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ეკონომიკსის ახლებური 
არატრადიციული 

ხედვა - გამოხმაურება

„არატრადიციული ეკონომიკსი: მეთოდოლოგია და მეთოდიკა“

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ

მწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ მიმდინარე წელს 

გამოსცა მეტად საინტერესო და ღრმა მეცნიერულ სა

ფუძვლებზე დაყრდნობით მომზადებული მონოგრაფიული 

ხასია თის ნაშრომი სახელმწოდებით  „არატრადიციული 

ეკონო მიკსი: მეთოდოლოგია და მეთოდიკა“. ნაშრომის 

ავტო რია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ

მწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერე

ბათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ ნული 

აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და მსოფ ლიოში 

აღიარებული მეცნიერი, თაობათა აღმზრდელი, მასწავლე

ბელი ვლადიმერ (ლადო) პაპავა. წარმოდგენილი ნაშრომი 

არის მეორე შევსებული და განახლებული გამოცემა.

განათლება და მეცნიერება უდაოდ წარმოადგენს 

ადამიანის ერთერთ ფუნდამენტურ უფლებას და მნიშვნე

ლოვან პირობას ქვეყნის მდგრადი სოციალურეკონომიკური 

განვი თარებისთვის. შესაბამისად, ხარისხიანი და ხელ

მისაწვდომი განათლებისა და მეცნიერების სისტემის უზრუნ

ველ ყოფა ნებისმიერი ქვეყნის ერთერთი მთავარი პრიო

რი ტეტი უნდა იყოს. ზუსტად ეკონომიკური პროფილის 

სა  დოქ ტორო პროგრამის დოქტორანტებს და კოლეგაპრო

ფე სო რებს წარმოდგენილი ნაშრომი უდიდეს დახმარებას გა

უწევს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების ანალიზის, კვლე

ვების ჩატარებისა და დასკვნების გაკეთებისათვის. ამდე  ნად, 

მისასალმებელია აკადემიკოს ლადო პაპავას ქართულ ენა

ზე თანამედროვე მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი სა

მეცნიერო მონოგრაფიული ნაშრომის „არატრადიციული 

ეკო ნო მიკსი: მეთოდოლოგია და მეთოდიკა“ მომზადება და 

გამო ცემა. 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის 

ვლადიმერ (ლადო) პაპავას მონოგრაფიულ ნაშრომზე:
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წიგნის  არქიტექტონიკა და მასში რეალიზებული კვლე

ვის ლოგიკა, ჩვეულებრივად ცნობილი დასავლეთის პრაქ

ტი კაში, ამ ხასიათის თანამედროვე გამოკვლევებისადმი 

წაყენე ბულ მოთხოვნების პრაქტიკული რეალიზაციის ბრწყინ 

ვა ლე ნიმუშია. ის აგებულია თანამედროვე აპრობი რებული 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად. პირველ რიგში, განსა კუთ რე

ბულ ყურადღებას იპყრობს ნაშრომის მეორე თავი, სახელ

წო დე ბით: ადამიანი ეკონომიკაში, სადაც ავტორი საუბრობს 

ეკონო მი კური ადამიანის როლსა და მნიშვნე ლობაზე, რაც 

ჩვენის აზრით, მონოგრაფიაში წარმოდგენილი ფართო ფორ

მა ტით, ერთერთი პირველი მცდელობაა ქართულ ეკო ნო მი

კურ მეცნიერებაში.

ავტორისაგან, აკადემიკოს ლადო პაპავასაგან, ეკონო

მიკაში არატრადიციულ მიდგომებს და მასშტაბურ ხედვებს 

კარგა ხანია შეეჩვია ჩვენი საზოგადოება. რაში მდგომა

რეობს ამ წიგნის სიდიადე? ერთი შეხედვით, პასუხი თით

ქოს მარტივია, უპირველესად, ეკონომიკურ მეცნიერებაში 

მეტწილად იგნორირებული  ადამიანში, ადამიანის პრობლე

მების ფართო და სრული სპექტრით განხილვაში. 

ავტორი ამ მხრივ ეპასუხება წმინდა წერილის სწავლე

ბას, რომლის მიხედვითაც ადამიანი დედამიწის ცენტრა

ლური ფიგურა და მიწიერ ქმნილებათა შორის გამორჩეულია. 

კაცი შექმნა ღმერთმა მის მსგავსად და ხატად, რაც ადამიანს 

დიდ უპირატესობებთან ერთად განსაკუთრებულ პასუხის

მგებლობასაც ანიჭებს როგორც ღმერთთან, ისე მოყვასთან 

ურთიერთობაშიც და სამეურნეო საქმიანობის გაძღოლაშიც. 

