ფერ-კენ ზი ან ური 
სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას-
წო რო ბა“ სტრუქ ტუ რა და ში ნა არ სი. 

წიგ ნი ოთხი თა ვის გან შედ გე ბა. 
რო გორც კვლე ვის ავ ტო რი გან-

მარ ტავს, ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ აში 
ორი გან სა კუთ რე ბუ ლი ცნე ბა არ სე ბობს 
– მოთხოვ ნა და მი წო დე ბა. ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ ის დო ნე ზე მათ ნა ირ სა ხე ობ ას 
ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბა და ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა წარ მო ად გენს. ეს ცნე ბე ბი ეკ-
ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტთა ქცე ვას ორი სხვა-
დას ხვა მხრი დან გა ნი ხი ლავს. კერ ძოდ, 
ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბა ახ ასი ათ ებს პრო-
დუქ ტე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის მწარ მო ებ-
ელ თა ქცე ვას და მო ცე მულ პე რი ოდ ში 
მათ მი ერ ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო ებ ულ 
სა ბო ლოო პრო დუქ ტე ბი სა და მომ სა-
ხუ რე ბის ერ თობ ლი ობ ას. ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა კი გა მო სა ხავს და ნა ხარ ჯე ბის 
ერ თობ ლი ობ ას, რო მე ლიც გარ კვე ულ პე-
რი ოდ ში, მა გა ლი თად, წლის გან მავ ლო-
ბა ში გას წი ეს ში ნა მე ურ ნე ობ ებ მა, ფირ მებ-
მა, სა ხელ მწი ფომ და სხვა ქვეყ ნე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ მა ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო-
ებ ული სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ისა და მომ-
სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად. ამ მაჩ ვე ნებ ლის 
სი დი დე მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზღვრავს 
ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ურ ობ ის დო ნეს – რაც 
უფ რო დი დია აღ ნიშ ნუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი, 
მით უფ რო დი დი სტი მუ ლი ეძ ლე ვა ეკ ონ-
ომ იკ ას, რომ მე ტი პრო დუქ ტი გა მო უშ ვას, 
გა ზარ დოს და საქ მე ბა, და აჩ ქა როს ეკ ონ-
ომ იკ ური ზრდა.

ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის სი დი დე ზე 
მრა ვა ლი ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას. 
ერთ-ერ თი მათ გა ნია გა და სა ხა დე ბის 
სი დი დე. წიგ ნის პირ ვე ლი თა ვი სწო-
რედ გა და სა ხა დე ბი სა და ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნის კავ შირს ეხ ება. კვლე ვის ავ-
ტო რე ბის ინ ფორ მა ცი ით თა ნა მედ რო ვე 
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი აში ამ კავ ში-
რის შეს წავ ლა ხორ ცი ელ დე ბა კე ინ ზი ან-
ური თე ორი ისა და მო დელს სა ფუძ ველ ზე, 
რო მელ შიც ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად არ ის 
გან საზღვრუ ლი გა და სა ხა დე ბის რო ლი: 
ით ვლე ბა, რომ ერ თობ ლივ მოთხოვ ნა ზე 
გა და სა ხა დე ბის გა დი დე ბა უარ ყო ფი თად, 
შემ ცი რე ბა კი და დე ბი თად აის ახ ება, რად-
გა ნაც პირ ველ შემთხვე ვა ში მცირ დე ბა, 
მე ორე შემ თხვე ვა ში კი იზ რდე ბა ერ თობ-
ლი ვი და ნა ხარ ჯე ბის გან მსაზღვრე ლი 
მთა ვა რი ელ ემ ენ ტი – ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ის 
სა მომ ხმა რებ ლო და ნა ხარ ჯე ბის სი დი დე. 
მაგ რამ, ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის – ვლა-
დი მერ პა პა ვას და იური ან ანი აშ ვი ლის 
აზ რით, გა და სა ხა დე ბი სა და ერ თობ ლი-
ვი მოთხოვ ნის და მო კი დე ბუ ლე ბის მხო-
ლოდ ამ კუთხით გან ხილ ვა მნიშ ვნე ლოვ-
ნად ამ არ ტი ვებს რე ალუ რად არ სე ბულ 
სი ტუ აცი ას. მათ მი აჩ ნი ათ, რომ გარ კვე-
ულ სი ტუ აცი აში გა და სა ხა დე ბის ზრდა 

ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის გა დი დე ბის, 
შემ ცი რე ბა კი – ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის 
შემ ცი რე ბის პი რო ბას წარ მო ად გენს. ამ 
მო საზ რე ბის და სა ბუ თე ბი სთ ვის ქარ თველ 
მკვლე ვ რებს, ეკ ონ ომ ის ტე ბი სათ ვის კარ-
გად ცნო ბი ლი ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ის მოხ-
მა რე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლის ან ალ ოგი ურ ად, გან ხილ ვა-
ში შე მო აქ ვთ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი-
სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი. ამ უკ ან ას კნელ ში ის ინი გუ ლის-
ხმო ბენ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
შე ძე ნა ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებს, რო მელ-
საც სა ხელ მწი ფო გა იღ ებს ამ ოღ ებ ული 
გა და სა ხა დე ბის და მა ტე ბი თი ერ თე ულ-
იდ ან. იური ან ანი აშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ 
მოხ მა რე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე-
ბის გან გან სხვა ვე ბით შეს ყიდ ვე ბი სად მი 
ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ რე გუ ლი რე ბა დია – ეკ ონ ომ იკ აში 
არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ებ იდ ან გა მომ დი ნა-
რე, სა ხელ მწი ფომ შე იძ ლე ბა გა ზარ დოს 
ან შე ამ ცი როს მი სი მნიშ ვნე ლო ბა, მაგ რამ 
ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრულ ი მიდ რე კი-
ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ნულ სა და ერ თს შო-
რის უნ და იყ ოს მოქ ცე ული, რაც ბუ ნებ რი-
ვი მოთხოვ ნაა. იგი აქ ვე აღნიშ ნავს, რომ 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ნუ ლო ვა ნი ზღვრუ ლი 
მოდ რე კი ლე ბა არ ნიშ ნავს შეს ყიდ ვე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბას, რად გა ნაც სა ხელ მწი-
ფომ შეს ყიდ ვე ბი შე იძ ლე ბა გა ნა ხორ ცი-
ელ ოს არ ამ არ ტო სა გა და სახ დო შე მო სავ-
ლე ბით, არ ამ ედ, აგ რეთ ვე, ვა ლის აღ ებ ის 
გზით ან არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე-
ბით.

ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები – იური ან ანი-
აშ ვი ლი და ვლა დი მერ პა პა ვა გან მარ-
ტა ვენ, რომ ეკ ონ ომ იკ აში ერ თობ ლივ 
მოთხოვ ნას თან მი მარ თე ბა ში გა და სა ხა-
დე ბის რო ლი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა ნა ირ-
ად ავ ხსნათ იმ ის მი ხედ ვით, თუ რო გორ 
და მო კი დე ბუ ლე ბა შია ერ თმა ნეთ თან „ში-
ნა მე ურ ნე ობ ებ ის მოხ მა რე ბი სად მი ზღვ-
რუ ლი მიდ რე კი ლე ბა“ და „სა ხელ მწი ფოს 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი-
ლე ბა„. კერ ძოდ, რო ცა მოხ მა რე ბი სად-
მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა აღ ემ ატ ება 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრულ მიდ რე კი-
ლე ბას, მა შინ სა გა და სა ხა დო ტვირ თის 
ზრდა ამ ცი რებს და ნა ხარ ჯე ბი სად მი ში-
ნა მე ურ ნე ობ ებ ისა და სა ხელ მწი ფოს ერ-
თობ ლივ ზღვრულ მიდ რე კი ლე ბას და, 
შე სა ბა მი სად, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
ამ ცი რებს ერ თობ ლი ვ მოთხოვ ნას, რაც 
უარ ყო ფი თად აის ახ ება ეკ ონ ომ იკ აზე. სა-
წი ნა აღ მდე გო შემ თხვე ვა ში – რო ცა შეს-
ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა 
აღ ემ ატ ება მოხ მა რე ბი სად მი ზღვრულ 
მიდ რე კი ლე ბას, მა შინ სა გა და სა ხა დო 
ტვირ თის ზრდა იწ ვევს ში ნა მე ურ ნე ობ ებ-
ისა და სა ხელ მწი ფოს და ნა ხარ ჯე ბი სად მი 
ერ თობ ლი ვი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბის 
ზრდას, რაც, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნი სა და მი სი შე სა-
ბა მი სი გა მოშ ვე ბის ზრდის ხელ შემ წყობ 

