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წარმოგიდგენთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტი-

ტუტის სპეციალისტთა დასკვნებს ტერმინ „მთლიან სამამულო პროდუქტთან“ 

დაკავშირებით. ეს ტერმინი თავის დროზე გაზიარებულ იქნა ჟურნალ „ეკო-

ნომიკა და ბიზნესის“ სარედაქციო კოლეგიის მიერ“. 

გ ა მ ო ხ მ ა უ რ ე ბ ა

აკადემიკოსების  და
ერთი მნიშვნელოვანი ტერმინოლოგიური წინადადების შესახებ

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ეკო ნო მი კა სა და პო ლი ტი კა ში ერ თ-ერ თი 
ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნო ლო გი უ რი შე სიტყ ვე ბაა 
„მთლიანი შიდა (ან - შიგა) პროდუქტი“, რომ ლის სირ თუ ლე ჩვე უ ლებ-
რი ვი (ა რა ე კო ნო მის ტი) მომ ხმა რებ ლი სათ ვის იმა ში მდგო მა რე ობს, 
რომ მას არ ახა სი ა თებს სტრუქ ტუ რუ ლი გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ანუ ამ რთუ-
ლი აგე ბუ ლე ბის ტერ მინ ში ადეკ ვა ტუ რად არ იკითხ ე ბა მი სი ში ნა არ სი.

უკა ნას კნელ ხანს ამ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი ეს 
ცნო ბილ მა ქარ თველ მა მეც ნი ე რებ მა, აკა დე მი კო სებ მა ვლა დი მერ პა-
პა ვამ და ავ თან დილ სი ლა გა ძემ. მათ ამ ტერ მი ნის დად გე ნის სა კითხს 
ერ თობ ლი ვი სპე ცი ა ლუ რი წე რი ლიც მი უძღ ვნეს - ,,ერთი საკ ვან ძო ეკო-
ნო მი კუ რი ტერ მი ნის – Gross Domestic Product-ის ქარ თუ ლი სა ხელ წო დე-
ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა სა მეც ნი ე რო ჟურ ნალ ში „ეკონომიკა 
და ბიზნესი“, 2019, № 1 (გვ. 180-182).

უპირველესად მისასალმებელია მათი ზოგადი მიდგომა, რომ „დღეს 
ქართველი ეკონომისტების ერთ-ერთი გამოწვევაა საბაზრო ეკონომიკის 
შესატყვისი ტერმინების ქართულ ენაზე ადეკვატურად თარგმნა“ და რომ 
„ასევე მნიშვნელოვანია (იქნებ - უფრო მნიშვნელოვანიც) ამა თუ იმ 
ქართული ტერმინის დადგენისას“ გა ვით ვა ლის წი ნოთ ქარ თუ ლი სა ლი ტე-
რა ტუ რო ენის ბუ ნე ბა და ტერ მი ნო ლო გი უ რი გა მოც დი ლე ბა. ამ აზ რის გან-
ზო გა დე ბა დღეს ყვე ლა დარ გსა და სფე რო ზე შე იძ ლე ბა და ისიც ნა თე ლი ა, 
რომ შე სა ბა მი სი დარ გე ბის სპე ცი ა ლის ტებს ამ თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკის რე ბათ.
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მი ზე ზად და სა ხე ლე ბუ ლი მო უ ხერ ხე ბე ლი ქარ თუ ლი ტერ მი ნის წარ-
მო შო ბი სა მი თი თე ბუ ლია მი სი პირ და პი რი თარ გმნა, რო გორც ეს ხში რად 
ხდე ბო და, რუ სუ ლი ვერ სი ი დან - Валовой Внутренний Продукт. შე სა ბა-
მი სად, არ სე ბით ამო ცა ნად არის და სა ხუ ლი ზუს ტი და ბუ ნებ რი ვი 
ქარ თუ ლი ტერ მი ნის შე მუ შა ვე ბა.

პუბ ლი კა ცია იმა საც წარ მო ა ჩენს, რომ თა ნა ავ ტორ თა თვალ საზ რი სი 
იმ თა ვით ვე ერ თგა რო ვა ნი არ ყო ფი ლა და მას ურ თი ერ თშე ჯე რე ბით გარ-
კვე უ ლი ცვლი ლე ბა გა ნუც დი ა, რაც ასე ვე პრო ფე სი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ნი მუ ში ა. კერ ძოდ, 1993 წელს ვლ. პა პა ვას შე მო უ თა ვა ზე ბია „ერთობლივი 
სამამულო პროდუქტი“, რაც, თა ვის მხრივ, ა. სი ლა გა ძეს ერ თ-ერ თი ეკო-
ნო მი კუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლოს თარ გმან ში და უ ზუს ტე ბია - რო გორც 
„მთლიანი სამამულო პროდუქტი“. მართალია, ერთეულები „ერთობლივი“ 
და „მთლიანი“ გარ კვე ულ სი ნო ნი მურ სი ახ ლო ვეს გვიჩ ვე ნებს, მაგ რამ ამ 
ტერ მი ნო ლო გი ურ კონ ტექ სტში უფ რო ზუს ტი ეს უკა ნას კნე ლი ჩანს.

