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თავი 1 ეკონომიქსი ისტიტუციური სისტემები და განვითარება: გლობალური 

პერსპექტივები 

 

1.1 საზოგადოება როგორც სოციალური სისტემა 

           მეცნიერულ ლიტერატურაში „სისტემის“  50 - ზე მეტი განსაზღვრა 

მოიპოვება. მათ შორის საერთო ის არის, რომ ყოველი სისტემა მასში შემავალი  

ელემენტების ერთობლიობაა, რომლებიც  ერთმანეთთან ურთიერთ კავშირში 

იმყოფებიან და ერთ მთლიანობას ქმნიან. სხვანაირად, რომ ვთქვათ,  

თითოეული სისტემა, ერთი მხრივ,  მისთვის დამახასიათებელი  

დამოუკიდებელი და განსხვავებული სპეციფიკური  ელემენტებისგან შედგება, 

ხოლო მეორე მხრივ, ეს ელემენტები თვით  სისტემისგან  ღებულობენ  მათთვის  

დამახასიათებელ  თვისებებს.   

            სოციალური სისტემა. “საზოგადოება” (ფრ. societe) როგორც სოციალური 

სისტემა, ისტორიული განვითარების პროცესში ჩამოყალიბებული ადამიანთა 

ერთობლიობაა. მას, სხვა სისტემის მსგავსად, ახასიათებს ელემენტების 

სპეციფიკური შემადგენლობა და ურთიერთკავშირის სიმყარე, რომლის 

წყალობით საზოგადოება, ერთიანი სისტემა, სრულიად ახალ თვისებას 

წარმოშობს. ამასთან, საზოგადოება არ უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც  ამ 

სისტემაში შემავალი ელემენტების მექანიკური ჯამი. ეს იმით აიხსნება, რომ 

ბუნებრივ ობიექტებთან შედარებით, საზოგადოება უფრო რთული სისტემაა. რაც 

უფრო განვითარებულია საზოგადოება, მით უფრო მრავალფეროვანია მისთვის 

დამახასიათებელი სოციალური ურთიერთობა. საზოგადოების სირთულე და 

დინამიკა მის სტრუქტურაში (სოციალური - ჯგუფი,  ტერიტორიული- ქალაქი, 

სოფელი...), აისახება, მაგრამ საზოგადოების ევოლუციას მხოლოდ ეს სტრუქტურა 

არ განსაზღვრავს, აქ აგრეთვე, უზარმაზარ ძალას ფლობს მოცემული 

საზოგადოების ეკონომიკა, კულტურა, იდეოლოგია და განვითარება. მათი 

მოქმედება სოციალური ჯგუფების აქტიურობით ხორციელდება, რომელიც თავის 

მხრივ, დამოკიდებულია საზოგადოების სოციალურ სტრუქტურაში თითოეული 

ჯგუფის ადგილსა და როლზე. 
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           სოციალური სისტემის დამახასიათებელი ნიშანია მისი ადამიანისეული 

არსი და ბუნება. იგი ერთდროულად ადამიანთა საქმიანობის პროდუქტიც და 

სფეროცაა. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ ადამიანი საზოგადოებრივი ცხოვრების 

ყველა ქვესისტემასა და სფეროში უნივერსალური ელემენტია. ადამიანები ქმნიან 

საზოგადოებას და ამავე დროს საზოგადოება აყალიბებს ადამიანებს. ადამიანების 

ურთიერთქმედება, საბოლოო ჯამში, სოციალურ სტრუქტურას წარმოშობს. ეს 

იმას ნიშნავს, რომ სოციალური სტრუქტურა სხვა არაფერია თუ არა ადამიანთა 

ურთიერთობა, ადამიანებს შორის პიროვნული ურთირთკავშირი, ხოლო 

სოციალური ფუნქცია ადამიანის საქმიანობის შედეგია.  ფართო გაგებით, 

სოციალურ სტრუქტურაში იგულისხმება საზოგადოების ერთ მთლიანობაში 

წარმოსახვა, ანუ საზოგადოების ცალკე სფეროების (ეკონომიკა, პოლიტიკა, 

კულტურა...) შორის მყარი კავშირების ერთობლიობა. ვიწრო გაგებით, 

სოციალური სტრუქტურა  გაიგივებულია საზოგადოების სოციალურ ჯგუფებად  

(კლასებად...)  დაყოფაზე. 