პი რო ბას წარ მო ად გენს. და ბო ლოს, თუ 
ეს ორი მაჩ ვე ნე ბე ლი ერ თმა ნეთს ემ თხვე-
ვა, მა შინ სა გა და სა ხა დო ტვირ თის ცვლი-
ლე ბა გავ ლე ნას არ ახ დენს და ნა ხარ ჯე ბი-
სად მი ერ თობ ლივ ზღვრულ მიდ რე კი ლე-
ბა ზე და ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა ინ დი ფე-
რენ ტუ ლია გა და სა ხა დე ბის მი მართ. 

ეს შე დე გი ად ას ტუ რებს იმ ას, რომ 
ერ თობ ლივ მოთხოვ ნა ზე სა გა და სა ხა-
დო ტვირ თის ზრდის ზე მოქ მე დე ბა ყო-
ველ თვის ისე ცალ სა ხად უარ ყო ფი თი 
არ არ ის, რო გორც ეს კა ნო ნი კუ რი სა ხით 
ეკ ონ ომ იკ ის თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მძღვა-
ნე ლო ებ შია წარ მოდ გე ნი ლი. გა და სა ხა-
დე ბის ზრდა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
შე იძ ლე ბა მი ზან მი მარ თუ ლად იქ ნას გა-
მო ყე ნე ბუ ლი რო გორც წა მა ხა ლი სე ბე ლი, 
ას ევე დამ მუხ რუ ჭე ბე ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად. რო დე საც 
ში ნა მე ურ ნე ობ ები არ ას აკ მა რი სად ხარ-
ჯა ვენ თა ვი ანთ გან კარ გვად შე მო სავ ლს, 
მა შინ ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის გაზ რდის 
ერთ-ერ თი გზა გა და სა ხა დე ბის გაზ რდას 
გუ ლის ხმობს იმ პი რო ბით, რომ სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ ამ ფორ მით მი ღე ბუ ლი 
და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბი შეს ყიდ ვე ბის-
თვის იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი. და პი რი ქით, 
თუ ში ნა მე ურ ნე ობ ები იმ აზე მეტს ხარ ჯა-
ვენ, ვიდ რე სა ხელ მწი ფო და ხარ ჯავ და 
ამ ოღ ებ ლი გა და სა ხა დე ბი დან, მა შინ, რა 
თქმა უნ და, ჯო ბია, გა და სა ხა დე ბი მცი რე 
იყ ოს. 

„რო გორც წე სი, სა ხელ მწი ფო უფ რო 
მხარ ჯვე ლია, ვიდ რე ში ნა მე ურ ნე ობა. ეს 
არ უნ და გა ვი გოთ ისე, რომ გა და სა ხა დე-
ბის ზრდა ეკ ონ ომ იკ ის თვის ყო ველ თვის 
მი ზან შე წო ნილი იყოს. საქ მე ისაა, რომ 
გა და სა ხა დე ბის პერ მა ნენ ტულ ზრდას 
თან ახ ლავს ეკ ონ ომ იკ აში სა ხელ მწი-
ფო სექ ტო რის წი ლის ზრდა და სა ბაზ რო 
სტრუქ ტუ რის სო ცი ალ ის ტურ სტუქ ტუ რად 
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გა დაქ ცე ვა, რაც ნამ დვი ლად არ არ ის 
სა სურ ვე ლი. ეს ეც რომ არ იყ ოს, ეკ ონ-
ომ იკ ის მდგო მა რე ობ ას ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნის გარ და, არ ან აკ ლე ბი ხა რის-
ხით გან საზღვრავს ერ თობ ლი ვი მი წო-
დე ბა, რო მე ლიც ას ევე და მო კი დე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო ტვირ თის სი დი დე ზე და 
გარ კვე ულ პი რო ბებ ში ამ ტვირ თის გა დი-
დე ბა ზე უარ ყო ფი თად რე აგ ირ ებს“ – გან-
მარ ტავს იური ან ან იშ ვი ლი. 