ამიტომ, ეკონომიკაში ცენტრალურ ფიგურად ადამიანი უნდა 

განვიხილოთ  ეკონომიკას ადამიანი ქმნის და ეკონომიკა 

ადამიანისთვის ფუნქციონირებს. 
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ტრადიციულ ეკონომიკსში გამარტივებული მოდელე  ბით 

და სქემებით წარმოგვიდგება ეკონომიკის რიგი პრობ ლემები, 

არატრადიციული ეკონომიკსი კი, რომელიც არ გამო რიცხავს 

ტრადიციულს, ცენტრალურ ფიგურად ადამიანს მო იაზრებს. 

ავტორის აზრით,  მისი დაყვანა დაუშვებელია მარ ტივი 

სქემების დონეზე. სწორედ ადამიანი უნდა იქცეს მთა ვარ 

საზომად და ინდიკატორად, რომლის იგნორირება იწვევს 

მცდარ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის ეკონომიკური პოლი

ტიკის გატარებისას. ამ პროცესში შეუძლებელია სხვადა სხვა 

ინტერესებით დახუნძლულმა ადამიანმა რაციონალური გადა

წყვეტილებები მიიღოს. სავსებით მართებულად აღნიშნავს 

ბატონო ლადო, რომ უკვე აღარ არის საკმარისი მშრალი 

სქემებით და მათემატიკური მოდელებით მიდგომა. 

აკადემიკოს ლადო პაპავას ნაშრომი არის ეკონომიკაში 

არა ტრადიციული ხედვების კიდევ ერთი უძლიერესი მცდე

ლობა, ეკონომიკსის პრობლემისადმი სიღრმისეული მიდ

გომა, მისი ახლებური გააზრება.

განსაკუთ რებით გამოსაყოფია, ლადო პაპავას მიერ 

სამეცნი ერო კულტურისა და ეთიკის დაცვის უმაღლესი დონე. 

მას არ გამორჩენია არც უცხოელი და არც ქართველი მეცნი

ერი, ვისაც თუნაც ოდნავ საინტერესო მოსაზრება და ღირე

ბული კონცეფცია აქვს წინა პერიოდებში გამოთქმული თუ 

გამო ქვეყნებული. ყოველ მათგანს ავტორმა მიუჩინა თავისი 

შესაბამისი ღირსეული ადგილი მონოგრაფიაში გამო კვლე

ული პრობლემატიკის კონტექსტში. ვფიქრობთ, ეს შესა

ნიშ ნავი მაგალითია ყოველი ჩვენგანისთვის ქართველი 

მეცნიერე ბის ობიექტური და ღრმად გააზრებული დანახვის, 

აღნიშ ვნის და ციტირების. ჩვენ, ხშირად გვავიწყდება, რომ 

ქარ თული ეკონომიკური მეცნიერება არის მცირე ნაწილი 

მსოფ ლიო ეკონომიკური მეცნიერების და სწორედ ასეთი 

მიდგომა ერთმანეთის მიმართ შეგვაძლებინებს უფრო მეტად 

გავძლიერ დეთ და ცნობადი გავხდეთ.

ბატონი ლადოს ახალი არატრადიციული ეკონომიკსი, 

ვფიქრობთ, ფუნდამენტურად ახლებური ხედვაა ეკონომიკური 

მეცნიერების თანამედროვე და მომავალი განვითარების, 

მის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე შესაბამისი პასუხების და 

რეალურ პრაქტიკასთან ეკონომიკური თეორიის უფრო მეტად 

მიახლობის შესახებ. აღნიშნული ნაშრომი ჩვენ ეკონომისტებს 

განსხვავებული ეკონომიკური რეალობის ადეკვატური აღქმის 

საფუძველს მოგვცემს. მომავალ მეცნიერებს, დოქტორან ტებს, 

ბატონი ლადოს მონოგრაფია უდავოდ დაეხმარება ეკონო

მიკური მეცნიერების სირთულეების ახლებურად გააზრებასა 

და გამოკვლევაში. გვინდა მივულოცოთ ეკონომიკურ საზოგა

დოებას ასეთი ძლიერი, ქართველი მეცნიერის მიერ დაწე

რილი, უცილობლად გლობალური სამეცნიერო მნიშვნე

ლობის მქონე მონოგრაფიის გამოჩენა. ვულოცავთ ბატონ 

ლადოს, ჩვენს კოლეგას და მეგობარს, ვუსურვებთ მას შემ

დგომ შემოქმედებით წარმატებებს.
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