           სოციალური ერთობა შეიძლება დაიყოს სტრუქტურული ორგანიზაციის 

ორ ძირითად დონედ: მიკროსტრუქტურად და მაკროსტრუქტურად. პირველი 

დაკავშირებულია მცირე სოციალურ ჯგუფებში ( სტუდენტური ჯგუფი,  

საწარმოს კოლექტივი...) არსებულ მყარ კავშირად. აქ სტრუქტურული ანალიზის 

ელემენტია ცალკეული ადამიანი, რომელსაც განსაზღვრული პოზიცია, სტატუსი 

უკავიათ და განსაზღვრულ სოციალურ როლს ასრულებენ. მიკროსტრუქტურის 

შესწავლა მნიშვნელოვანია, რადგან იგი არსებითად ზემოქმედებს 

საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალ პროცესზე. 

           ტერმინი “სოციალური სტატუსი” პირველმა ინგლისელმა ისტორიკოსმა 

და იურისტმა ჰენრი დ. მეინიმ (იხ. Ancient law.N.Y. 1885) გამოიყენა. ძველ 

რომში სტატუსი აღნიშნავდა იურიდიული პირის სამართლებრივ მდგომარეობას. 

XIX საუკუნის 30-იან წლებში სოციალური სტატუსის თეორიით მრავალი 

მეცნიერი (რ. ლინტომი, ფ. მერილდი, თ.საბუთანი, რ. ტერნერი...) დაინტერესდა. 

ფართო გაგებით სოციალური სტატუსი არის საზოგადოებაში ინდივიდის 

მდგომარეობა. (ასაკი, სქესი, წარმოშობა, ოჯახი...). 
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          მეცნიერები განასხვავებენ თანდაყოლილ სტატუსს, რომელსაც ადამიანები 

დაბადებისთანავე ღებულობენ (სქესი, რასა, ეროვნება, სოციალური წარმოშობა...) 

და მოპოვებულ სტატუსს, რომელსაც ადამიანებიო თავიანთი ძალისხმევით 

აღწევენ (განათლება, თანამდებობა, კვალიფიკაცია...).  ყოველი ადამიანი, როგორც 

წესი, რამდენიმე სტატუსს ფლობს. სოციალური სტატუსების ერთობლიობას  

სტატუსური ნაკრები ეწოდება, ხოლო როცა საუბარია სოციალურ ნაკრებზე, ამ 

ცნებაში იგულისხმება, როგორც სტატუსური ნაკრები, ასევე სოციალური 

სტატუსი. სტატუსური შეუთავსებლობა ორ შემთხვევაში წარმოიშობა: 1. როცა 

ინდივიდს ერთ სოციალურ ჯგუფში მაღალი რანგის სტატუსი უკავია, ხოლო 

მეორეში კი დაბალი. მაგალითად, მეცნიერი გარემოების შეცვლის გამო 

იძულებული გახდა, ვთქვათ გამყიდველად დაეწყო მუშაობა; 2. როცა ერთი 

ადამიანის უფლება-მოვალეობის სტატუსი ეწინააღმდეგება ან ხელს უშლის სხვა 

ადამიანის  უფლება-მოვალეობის  შესრულებას. სოციალური სტატუსი 

თვითნებურად არ წარმოიშობა. იგი დამოკიდებულია მოცემულ საზოგადოებაში 

გაბატონებულ გაბატონებულ ფასეულობასა და კულტურაზე. XX საუკუნის 

მეორე ნახევარში “სოციალური სტატუსის” ნაცვლად ხშირად გამოიყენებოდა 

ტერმინი “პოზიცია”. 