„ლა ფერ-კენ ზი ან ური სინ თე ზი ის“ მე-
ორე და მე სა მე თა ვე ბი ეძ ღვნე ბა ამ ერ-
იკ ელი ეკ ონ ომ ის ტის, მი წო დე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ური თე ორი ის ერთ-ერ თი წარ მო-
მად გენ ლის არ თურ ლა ფე რის თე ორი ის 
მი მო ხილ ვა სა და ან ალ იზს. ეს თე ორია 
ძი რი თა დად აქ ცენ ტი რე ბუ ლია იმ ის შეს-
წავ ლა ზე, თუ რა და მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე-
ბობს სა გა და სა ხა დო ტვირ თის (სა შუ ალო 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის) სი დი დე სა 
და სა მე წარ მეო აქ ტი ურ ობ ას შო რის, რო-
მე ლიც თა ვის ას ახ ვას, სა ბო ლო ოდ, ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ში 
პო ულ ობს.

იური ან ანი აშ ვი ლი გან მარ ტავს, რომ 
ლა ფე რის თე ორი ის თა ნახ მად, გა და სა-
ხა დე ბი ერ თობ ლივ მი წო დე ბა ზე და იმ 
ინ ტე რე სებ ზე, რაც მე წარ მე ებს გა აჩ ნი ათ, 
ცალ სა ხად არ ზე მოქ მე დებს. ზე მოქ მე დე-
ბის მი მარ თუ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია იმ-
აზე, თუ რო გო რია სა გა და სა ხა დო ტვირ-
თის სი დი დის ცვლი ლე ბი სას წარ მოქ მნი-
ლი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბის 
თა ნა ფარ დო ბა. და დე ბითს მი ეკ უთ ვნე ბა 
ეფ ექ ტე ბი, რო მ ლე ბიც სა შუ ალო სა გა და-
სა ხა დო გა ნაკ ვე თის გა დი დე ბი სას ეკ ონ-

ომ იკ ური აქ ტი ურ ობ ისა და ერ თობ ლი ვი 
გა მოშ ვე ბის ხელ შემ წყო ბი, ხო ლო შემ ცი-
რე ბი სას ხელ შემ შლე ლი ხდე ბა. შე სა ბა მი-
სად, უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბი ეკ ონ ომ იკ ურ 
აქ ტი ურ ობ ასა და ერ თობ ლივ გა მოშ ვე ბას 
სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის გა-
დი დე ბი სას ამ ცი რებს, შემ ცი რე ბი სას კი 
– ზრდის. ლა ფე რი სა და მი სი მიმ დევ რე-
ბის ნაშ რო მებ ში პოს ტუ ლი რე ბუ ლია, რომ 
სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის ნუ-
ლი დან გარ კვე ულ ნიშ ნუ ლამ დე ზრდას 
შე ეს აბ ამ ება ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის 
ზრდა, ხო ლო ამ ნიშ ნუ ლი დან ერ თამ დე 
ზრდას კი – კლე ბა. გან სა კუთ რე ბით მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ის, რომ ნულ სა და ერ თს 
შო რის შუ ალ ედ ში, რო მე ლიც სა შუ ალო 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის შე საძ ლო 
მნიშ ვნე ლო ბა თა არ ეს წარ მო ად გენს, არ-
სე ბობს გა ნაკ ვე თის ორი, რო გორც წე სი, 
ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ბა – ლა ფე რის პირ ვე ლი და მე ორე 
გვა რის ფის კა ლუ რი წერ ტი ლე ბი. პირ ვე-
ლი გვა რის წერ ტი ლის პი რო ბებ ში ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბა მაქ სი მა ლუ რია, ანუ 
ეკ ონ ომ იკ ის მთლი ანი გა მოშ ვე ბა პო ტენ-
ცი ურ დო ნეს უტ ოლ დე ბა. მე ორე გვა რის 
ფის კა ლურ წერ ტილს კი ბი უჯ ეტ ის მაქ სი-
მა ლუ რი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი 
შე ეს აბ ამ ება. 

