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თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა წარმოადგენს 
საკ მაოდ რთულ, მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებული 
ერთ ეულების (სახელმწიფოები, ქვეყნები, საერთაშორისო 
ორგანი  ზაციები და ინსტიტუტები (ფორმალური და არაფორ
მა ლური), ტრანსნაციონალური კომპანიები, ცალკეული 
ფირ  მები, საოჯახო მეურნეობები, ინდივიდუუმები) სისტე
მას. ამ სისტემამ XXXXI საუკუნეების მიჯნაზე შეიძინა სრუ
ლიად ახალი თვისებრიობა  გლობალური შინაარსი, რომე
ლიც საკუთრივ ეკონომიკის გარდა, მოიცავს  პოლიტიკას, 
სოციუმს, კულტურას, რელიგიას, განათლებასა და ა.შ. 
საზოგადოებრივი ცხოვრების ეს კომპონენტები საკმაოდ 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ეკონომიკაზე, ასევე, 
ეკონომიკა მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს მათ შინა
არსს. ამის გარდა, სოციალისტური სისტემის დაშლამ და 
სრულიად ახალიფენომენის  გარდამავალი ქვეყნების, 
გარდა მავალი ეკონომიკების („transitional countries, tran
sitional economies“) წარმოქმნამ ახალი შინაარსი შესძინა 
გლობა ლიზაციის პროცესს. ამ ქვეყნების წარმოჩენამ კიდევ 
უფრო აქტუა ლური გახადა საკითხი იმის შესახებ თუ რო
გორ ურთიერთ დამოკიდებულებაშია ეკონომიკური ზრდა 
(„eco nomic growth“) და ეკონომიკური განვითარება 
(„econo mic development“) ერთმანეთთან. რა განსხვა
ვებაა ეკონომიკურ ზრდასა და ეკონომიკურ გან ვითა
რებას შორის? რომელი მაჩვენებლებით ხდება მათი 
შეფასება? შეიძლება თუ არა განვიხილოთ ეკონომი
კური განვითარების მოდელი გარდამავალი ქვეყნების 
ეკონო მიკების ანალიზისას, თუ ის მხოლოდ ე.წ. მესამე 
სამყაროს ქვეყნებისთვისაა დამახასიათებელი?

ზემოთჩამოთვლილ საკითხებზე პასუხი მოითხოვს 
საკმაოდ ვრცელ და სიღრმისეულ გამოკვლევას. წარ მოდ
გენილ სტატიაში ჩვენ კი მხოლოდ კვლევის რამოდენიმე 
მიმართულებას შევეხებით (და ისიც საკითხის დასმის წესით).

კიდევ ერთხელ ეკონომიკური ზრდის შესახებ

„ეკონომიკური ზრდის“ ფენომენი არ არის ახალი 
საკითხი ეკონომიკურ თეორიასა დაპრაქტიკაში. ადამიანების 
სამეურნეო საქმიანობის დასაბამიდან იგი საზოგადოების 

ყურადღების ცენტრში იდგა ერთი მარტივი მიზეზის გამო: 

ეკონომიკური ზრდის შედეგი აისახება ქვეყნის განვითარებასა 

და ადამიანთა ცხოვრების დონის ამაღლებაში, ხოლო ზრდის 

განმაპირობელი ფაქტორები მუდმივად წარმოადგენს პოლი

ტიკოსთა და მეცნიერეკონომისტთა კვლევის ობიექტს.