აუცილებელია განვასხვავოთ ინდივიდის სოციალური სტატუსი და პირადი 

სტატუსი. პირველი დაკავშირებულია განსაზღვრული ჯგუფისადმი ინდივიდის 

მიკუთვნებასთან, ხოლო პიროვნული სტატუსი წარმოიშობა პირველადი ჯგუფის 

შიგნით, სადაც ინდივიდის პიროვნული თვისებები განსაზღვრავენ მისდამი 

ინდივიდების პატივისცემას თუ უპატივცემულობას. ამჟამად პიროვნებისადმი 

ინტერესი კვლავ გაიზარდა, რამდენადაც მცირე სოციალურ ჯგუფებში არსებული  

ურთიერთობა დიდ ზემოქმედებას ახდენს მაკროსტრუქტურებში მიმდინარე 

პროცესებზე.  

     სტრუქტურული ორგანიზაციის მეორე ძირითადი დონეა მაკროსტრუქტურა, 

იგი გვიჩვენებს განსაზღვრული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ 

შემადგენლობას კლასების, ეთნიკური ჯგუფების და სოციალური კატეგორიების 

მიხედვით. ამის გარდა მაკროსტრუქტურა გვიჩვენებს, დასახელებულ სოციალურ 

ჯგუფებს შორის მყარი ურთიერთობის ერთობლიობას და მათი შიდა 
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სტრუქტურული ორგანიზაციის თავისებურებებს. ამ ასპექტში გამოიყოფა  

სოციალური სტრატიფიკაციის თეორია. მასში  იგულისხმება დაყოფა სოციალურ 

ფენებად (სტრატებად). ეს ხორციელდება სხვადასხვა სოციალური პოზიციებზე, 

რომლებსაც დაახლოებით ერთნაირი სოციალური სტატუსი აქვთ, გაერთიანებით. 

.საზოგადოების სტრატებად დაყოფის უპირველესი საფუძველის სოციალური 

უთანასწორობა, აქედან გამომდინარეობს  სტრატების დამწკრივება 

განსაზღვრული ინდიკატორების მკაცრი თანმიმდევრობით (კეთილდღეობა, 

ძალაუფლება, დასვენება, მოხმარება...). ამრიგად, სოციალურ სტრატიფიკაციაში 

ადამიანებს შორის განსაზღვრული სოციალური დისტანცია დგინდება.  

      სოციალური დისტანციის მრავალი კონკრეტული ფორმა არსებობს, თუ 

საზოგადოების წევრები  ეკონომიკური სტატუსის მიხედვით დაიყოფა, მაშინ იგი 

შეიძლება  ორ სტრატად  - მდიდრებად და არამდიდრებად დაიყოს.   

თითოეული სტრატა, თავის მხრივ შეიძლება ახალ ორ სტრატად დაიყოს და ა. 

შ. პოლიტიკური სტატუსის თვალსაზრისით საზოგადოება შეიძლება ზოგადად 

დაიყოს მმართველებად და მართულებად, ხოლო მაშინ, როდესაც საზოგადოება 

დაყოფილია საქმიანობის მიხედვით, სახეზეა პროფესიული სტრატიფიკაცია. 

სხვადასხვა საზოგადოება იყენებს ინდივიდების იერარაქიული განლაგების 

განსხვავებულ პრინციპს. ტრადიციული საზოგადოება ხშირად წოდებრივ  

სტრატებად იყოფოდა, ხოლო თანამედროვე საზოგადოებებში  მისი წევრების 

სტრატებად  დაყოფის  საფუძველია  სიმდიდრე  ან  მიმდინარე შემოსავალი. 