თუ რე ალ ობ ად მი ვიჩ ნევთ ლა ფე რის 
პირ ვე ლი და მე ორე გვა რის წერ ი ლე ბის 
არ სე ბო ბას, მა შინ მა თი კონ კრე ტუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბის დად გე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკ ური პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის ერთ-
ერთ ხელ შემ წყობ პი რო ბად შე იძ ლე ბა 
იქ ცეს. სწო რედ ამ ის გა მო ლა ფე რის თე-

ორი ას თან და კავ ში რე ბულ ნაშ რომ თა 
დიდ ნა წილ ში სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ ის თვის ას ეთი წერ ტი ლე ბის გან-
საზღვრის მცდე ლო ბე ბია მო ცე მუ ლი, – 
აღ ნიშ ნავს იური ან ანი აშ ვი ლი. ქარ თველ 
ეკ ონ ომ ის ტთა წიგ ნში – „ლა ფერ-კე ინ-
ზი ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ური წო ნას წო რო ბა“ – ას ეთი ნაშ რო მე ბის 
ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე გა კე თე ბუ ლია 
დას კვნა, რომ ლა ფე რის ფის კა ლუ რი 
წერ ტი ლე ბის გან საზღვრის მო დელ თა 
სიმ რავ ლე შე იძ ლე ბა ორ ჯგუ ფად – გარ-
დაქ მნის მო დე ლე ბად და ქცე ვით მო დე-
ლე ბად – დავ ყოთ. გარ დაქ მნის მო დე-
ლებ ში სა გა და სა ხა დო ტვირ თის სი დი დე 
ზე მოქ მე დებს წარ მო ებ აში ჩარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ აზე და ამ ცი რებს ან ზრდის 
მას იმ ის მი ხედ ვით, თუ რა სიმ ძი მი საა 
აღ ნიშ ნუ ლი ტვირ თი. სხვა ნა ირ ად რომ 
ვთქვათ, გარ დაქ მნის მო დე ლებ ში ეკ ონ-
ომ იკ ური რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის მო ცუ-
ლო ბა მო ცე მუ ლია და ამ მო ცე მუ ლო ბის 
პი რო ბებ ში პირ ვე ლი გვა რის ფის კა ლუ რი 
წერ ტი ლის გან საზღვრით ვცდი ლობთ გა-
ვი გოთ რო გო რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე-
თის პი რო ბებ ში მი იღ წე ვა მაქ სი მა ლუ რი 
გა მოშ ვე ბა, ხო ლო მე ორე გვა რის ფის კა-
ლუ რი წერ ტი ლის გან საზღვრით – ბი უჯ-
ეტ ის მაქ სი მა ლურ სა გა და სა ხა დო შე მო-
სავ ლებს რო გო რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თი უზ რუნ ველ ყოფს. წიგ ნის ავ ტო რე ბის 
გან მარ ტე ბით, ას ეთი მიდ გო მა ლა ფე რის 
თე ორი ას თან ახ ლო საა, მაგ რამ სრუ ლად 
ვერ პა სუ ხობს მას. საქ მე ისაა, რომ ლა ფე-
რის კონ ცეფ ცია უფ რო ფარ თოდ გა ნი ხი-
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ლავს სა გა და სა ხა დო ტვირ თის როლს და 
მი იჩ ნევს, რომ მი სი ცვლი ლე ბა, წარ მოქ-
მნი ლი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი სტი მუ-
ლე ბით, გავ ლე ნას ახ დენს რე სურ სე ბის 
არა მარ ტო გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობ აზე, 
არ ამ ედ, ას ევე გა მო ყე ნე ბის მო ცუ ლო ბა-
ზეც. ეს უკ ან ას კნე ლი მე ტად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ას პექ ტია და მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ქცე ვი თი ტი პის 
მო დე ლე ბის სა შუ ალ ებ ით.