ვფიქ რობთ, ცნე ბა „სამამულოს“ შე მო ტა ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიგ ნე-
ბაა ამ ტერ მი ნო ლო გი უ რი შე სიტყ ვე ბის ქარ თულ ვერ სი ა ში, რამ დე ნა დაც 
ის ბევ რად უფ რო ზუს ტსა და ადეკ ვა ტურს ხდის მის ში ნა არსს, ზრდის ამ 
ტერ მი ნის ცნე ბით ავ ტო ნო მი უ რო ბას (გან სხვა ვე ბით კომ პო ნენ ტე ბი სა გან 
„შიდა“ ან „ეროვნული“) და აად ვი ლებს მის სა ზო გა დო აღ ქმას.

ამ დე ნად, მხარს ვუ ჭერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ეკო ნო მი კუ რი ტერ მი-
ნის ქარ თუ ლი შე სატყ ვი სის ამ სა ხით დამ კვიდ რე ბას: „მთლიანი სამამულო 
პროდუქტი“.

ავთანდილ არაბული
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
26 მაისი, 2020 წ.

ა მ ო ნ ა წ ე რ ი
ო ქ მ ი №3

თსუ არნ. ჩი ქო ბა ვას სა ხე ლო ბის ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ სტი ტუ ტის სა-
მეც ნი ე რო საბ ჭოს 2020 წლის 2 ივ ნი სის სხდო მი სა.

მო ის მი ნეს: ერ თი ეკო ნო მი კუ რი ტერ მი ნის სა კითხ ის შე სა ხებ.
ვა ჟა შენ გე ლი ა: რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, აკად. ვლ. პა პა ვამ და აკად. 

ა. სი ლა გა ძემ ინ სტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს მო მარ თეს წე რი ლით, რო-
მელ შიც გვთხო ვენ საბ ჭომ გა მოთ ქვას თა ვი სი თვალ საზ რი სი მათ მი ერ შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლი ტერ მი ნის – მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტის, შე სა ხებ. ად-
რე გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი – „მთლიანი შიდა პროდუქტი“ და „მთლიანი 

გ ა მ ო ხ მ ა უ რ ე ბ ა
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შიგა პროდუქტი“, იყო თარ გმა ნი სა თა ნა დო რუ სუ ლი ტერ მი ნი სა. ახა ლი 
ტერ მი ნი კი შე სატყ ვი სია ინ გლი სუ რი ტერ მი ნი სა Gross Domestic Product.

ჩვე ნი წი ნა და დე ბა ა, მხა რი და ვუ ჭი როთ ორი ცნო ბი ლი მეც ნი ე რის შე-
მო თა ვა ზე ბებს.

მსჯე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს საბ ჭოს წევ რებ მა – ნ. მა ჭა ვა რი-
ან მა, გ. გო გო ლაშ ვილ მა, მ. ჩუ ხუ ამ, თ. ვა შა კი ძემ, თ. გვან ცე ლა ძემ, ლ. ქა რო-
სა ნი ძემ, აგ რეთ ვე მ. ღლონ ტმა.

და ად გი ნეს: სა მეც ნი ე რო საბ ჭო მხარს უჭერს წი ნა და დე ბას, რომ ინ-
გლი სუ რი ეკო ნო მი კუ რი ტერ მი ნის Gross Domestic Product-ის შე სატყ ვი სად 
ქარ თულ ში დამ კვიდ რდეს ტერ მი ნი მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტი.

თავ მჯდო მა რე: საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. წევ რ-კორ. პროფ. ვ. შენ გე ლია

მდი ვა ნი: ფი ლო ლო გი ის დოქ ტო რი, მა კა ლა ბარ ტყა ვა

დ ა ს კ ვ ნ ა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის არნოლლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსი-
კონების განყოფილებაში აკადემიკოსებმა ვლადიმერ პაპავამ და 
ავთანდილ სილაგაძემ სარეცენზიოდ წარმოადგინეს სტატია ,,ერთი  სა-
კვან ძო ეკონომიკური ტერმინის – Gross Domestic Product-ის ქართული 
სახელწოდების შესახებ“, რომელიც ეძღვნება ეკონომიკის დარგისთვის 
ერთ-ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ტერმინის დაზუსტებას.

განსახილველი სტატია მეტად აქტუალურია, რადგან ტერმინო-
ლოგიურ სისტემაში უკანასკნელ ხანს მოზღვავებული უცხოენოვანი 
ტერმინები მოითხოვს დაზუსტებასა და მოძველებული ტერმინების 
უფრო მარჯვე შესატყვისებით ჩანაცვლებას.