ეკონომიკური ზრდის საკითხებს იკვლევდნენ ეკონო

მიკური თეორიის იდეოლოგიურად საპირისპირო ბანაკების 

წარმომადგენლები  XIX საუკუნეში  კ. მარქსი (აღწარმოების 

თეორია, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აღნიშ

ნული საკითხის კვლევაში) და XX საუკუნეში  ეკონომიკური 

ზრდის თეორიის ცნობილი წარმომადგენლები (ჯ. კეინზი, 

რ. ჰაროდი, ე. დომარი, ჯ. რობინსონი და ა.შ.), რომლე

ბიც ყურადღებას ამახვილებდნენ ეროვნული შემოსავლის 

ზრდის მნიშვნელობაზე მხოლოდ ერთი ფაქტორის გათვა

ლისწინე ბით  კაპიტალის დაგროვების ნორმით. უ. როს

ტოუ ამ ფენო მენს უკავშირებს საზოგადოების სტადიურ 

განვითარებას. ხოლო მოგვიანებით ეკონომიკური ზრდის 

ნეო კლასიკურიმოდელის ავტორი ჯ. მიდი ყურადღებას 

ამახვი  ლებს მის ყველა ფაქტორზე (კაპიტალი, დანაზოგი, 

სა მუ შაო ძალა, ინვესტიციები) და თვლის, რომ მხოლოდ 

ამ შემ თხვე ვაში ეკონომიკურ ზრდას ექნება სტაბილური და 

მდგრადი ხასიათი.

აღნიშნული პრობლემის ყველა მკვლევარი ცდილობს 

პასუხი გასცეს კითხვებს: რა არის ეკონომიკური ზრდა? ღა 

განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას და როგორ გაიზომება 

იგი? ცნობილია, რომ ყველა ამ საკითხზე პასუხი გაცემულია 

მაკროეკონომიკის სახელმძღვანელოებში (Karl, et al., 2007), 

მაგრამ, ჩვენი აზრით, რჩება საკითხების გარკვეული წრე, 

რომელიც, ჯერ კიდევ საჭიროებს ახსნას და განვითარებას.

ცნობილია, რომ ეკონომისტები ეკონომიკურ ზრდას 

ძირითადად აფასებენ მთლიანი შიდა პროდუქტის (“Gross 

Domestic Product“) დინამიკით. თუმცა, აქვე აღვნიშნავთ, 

რომ ეს მაჩვენებელი სრულად ვერ ასახავს ეკონომიკურ 

ზრდას, ვინაიდან არ აჩვენებს ქვეყნის ცხოვრების ხარისხს 

და განაწილებითი ურთიერთობების ეფექტს, ამავე დროს 

მოიცავს საფინანსო შუამავლობის ოპერაციების მოცუ

ლობებს, რომლებიც არ ასახავენ ზრდას ეკონომიკის რეა

ლურ სექტორში. ამ გარემოებათა გათვალისწინებით ეკო ნო

მისტები იყენებენ სხვა მაჩვენებლებსაც  მთლიანი ეროვ  ნული 
* კვლევის შედეგები მოსმენილ იქნა I ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე 
„ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმების ძიება“ 

გლობალიზაცია და ბიზნესი. #6 / 2018 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
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შემოსავალი; წმინდა ეროვნული შემოსავალი; პირადი შემო

სავალი; წმინდა პირადი შემოსავალი ანუ განკარგვადი შემო

სავალი. გასათვალისწინებელია აგრეთვე მთლიანი შიდა 
პროდუქტის შექმნის სოციალური შემადგენლებიც.

რა განსაზღვრავს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას? 

პასუხი ერთი შეხედვით მარტივია: ქვეყანაში მწარმოებლუ
რობის დონე (უნდა ითქვას, რომ ეს მაჩვენებელი ბოლო 

ორი ათწლეული საერთოდ არ გაიანგარიშება სტატისტიკური 

ორგანოების მიერ). როგორია მისი დეტერმინანტები? ესენია: 

ფიზიკური კაპიტალი (მოწყობილობები და შენობები, 

რომლებიც გამოიყენება საქონლისა და მომსახურების წარ

მოებისათვის), ადამიანისეული კაპიტალი (ცოდნა და 

უნარი, რომელსაც ადამიანი იძენს განათლებისა და პრაქტი

კული გამოცდილების გზით), ბუნებრივი რესურსები (სა

ქონლისა და მომსახურები სწარმოებაში გამოყენებული 

მასალა, რომელსაც ბუნება გვაძლევს), ტექნოლოგიური 
ცოდნა (უახლესი ტექნიკისა და „ნოუჰაუს“ დანერგვა).