წიგ ნში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი აქ-
ვს დათ მო ბი ლი იური ან ანი აშ ვი ლი სა და 
ვლა დი მერ პა პა ვას მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ქცე ვი თი ტი პის ორ იგ ინ ალ ური მო დე-
ლის ვა რი ან ტის ან ალ იზ ისა და პრქტი კუ-
ლი გა მო ყე ნე ბის სა კითხებს. ავ ტო რე ბი 
აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მო დე ლის აგ ებ ის ას 
მხედ ვე ლო ბა ში ორი არ სე ბი თი მო მენ-
ტი იქ ნა მი ღე ბუ ლი. პირ ვე ლი, ნე ბის მი ერ 
ეკ ონ ომ იკ აში პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის 
სი დი დე და მო კი დე ბუ ლია არ სე ბუ ლი ეკ-
ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის (შრო მის, კა პი-
ტა ლის, მი წი სა და სა მე წარ მეო უნ არ ის) 
მო ცუ ლო ბა ზე, ხა რის ხსა და გა მო ყე ნე ბის 
ტექ ნო ლო გი ის დო ნე ზე. ეს ფაქ ტო რე ბი 
ეკ ონ ომ იკ ის სა წარ მოო-ტექ ნო ლო გი ურ 
შე საძ ლებ ლო ბას გან საზღ ვ რავს და მა-
თი სა უკ ეთ ესო გა ნა წი ლე ბი სა და სრუ ლი 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში გა მოშ ვე ბის 
მო ცუ ლო ბა მაქ სი მა ლუ რია, რო მელ საც 
სხვა ნა ირ ად გა მოშ ვე ბის პო ტენ ცი ური 
დო ნე ეწ ოდ ება. მე ორე, ეკ ონ ომ იკ აში არ-
ან აკ ლებ როლს ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მო 
ას რუ ლებს, რომ ლის შექ მნაც სა ხელ მწი-
ფოს ფუნ ქცი აში შე დის. იმ აზე და მო კი დე-
ბუ ლე ბით, რამ დე ნად სრულ ყო ფი ლია 
ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მო, ეკ ონ ომ იკ ის ფაქ-
ტობ რი ვი გა მოშ ვე ბა პო ტენ ცი ურ გა მოშ ვე-
ბას და ემ თხვე ვა ან გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა 
მის გან. ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მოს შექ მნა ში, 
სხვა მრა ვალ მო მენ ტთან ერ თად, მნიშ-
ვნე ლო ვან როლს და ბეგ ვრის არ სე ბუ ლი 
სის ტე მა ას რუ ლებს. „მო დე ლის აგ ებ ის ას 
გა ვა მარ ტი ვეთ სი ტუ აცია და და ვუ შვით, 
რომ სწო რედ და ბეგ ვრის სის ტე მა არ ის 
ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მოს შექ მნის მთა ვა-
რი ფაქ ტო რი და ეკ ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტთა 
ქცე ვის გან მსაზღვრე ლი. ამ გზით შევ ძე-
ლით პო ტენ ცი ური გა მოშ ვე ბი სა და სა გა-
და სა ხა დო ტვირ თის სი დი დის ერ თმა ნეთ-
თან და კავ ში რე ბა და მი ვი ღეთ ლა ფე რის 
კონ ცეფ ცი ას თან, ჩვე ნი აზ რით, სრულ 
თან ხვედ რა ში მყო ფი მო დე ლი“, – აღ ნიშ-
ნავს იური ან ან იშ ვი ლი.

იმ ის გა მო, რომ სე რი ოზ ული კვლე-
ვის ჩა სა ტა რებ ლად სა ქარ თვე ლო ში არ 
არ სე ბობს სრულ ყო ფი ლი სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი, წიგ ნის ავ ტო რებ მა აშშ-ის 
ეკ ონ ომ იკ ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით 
შე აფ ას ეს ლა ფე რის ფის კა ლუ რი წერ ტი-
ლე ბი. „ჩვე ნი მო დე ლის გა ან გა რი შე ბით 
აღ მოჩ ნდა, რომ 1970-2008 წლებ ში აშშ-
ის ეკ ონ ომ იკ ის სა გა და სა ხა დო ტვირ თის 
ფაქ ტობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბა სა შუ ალ ოდ 
და ახ ლო ებ ით 1 პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბი იყო 
იმ ნიშ ნულ ზე, რომ ლის პი რო ბებ ში მთლი-

ანი ში და პრო დუქ ტის ფაქ ტობ რი ვი სი დი-
დე პო ტენ ცი ურ მნიშ ვნე ლო ბას და ემ თხვე-
ოდა. ას ევე სა ინ ტე რე სოა ის გა რე მო ება, 
რომ ამ პე რი ოდ ში აშშ-ის სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ ის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
მაქ სი მი ზე ბი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა გა და-
სა ხა დო ტვირ თის თით ქმის გა ორ მა გე ბა 
იქ ნე ბო და სა ჭი რო, რაც ეკ ონ ომ იკ ის 20 
პრო ცენ ტით შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევ და. 
ეს გა რე მო ება ეჭ ვის ქვეშ აყ ენ ებს ის ეთი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მი ზან შე წო-
ნი ლო ბას, რომ ლის დრო საც მთავ რო-
ბის თვის, ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ურ ობ ის წა-
ხა ლი სე ბის ნაც ვლად, პრი ორ იტ ეტ ულია 
ბი უჯ ეტ ის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
მაქ სი მი ზე ბა“, – ამ ბობს იური ან ან იშ ვი ლი. 