      სოციალური სტრატიფიკაციის თეორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ისეთმა 

მეცნიერებმა, როგორიცაა მაქს ვებერი (გერმ. MaxWeber; .1864 -1920). მან დიდი 

გავლენა მოახდინა სოციოლოგიურ თეორიაზე, სოციოლოგიურ კვლევასა და 

საკუთრივ სოციოლოგიის დისციპლინაზე [ასევე აღსანიშნავია  ემილ დიურკემი, 

ტალკოტ პარსონსი (1902 - 1979), ბენჟამინ ბარბერი, რენდალ კოლინზი., პირველი 

ქართველი სოციოლოგი მიხაკო წერეთელი...]. ამ თეორიის მიხედვით, კლასის 

ცნება გამოსადეგია მხოლოდ წარსული საზოგადოების სოციალური 

სტრუქტურის დასახასიათებლად, ხოლო თანამედროვე საზოგადოებაში ეს ცნება 

გამოუყენებადია, რადგან დაქირავებული მენეჯერების როლის ამაღლებამ 

გამოიწვია საკუთრების ადრინდელი მნიშვნელობის დაკარგვა. ამის გამო, 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1864
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98
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საზოგადოება უნდა განვიხილოთ არა მხოლოდ ფორმალური ეკონომიკური 

ნიშნებით (კერძო საკუთრება, შემოსავალი, პროფესია...), არამედ ისეთი 

ნიშნებითაც, როგორიცაა პრესტიჟი, ცხოვრების წესი და სტილი, ძალაუფლებისა 

და ავტორიტეტის მოცულობა. ამ ტრასტიფიკაციურ მოდელებში გამოიყოფა სამი 

დონე: უმაღლესი ფენა (უმაღლესი კლასი), საშუალო ფენა (საშუალო კლასი) 

და დაბალი ფენა (დაბალი კლასი). უმაღლეს ფენაში (სტრატში) შედის 

ელიტარული უმცირესობა, რომლის სიმდიდრის კონტროლს დაბეგვრის სისტემა 

ახორციელებს.  საშუალო ფენას შუალედური ადგილი უკავია სოციალური 

იერარქიის ორ პოლუსს შორის. იგი ძირითად ფენად (საზოგადოების 

სტაბილიზაციის საფუძველი) ითვლება. დაბალ ფენას კი ავსებს სოციალურ 

“ფსკერზე”  დაშვებული ადამიანები. ბ. ბარბერმა  სოციალური სტრატიფიკაციის 

რეალობის გათვალისწინებით ორი ძირითადი ფიგურა 

გამოყო: პირამიდა და რომბი. პირამიდის ფიგურაში მოსახლეობის ელიტარულ 

უმცირესობას მისი სიმაღლე უკავია, პირამიდის ფუძეზე კი განლაგებულია 

მოსახლეობის უმრავლესობა, ხოლო ამ ორ პოლუსს შორის შუალედური ადგილი 

უკავია საშუალო ფენას. თითოეულ ფენას აახლოებს შემოსავლის დონე, 

მოხმარების ხასიათი, ცხოვრების სტილი და ფუნდამენტური ფასეულობა. რიგი 

ნიშნებით (განათლება, დასაქმების სახე, შემოსავალი...) მათგან, განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე საშუალო ფენა ყველაზე მნიშვნელოვანია და იგი შეადგენს 

საზოგადოების ძალკუნთოვან ფენას. რაოდენობრივად რაც უფრო დიდია მისი 

წილი, მით უფრო შეუძლია მას უმაღლესი და დაბალი ფენების უკიდურესობის 

ნეიტრალიზაცია. სახელმწიფოს მხრივ საშუალო ფენაზე გააზრებული ზრუნვა 

საზოგადოების სტაბილურობის გარანტიაა, ხოლო საშუალო ფენის გაჩანაგება და 

წარეცხვა დესტაბილიზაციის მძლავრი წინაპირობაა. 

   უკანასკნელი 150 წლის განმავლობაში დასავლეთის საზოგადოებამ ხანგრძლივი 

ევოლუცია გაიარა სტრუქტურის  პირამიდული  ტიპიდან (მის სხვადასხვა 

სტრატიფიციულ ცვლილებებში) სტრუქტურის  რომბისებულ  ტიპამდე. ამჟამად, 

უფრო განვითარებული ქვეყნებისათვის ტიპიურია  რომბისმაგვარი 

ფიგურა, რადგან ამ ფიგურაში საშუალო ფენა რაოდენობრივად ყველაზე 



 

216 

 

მრავალრიცხოვანია, მან გამოიწვია “საშუალო მასის” ცნების წარმოშობა და 

გავრცელება. 