ჭარმოების ყველა ფაქტორი მონაწილეობს ეკონომიკურ 

ზრდაში, მაგრამ, ბუნებრივია, არათანაბრად (ყველას არ 

გააჩნია ერთი და იგივე წონა), ვინაიდან ნებისმიერ ქვეყანას 

აქვს ამა თუ იმ ფაქტორის გამოყენების უპირატესობა, რაც 

საგარეო ვაჭრობაში მას უპირატესობებს აძლევს. ბუნებ რივია, 

რაც უფრო ოპტიმალური იქნება ამ ფაქტორთა კომბი ნაცია, 

მით უფრო მაღალია ეკონომიკური ზრდა და მისი სტაბილუ

რობა (საბჭოურ პერიოდში ეკონომისტმათემატიკოსთა 

მიერ შემუშავებულიც კი იყო ე.წ. ეკონომიკის ოპტიმა ლური 
ფუნქციონირების სისტემა).

როგორია ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა თანა

მედროვე საქართველოში? სამწუხაროა, მაგრამ უნდა აღინიშ

ნოს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში 

ყველა ეს დეტერმინანტი (ფაქტორი) პრაქტიკულად სულ 

უფრო და უფრო ქვეითდება!
ავიღოთ ფიზიკური კაპიტალი. იგი ძირითადად გა

ცვე თილია, არ ხდება მისი შეცვლა ან გადაიარაღება (რო

მელიც, როგორც წესი, ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ 

უნდახდე ბოდეს), არადა, თანამედროვე ეკონომიკის სა

ფუძველს სამრეწველო დანადგარები და საწარმოო ხაზები 

წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისით გადასახედია ქვეყნის 

საიმპორტო პოლიტიკა.

რაც შეეხება ადამიანისეულ კაპიტალს  მილიონზე 

მეტი ადამიანი (ძირითადად 2550 წლის ასაკის) გასულია 

ქვეყნიდან, ხოლო განათლება (განსაკუთრებით, საინჟინრო

ტექნიკური) არასახარბიელო მდგომარეობაშია. გადასახე

დია პროფესიათა და სპეციალობათა სისტემა და ქვეყნის 

ინტერესების გათვალისწინებით სპეციალისტთა მომზადებაც.

ბუნებრივი რესურსები  ქვეყანაში დარღვეულია ეკო

ლოგიური ბალანსი, მაშინ როდესაც ეკოსისტემა სოცია ლურ

ეკონომიკური სისტემის მნიშვნელოვანი კომპონენტია და 

ხელს უწყობს საზოგადოების ჯანდაცვას.

რაც შეეხება მთლიანი შიდა პროდუქტის ორნიშნა 

ზრდას (19961997 და 2004 წლებში), ის გამოწვეული იყო 

მხოლოდ ე.წ. მკვეთრი ზრდის ეფექტით (გრეგორი მენქიუს 

ტერმინოლოგიით) და ეკონომიკის აღდგენითი ზრდით 

(რუსი ეკონომისტის ე. გაიდარის ტერმინოლოგიით).

სწორედ ამ გარემოებების გათვალისწინებით უნდა იქნეს 

შემუშავებული ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა.

ეკონომიკური განვითარების არსი და 
მაჩვენებლები

ეკონომიკური განვითარება შედარებით ახალი ცნებაა 

და გაცილებით ფართოა, ვიდრე ეკონომიკური ზრდა. იგი 

ასახულია სახელმძღვანელოებში და ისწავლება მსოფლიოს 

მრავალ უმაღლეს სასწავლებელში (Hayami, et al., 2002). 