განსაკუთრებით საყურადღებოა პროფესორების, ვლადიმერ პა-
პავასა და ავთანდილ სილაგაძის მაღალი პროფესიონალიზმი, რო-
მელიც განსაკუთრებით გამოვლინდა მათს ტერმინოლოგიურ საქმია-
ნობაში. მეცნიერები ფიქრობენ არა მარტო თავიანთი დარგის განვი-
თარებაზე, არამედ ქართული ენის დამცველებიც არიან და ზრუნავენ 
სრულყოფილი ეკონომიკის ტერმინოლოგიის შექმნაზე. სწორედ მათი 
მაღალი პროფესიონალიზმი და საქმის მიმართ პასუხისმგებლობა 
ჩანს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში განსახილველად წარმოდგენილ 
სტატიაში, რომელიც ეხება ერთ-ერთ საკვანძო ტერმინოლოგიურ შე-
სიტყვებას.
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სტატიაში წარმოდგენილი ტერმინი ,,Gross Domestic Product” 
რუსულის გზით შემოსული ტერმინია და მის ადრინდელ ქართულ შე-
სატყვის ტერმინს „მთლიანი შიგა (ან შიდა) პროდუქტი“ ეტყობა კიდეც 
შუამავალი ენის გავლენა. მეცნიერებმა უპირატესობა მიანიჭეს ტერმინ 
მთლიან სამამულო პროდუქტს, რადგან ის უკეთ გადმოსცემს ცნ ების 
არსს და განსაზღვრავს შრომითა და ქონებით ერთ წელიწადში წარ-
მოებულ პროდუქტს კონკრეტული ქვეყნის შიგნით (ქვეყნის ტერიტორი-
აზე), განსხვავებით მთლიანი ეროვნული პროდუქტისაგან (ინგლ. Gross 
National Product), რომელიც განსაზღვრავს წარმოებას რეზიდენტების მი-
ხედვით, მათ შორის, საზღვრებს გარეთაც. ამასთან, ტერმინი სამამულო 
პროდუქტი მეტად აქტიურია დარგობრივ სამეცნიერო ლიტერატურაში, 
მაგალითად, სამამულო საქონელი (Domestic Goods), სამამულო პროდუქტი 
(Domestic Product), სამამულო წარმოება (Domestic Production).

გარდა ამისა, მეცნიერთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა გაჩ-
ნდა ასევე მსაზღვრელთან დაკავშირებითაც – ვლადიმერ პაპავამ 
ტერმინოლოგიურ შესიტყვებას შეესაბამა ტერმინი ერთობლივი 
სამამულო პროდუქტი, ავთანდილ სილაგაძემ კი არაზუსტად მიიჩნია 
ერთობლივი, რომელიც შეცვალა მთლიანით და მთლიანი შიგა (შიდა) 
პროდუქტის ნაცვლად უფრო ზუსტი და ცნების შესატყვისი ტერმინი შე-
მოგვთავაზა – მთლიანი სამამულო პროდუქტი. ეს ტერმინი მისაღები 
აღმოჩნდა ვლადიმერ პაპავასათვისაც. ამ ორი მეცნიერის მიერ წა-
რმოდგენილი ტერმინები განსხვავდებოდა მსაზღვრელით, ყურადღე-
ბას იპყრობს მცდელობაც, გაიმიჯნოს სინონიმები მთლიანი და 
ერთობლივი.

ტერმინოლოგიური სინონიმები ხშირად საკამათოა, შეიძლე-
ბა თუ არა ისინი ჩაენაცვლოს ერთმანეთს, თუ შინაარსობრივად 
გაიმიჯნოს. ქეგლში მთლიანი განმარტებულია, როგორც 1. სრუ-
ლი, მთელი; 2. ერთიანი დაუნაწევრებელი; ერთობლივი კი – ერთად 
აღებული; შეერთებული; მთლიანი, ერთიანი. როგორც განმარტებიდან 
ჩანს, შინაარსით ისინი სინონიმებია და, ამდენად, ჩანაცვლებაც სა-
ვსებით შესაძლებელი. გარდა ამისა, ტერმინისათვის უპირატე-
სობის მინიჭებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი გამო-
ყენების სიხშირე ტერმინოლოგიურ შესიტყვებებში. ეკონომიკის 
ტერმინოლოგიაში კი არაერთ შესიტყვებაში დასტურდება მთლიანი 
მსაზღვრელად. მაგალითად, მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, მთლიანი 
შიგა პროდუქტი. ასევეა წარმოდგენილი ეს ტერმინები ეკონომიკის ენ-
ციკლოპედიურ ლექსიკონშიც. ამდენად, მსაზღვრელ ერთობლივის 
ჩანაცვლება მთლიანით, სავსებით მართებულად მიგვაჩნია, რადგან 
ის ზუსტად გამოხატავს და აკონკრეტებს ცნების არსს, რომელსაც 
ტერმინი გულისხმობს.

გ ა მ ო ხ მ ა უ რ ე ბ ა
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ამდენად, ვფიქრობთ, რომ მეცნიერთა მიერ წარმოდგენილი 
ახალი ტერმინი სავსებით შეესაბამება ცნების არსს და მისი დამკვი-
დრება ეკონომიკის ტერმინოლოგიაში შესაძლებლად მიგვაჩნია.

პატივისცემით, 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და 
თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი  მარინე ოსაძე 

მეცნიერი თანამშრომელი   ნინო დათეშიძე
                          
17 მარტი, 2020 წელი