    ქართული საზოგადოებისათვის (ისევე როგორც სხვა მრავალ ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნისათვის) დამახასიათებელია სოციალური სტრუქტურის 

უკიდურესი პირამიდული ფიგურა. ფაქტობრივად ეს ფიგურა მიწაზე 

გართხმული, ოდნავ ამოზნექილი პირამიდაა, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა 

(90%) ქვევითკენაა მიკრული, მაშინ როცა მდიდართა დაახლოებით 5% მის 

ანტენას  შეადგენს, ხოლო მათ შორის საშუალო ფენა თითქმის  არ არსებობს. 

 “ვარდების რევოლუციის” (2003 წ) შემდგომ პერიოდში, რადიკალური 

რეფორმების რაოდენობით, საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზე გავიდა 

(გავიხსენოთ ჯანდაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა, ეკონომიკური 

რეფორმა, საგადასახადო რეფორმა...), მაგრამ საყოველთაო აღიარებით, ამ 

რეფორმებს დადებითი ეფექტი არ გამოუწვევია. პირიქით – წარმოშვა თავისი 

სიდიდით მნიშვნელოვანი მოსახლეობის გაუბედურებული ფენა. ამ 

„რეფორმების“ შედეგია, საქართველოს მოსახლეობის 25%-მეტი საზღვარგარეთ 

გადახვეწა, ხოლო სულ ცოტა 1,6 მლნ მეტი ადამიანის სიღარიბის ზღურბლს 

დაბლა დაშვება. 

    მართალია ნაციონალების  ბატონობის ცხრაწლიან მონაკვეთში, ოფიციალური 

მონაცემებით,  საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდებოდა  და 

წლიური საშუალო სულობრივმა შემოსავალმა მნიშვნელოვნად მოიმატა, მაგრამ 

ერთდროულად  სიღარიბის  დონეც მატულობდა. ეს იმით აიხსნება, რომ  

აგრეგირებული ეკონომიკური ზრდის ტრადიციული მაჩვენებელი (მშპ) ხშირად 

ქვეყნის განვითარების დონის არასწორ შეფასებას იძლევა, რადგან არ 

ითვალისწინებს წარმოების ფაქტორების მიხედვით შემოსავლის განაწილებას და 

უთანასწორობის  ხარისხს.  ეკონომიკური  ზრდის ერთნაირი ტემპის პრობებშიც 

კი განსხვავებულია მშპ-ის განაწილების  სტრუქტურა, სიღარიბის  დონე და 

უთანასწორობის ხარისხი.  მაგალითად, ჩამორჩენილ ქვეყნების მშპ-ში შრომის, 

როგორც ფაქტორის წილი დაბალია (საქართველოში - 17%), ხოლო უფრო 

განვითარებულ  ქვყნებში - მაღალი (60-70%). 
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1.2. ეკონომიკური სოციოლოგია 

     სოციოლოგიური კვლევის ერთერთი ძირითადი  მიმართულებაა 

ეკონომიკური სოციოლოგია. იგი  სოციალური თეორიის პოზიციებიდან  იკლევს  

ადამიანთა  ეკონომიკურ საქმიანობას, იმის მიუხედავად, ეს ცალკეულ ადამიანს 

ეხება თუ ოჯახურ მეურნეობას,  ბაზარს  თუ  სახელმწიფოს. 

    ეკონომიკური სოციოლოგიისა თვალსაზრისით, ეკონომიკური ადამიანი  

მეტად ეგოისტია  და საზოგადოების სხვა წევრებისგან  მეტ-ნაკლებად 

იზოლირებულია. მას მხოლოდ  საკუთარი ინტერესი  ამოძრავებს (იხ. 