 ავ ტო რე ბის აზ რით წიგ ნის გან სა კუთ-
რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მე ოთხე 
თა ვია, რომ ლის სა თურ მაც ას ახ ვა ჰპო ვა 
წიგ ნის სა ხელ წო დე ბა ში „ლა ფერ-კენ ზი-
ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური 
წო ნას წო რო ბა“. 

„თუ გა ვა ან ალ იზ ებთ არ სე ბულ ლი ტე-
რა ტუ რას, ვნა ხავთ, რომ თა ნა მედ რო ვე 
ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი ებ ში გა და სა ხა დე ბის 
რო ლი, სამ წუ ხა როდ, ცალ მხრი ვად შე-
ის წავ ლე ბა. კერ ძოდ, კე ინ ზი ან ურ მო დე-
ლებ ში და თე ორი აში აქ ცენ ტი ძი რი თა-
დად იმ მე ქა ნიზ მზე კეთ დე ბა, რომ ლი თაც 
გა და სა ხა დე ბი ეკ ონ ომ იკ აზე ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნის სა შუ ალ ებ ით ზე მოქ მე დებს 
და მხედ ვე ლო ბა ში თით ქმის არ მი იღ ება 
ზე მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი ერ თობ ლი ვი მი-
წო დე ბის მხრი დან. გა და სა ხა დე ბის პრობ-
ლე მას ცალ მხრი ვად გა ნი ხი ლავს, აგ-
რეთ ვე, მი წო დე ბის თე ორია, რო მელ შიც 
წი ნა პლან ზე სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის 
ერ თობ ლივ მი წო დე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბაა 
წა მო წე ული. ბუ ნებ რი ვია, გა და სა ხა დე ბის 
რო ლის სრულ ფა სო ვა ნი ახ სნა და აღ-
ნიშ ნუ ლი თე ორი ებ ის ცალ მხრი ვო ბის გა-
და ლახ ვა შე საძ ლე ბე ლია მა თი სინ თე ზის 
გზით. წიგ ნში ჩვენს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ-
ლია ას ეთი სინ თე ზის ილ უს ტი რე ბის ერთ-
ერ თი შე საძ ლო ვა რი ან ტი. იგი ეფ უძ ნე ბა 
ეკ ონ ომ ის ტე ბი სათ ვის კარ გად ცნო ბილ 
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბის მო-
დელს, რო მე ლიც ერ თობ ლი ვი მოთხოვ-
ნი სა და ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის ფუნ ქცი-
ებ ის გან შედ გე ბა. მაგ რამ სტან დარ ტუ ლი 
მო დე ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ შიც 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნი სა და ერ თობ ლი-
ვი მი წო დე ბის მთა ვარ გან მსაზღვრელ 
ფაქ ტო რად, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
ფა სე ბის დო ნე გა ნი ხი ლე ბა, ჩვენს მო-
დელ ში ას ეთ გან მსაზღვრელს სა შუ ალო 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი წარ მო ად გენს. 
ას ეთ მა მიდ გო მამ სა შუ ალო სა გა და სა ხა-
დო გა ნაკ ვე თის რო ლის ახ ლე ბუ რად და-
ნახ ვის სა შუ ალ ება მოგ ვცა“ – აღ ნიშ ნავს 
პრო ფე სო რი ვლა დი მერ პა პა ვა. შე დე გად 
პრო ფე სო რი იური ან ან იშ ვი ლი რამ დე ნი-
მე მო მენ ტს გა მო ყოფს:

„პირ ვე ლი, ან ალ იზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ 
ერ თმა ნე თის გან უნ და გან ვას ხვა ოთ ფაქ-
ტობ რი ვი, წო ნას წო რუ ლი და ოპ ტი მა ლუ-

რი სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე-
ბი. წო ნას წო რუ ლი სა შუ ალო სა გა და სა ხა-
დო გა ნაკ ვე თი უზ რუნ ველ ყოფს ეკ ონ ომ-
იკ ის წო ნას წო რო ბა ში მოს ვლას, რომ ლის 
დრო საც ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა და ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბა ერ თმა ნეთს უტ ოლ-
დე ბა. ოპ ტი მა ლუ რი გა ნაკ ვე თის დროს კი 
ეკ ონ ომ იკ აში ად გი ლი აქ ვს სრულ და საქ-
მე ბას და ერ თობ ლი ვი გა მოშ ვე ბა პო ტენ-
ცი ურ, ანუ მაქ სი მა ლურ დო ნე ზე იმ ყო ფე-
ბა. რო გორც წე სი, სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თის ეს სა მი მნიშ ვნე ლო ბა ერ თმა ნეთს 
იშ ვი ათ ად ემ თხვე ვა. 