ამიტომ, უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია გან

ვასხვავოთ ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური განვი

თარება. ერთი შეხედვით საკითხის ამდაგვარად დაყენება 

ტავტოლოგიაა, მაგრამ უფრო სიღრმისეული შესწავლისას 

დავი ნახავთ პრინციპულ სხვაობებს მათ შორის, რაც ეკონო

მიკის ტექნიკურეკონომიკურ და სოციალურეკონომი კურ 

მხარეებს შორის სხვაობიდან გამომდინარეობს. პირ ველი 

გულისხმობს ეკონომიკის განვითარებას მისი საწარ მოო 

პოტენციალის განვითარების თვალსაზრისით, ხოლო მეორე 

აქცენტს აკეთებს ეკონომიკის განვითარების სოცია ლურ 

შედეგებზე. ამ თვალსაზრისით, გარკვეულწილად ეკო

ნო მიკური განვითარების მოდელი არის „სოციალურად 

ორიენტი რებული ეკონომიკური“ მოდელის გაგრძელება, 

რასაც ადგილი აქვს დასავლეთ გერმანიაში და სკანდინავიის 

ქვეყნებში XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან.

ცნობილია, რომ ეკონომიკური ზრდა ფასდება მთლიანი 

შიდა პროდუქტის (მათ შორის მოსახლეობის ერთ სულზე) 

რეალური გამოშვების მაჩვენებლით, ხოლო ეკონომიკური 
განვითარება ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე ეკონომიკური 

ზრდა. ის უფრო სოციალურად ორიენტირებულია და ასახავს 

ქვეყნის განვითარების მრავალ შრეს.

ეკონომიკური განვითარება აჩვენებს, თუ რა ეფექტი 

მოაქვს ეკონომიკურ ზრდას უშუალოდ მოსახლეობისა თვის, 

როგორ იზრდება ქვეყანაში ცხოვრების დონე და შესაბა მისად 

ის გაიზომება ისეთი მაჩვენებლებით, როგორიცაა: რეალური 

შემოსავალი (მშპ) მოსახლეობის ერთ სულზე; განათლების 

დონე; ჯანდაცვის დონე (მაგალითად, ექიმთა რაოდენობა 

1000 კაცზე); ეკოლოგიის სტანდარტების დაცულობა. ამას

თან, ეკონომიკურ განვითარებას მნიშვნელოვანწილად განსაზ

ღვრავს: ინფრასტრუქტურის (ტრანსპორტი, კომუნიკაციები) 

დონე; მომსახურების სექტორის ეფექტიანობა (ასათიანი, 1993); 

კორუფციის დაბალი დონე; შრომის მწარმოებლურობა; სა მუშაო 

ძალის მობილობა; უცხოური ინვესტიციებისა და დახმა რების 

ნაკადები; დანაზოგების და ინვესტიციების დონე და ა.შ.

ეკონომიკური მეცნიერების თეორიული და პარადიგმული საფუძვლები თეიმურაზ ბერიძე
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ახლა განვიხილოთ, თუ როგორი შეიძლება იყოს ეკო

ნომიკური ზრდა განვითარების გარეშე:

1. ეკონომიკური ზრდის შედეგები აისახება მოსახლე
ობის მხოლოდ მცირე რაოდენობის მდგომარეობაზე. 
მაგალითად, ნავთობით მდიდარ ქვეყანაში ადგილი აქვს მშპ

ის ზრდას. შეიძლება ამ შემთხვევაში ფირმის შემოსავალი 

მკვეთრად იზრდებოდეს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, 

რომ ეს სიკეთე თანაბრად აისახება მთელ მოსახლეობაზე;