სმითისეული უჩინარი ხელის თეორია - ჯ.კ.).  ეკონომიკურ სოციოლოგიაში 

ადამიანი უფრო მოძრავია. იგი თავისი მოძრაობით და  მოქნილობით  

ზემოქმედებს  სხვა  ადანიანებზე. ამასთან,  ცალკეული ინდივიდი  ჩართულია  

მრავალ ფომალურ თუ არაფორმალურ ურთიერთობებში. იგი მოქმედებს 

სოციალური  ჯგუფის  შემადგენლობაში  და ა.შ. 

              ეკონომიკურ სოციოლოგიაში რამდენიმე მიმართულება გამოიყოფა:  

ძველი ეკონომიკური სოციოლოგია (კ. მარქსი,  მ. ვებერი, ზომბართი, ი. 

შუმპეტერი...), ახალი ეკონომიკური სოციოლოგია, იგივე  ნეოინსტიტუციური  

ეკონომიკა [რონალდ კოუზი, მარკ  გრანნოვეტერი, ჯ. სტიგლერი  (George 

Stigler), კ. აროვი  (Kenneth Arrow), ნილ ფლიგსტაინი,  ჯ. კოულმანი, დ. ჰორტი, ა.  

ალჩიანი (Armen Alchian), ჰ.დემსეცი (Harold Demsetz), ო. ვილიამსონი  (Oliver  

Williamson)…]. 

              თანამედროვე  სოციოლოგიაში გამოიყოფა: 

     რაციონალური შერჩევის სოციოლოგია (ჯ. კოულმანი, ჯ. ჰომანსი). მისი 

საფუძველია სოციალური გაცვლის და რაციონალური შერჩევის ეკონომიკური 

თეორიები. ამ შემთხვევაში  ინდივიდების  რაციონალური მოქმედების კოცეფცია 

გადაიტანება თვით იმავე ინდივიდებისგან შემდგარ მთლიანი სისტემის ქცევაზე. 

რაციონალური შერჩევის სოციოლოგიამ ააღორძინა სოციოლოგიაში 

უტილიტარიზმის (<ლათ. utalitas სარგებლობა, ხელსაყრელობა.!. 

ინდივიდუალისტური მიმართულება ეთიკაში, რომელიც ზნეობის კრიტერიუმად  

სარგებლობის მიღებას მიიჩნევს. ბენტამის და მილის  წყალობით 

გავრცელებული იყო  ინგლისში; 2. ვიწრო პრაქტიციზმი, რომელიც 
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ყველაფრისგან რაიმე სარგებლობის მიღებას ცდილობს) იდეები, რომლებიც 

ადამიანს სარგებლიანობის უტილიზატორად განიხილავს; 

      ქსელური მიდგომა .მოცემულ  თეორიაში თანამედრივე ეკონომიკა  

წარმოგვიდგება, როგორც  სოციალური ბადის (ქსელის)  ერთობლიობა - 

ინდივიდებსა და ფირმებს  შორის მყარი კავშირი, რომელიც შეუძლებელია 

შეტენო „ბაზარი - იერარქია“  დიჰომატიის ტრადიციულ  ჩარჩოში. ეს  

ფორმალური თუ არაფორმალური ურთიერთობების ქსელები შესაძლებობას 

იძლევა, ინდივიდმა იპოვოს  სამუშაო, მოიპოვოს ინფორმაცია, გადაიჭრას  

კონფლიქტური სიტუაციები, აღდგეს ურთიერთ ნდობა და  ა. შ. შესაბამისად, 

ეკონომიკური ურთიერთობა მჭიდროდ  დაკავშირებულია  სოციალურ  

ურთიერთობასთან; 

          ახალი ინსტიტუციალიზმი სოციოლოგიაში (პ. დიმანჯიო,  უ. პაუელი, 

ნ. ბიგარტი,  უ. ბეიკერი, ნ. ფლიგსტინი, ლ. ბოლტანსკი, ლ. ტევენო...)  20-ე 

საუკუნის  80-იანი წლების  დასასრულს და 90-იანი წლების დასაწყისში 

გამოჩნდა. ინდივიდებსა და ფირმებს შორის ქსელური კავშირი 

მრავალრიცხოვანი და  მრავალი სახისაა. იგი წარმოების აგენტების მხრივ   

განიცდის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას და შეფასებას. ამ ინსტიტუტებში  