მე ორე, სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თის სი დი დე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას 
ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ის ზო გად მდგო მა რე ობ-
აზე, მაგ რამ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ოპ ტი-
მა ლუ რი სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე-
თის შე მო ღე ბას თა ვის თა ვად არ შე უძ ლია 
და საქ მე ბის დო ნის ზრდა და პო ტენ ცი ური 
გა მოშ ვე ბის შე სა ბა მის წო ნას წო რო ბა ში გა-
დას ვლის ინ იც ირ ება. ლა ფერ-კე ინ ზი ან ური 
სინ თე ზის პი რო ბებ ში ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი-
ურ ობ ის ამ აღ ლე ბა სა და სრუ ლი და საქ მე-
ბის მიღ წე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს, და-
ბეგ ვრის რე ჟიმ თან ერ თად, ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა ას რუ ლებს.

მე სა მე, რო ცა სა ხელ მწი ფო და ბეგ-
ვრის არ სე ბულ სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო 
გა ნაკ ვეთს სტა ბი ლურ მდგო მა რე ობ აში 
ინ არ ჩუ ნებს, მა შინ ფა სე ბის დო ნის ყო ველ 
ახ ალ წო ნას წო რულ მნიშ ვნე ლო ბას თა ვი-
სი ოპ ტი მა ლუ რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე-
თი შე ეს აბ ამ ება და ერ თობ ლი ვი მოთხოვ-
ნის გარ კვე ულ საზღვრებ ში ცვლი ლე ბას 
თან ახ ლავს წო ნას წო რუ ლი და ოპ ტი მა-
ლუ რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის და-
ახ ლო ებ ის პრო ცე სი. აქ ედ ან მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი დას კვნის გა კე თე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, 
კერ ძოდ ის, რომ სა ხელ მწი ფო ნაკ ლე ბად 
უნ და ცდი ლობ დეს სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თის ცვლი ლე ბით ეკ ონ ომ იკ ის რე გუ-
ლი რე ბას. რო ცა ეკ ონ ომ იკ ას გა და სა ხა-
დის ცვლი ლე ბით «ან ერ ვი ულ ებ», ცუ დი 
შე დე გი მი იღ ება, რაც არ უნ და კე თი ლი 
სურ ვი ლი გა მოძ რა ვებ დეს. 

და ბო ლოს კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი დას კვნა, რო მე ლიც ლა ფერ-კე ინ ზი-
ან ური სინ თე ზის მო დე ლი დან გა მომ დი-
ნა რე ობს: წო ნას წო რუ ლი სა გა და სახ დო 
გა ნაკ ვე თის ყო ველ მო ცე მულ მნიშ ვნე-
ლო ბას შე იძ ლე ბა შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბის და ბი უჯ ეტ ის სა გა-
და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის ფუნ ქცი ებ ისა 
და მრუ დე ბის მთე ლი ერ თობ ლი ობა. 
სხვა ნა ირ ად რომ ვთქვათ, ეკ ონ ომ ის ტე-
ბის თვის კარ გად ცნო ბი ლი ლა ფე რის 
მრუ დის სა წარ მოო და ფის კა ლუ რი ვა რი-
ან ტე ბი არ წარ მო ად გე ნენ მდგრად კონ-
სტრუქ ცი ებს და ეკ ონ ომ იკ აში შექ მნი ლი 
სი ტუ აცი ებ ის მი ხედ ვით, გან სა კუთ რე ბით 
კი ფა სე ბის დო ნის ცვლი ლე ბის შე დე გად, 
შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლონ, რა საც თან სდევს 
ლა ფე რის პირ ვე ლი და მე ორე გვა რის 
ფის კა ლუ რი წერ ტი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა-
თა ცვლი ლე ბა“.
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