2. კორუფცია. ქვეყანას შეიძლება ჰქონდეს მშპის 

მაღალი დონე, მაგრამ მისი ზრდის ეფექტი აისახებოდეს 

მხოლოდ პოლიტიკოსების საბანკო ანგარიშებზე. აქტუა

ლურია საკითხი, როგორ გავზომოთ კორუფციის დონე 

საქართ ველოში. სამართლებრივი სტატისტიკა იძლევა მხო

ლოდ კორუფციაში დანაშაულთა რაოდენობას, მაგრამ 

ეს არის მხოლოდ მედლის ერთი მხარე, ბევრად უფრო 

აქტუალურია საკითხი, თუ რა ზიანი მოაქვს ქვეყნისათვის 

კორუფციას, კერძოდ, საბიუჯეტოსაგადასახადო სისტემაში 

(Shevardnadze, et al., 2000);

3. ეკოლოგიური პრობლემები. ტოქსიკური ქიმიური 

პროდუქტების (და სხვა მავნე პროდუქტების) წარმოება ზრდის 

მშპს, მაგრამ მათი წარმოების არასწორი რეგულირებით 

შეიძლება ზიანი მივაყენოთ გარემოს და ჯანდაცვას, რაც ბევრად 

უფრო ძვირი უჯდება საზოგადოებას, და, საერთოდ, ქვეყანას;

4. გადატვირთულობა. აქცენტის აღებამ მხოლოდ 

ეკონომიკური ზრდის ტექნიკურეკონომიკურ მხარეზე შეიძ

ლება გამოიწვიოს ეკონომიკაში რესურსების გადახარჯვა, 

რაც, ასევე, მიუღებელია სტაბილური განვითარებისათვის;

5. წარმოებული პროდუქციის გამოყენების არა
სათანადო დონე. ერთი შეხედვით ეს პარადოქსალურად 

ჟღერს, მაგრამ ეს ძალზედ აქტუალური საკითხია და დაკავში

რებულია, ერთი მხრივ, განაწილებითი ურთიერთობების 

ეფექტია ნობასთან და, მეორემ ხრივ, რესურესების არა

ადეკვატურ ალოკაციასთან;

6. ხარჯები შეიარაღებაზე. ბიუჯეტში ხარჯების ოპტიმა

ლური დაგეგმვა და მათი გაწევა მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

განვითარებისათვის (საქართველოსათვის ბოლო წლებში ეს 

ძალზედ აქტუალური იყო, ვინაიდან შეიარაღებაზე ხარჯების 

ზრდამ მნიშვნელოვანწილად შეამცირა სოციალური ხარჯები).

და ბოლოს, შევეცადოთ, ვუპასუხოთ კითხვას: შეიძლება 

თუ არა ეკონომიკური განვითარების მოდელის გამოყენება 

გარდამავალი (პოსტკომუნისტური) ეკონომიკების ანალიზი

სას ან მათი სამომავლო განვითარებისათვის?

აღნიშნული მოდელის გამოყენება თანამედროვე ეტაპზე 

მიზანშეწონილია იმ თვალსაზრისით, რომ გასული წლების 

ეკონომიკურმა რეფორმებმა ფაქტობრივად მოშალეს ქვეყნის 

სოციალური ორიენტაცია და მიზნად გაიხადეს მხოლოდ 

ტექნიკურეკონომიკური ზრდა. ამიტომ აუცილებელია, ამ 

მაჩვენებლის გამოყენება. საქართველოს ეკონომიკური 

პოლიტიკა მიმართული უნდა იქნეს არსებული ჩამორჩენის 

დაძლევისაკენ.
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SUMMARY
Economic development looks at a wider range than GDP 

per capita. Economic development is concerned with how 
people are actu-ally affected. It looks at their actual living stan-
dards and social condi-tions.

Measures of Economic development will look at: Real in-
come per head – GDP per capita; Levels of literacy and edu-

cation standards; Levels of healthcare (e.g. number of doctors 
per 1.000 popu-lation); Quality and availability of housing; 
Levels of environmental standards; Levels of infrastructure 
(transport, communication); Levels of corruption; Educational 
standards & labor productivity; Labor mo-bility; Flow of for-
eign aid & investment; Level of savings & invest-ment; etc.
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