აბსტრაქტული ნორმები და ფასეულობა კი არ იგულისხმება, არამედ 

ფორმალური  და  არაფორმალური წესები , რომლებსაც  არეგულირებენ  და 

იცავენ  ყოველდღიური  საქმიანობის პრაქტიკოსები; 

      კულტურულ-ისტორიული მიდგომა. დაკვირებამ აჩვენა, რომ სხდასხვა 

ენაზე მოლაპარეკე  ხალხს  სულიერ  და მატერიალურ კულტურებში ბევრი რამ 

აქვთ საერთო, ხოლო მონათესავე  ხალხი, პირიქით, ზოგჯერ ერთმანეთისგან 

ძლიერ განსხავდებიან. ამასთან დაკავშირებით, გამოიყო ისტორიულ-კულტურულ 

ტერიტორიები. 

     სამეწარმეო - კულტურულ ტიპში (სკტ)  იგულისხმება ისტორიულ ჭრილში  

სხვადასხვა ხალხის ეკონომიკისა და კულტურის თავისებურება, რომლებიც  

იმყოფებიან სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაახლოებით ერთნაირ 

დოეზე და ბინადრობენ მსგავს ბუნებრივ-გეოგრაფიულ პირობებში. 
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    ყველა სამეწარმეო - კულტურულ ტიპი, პირველ რიგში, დამოკიდებულია მის 

განკარგულებაში არსებულ წარმოების ფაქტორთა კომბინაციაზე, საბოლოო 

ჯამში, იგი განსაზღვრავს   თითოეული ხალხის განვითარების თავისებურებას. 

სამეწარმეო - კულტურულ ტიპზე დამოკიდებულია  საზოგადოების სოციალური 

სტრუქტურაც. ისტორიულ ჭრილში ყველა სამეწარმეო - კულტურულ ტიპი 

შეიძლება რამდენიმე  მსხვილ ჯგუფად და ქვეეჯგუფად დაიყოს: 

1.“მითვისებითი  ეკონომიკა“  (ნადირობა, თევზაობა და შეგროვება):  

2.პრიმიტიული იარაღებით მიწის დამუშავება (სათოხნი მიწათმოქმედება) და 

ცხოველების მოშინაურება. შესაძლებელი ხდება ნამატი პროდუქტის წარმოება 

და ადრეკლასობრივი  ურთიერთობის  წარმოშობა:  3 .გუთნური 

მიწათმოქმედება. [Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова. Народы, расы, культуры. 

М.: Наука 1971 стр. 169221] 

     ისტორიულ-კულტურული ტერიტორიები. სამეწარმეო - კულტურულ 

ტიპებისგან განსხვავებით, ისტორიულ-კულტურული სფერო  დამოკიდებულია  

სწორედ ტერიტორიულ  სიახლოვეზე. ერთ ზოლში განლაგებული მოსახლეობა 

მასგავსი სულიერი და მატერიალური კულტურის მატარებელია, რაც 

განპირობებულია  მათი მჭიდრო ურთიერთ გავლენის  გავლენით წსრმოშობილი 

ისტორიული  ბედით და ეკონომიკური განვითარების ერთობით. 

     ეთნოგრაფიული  მიდგომა. (ბერძნ. ἔθνος — ხალხი  და  γράφω - ვწერ)  

მისი როგორც მეცნიერების ძირითადი საგანია მსოფლიო ხალხების სულიერი და 

მატერიალური კულტურის, და მათი ისტორიული განვითარების შესწავლა. იგი, 

აგრეთვე დიდ ყურადღებას უთმობს ეთნოსს და სხვა ეთნიკურ წარმოქმნებს, მათ  

წარმოშობას, შემადგენლობას, დასახლებას, კულტურულ-ყოფით თავისებურებას 

(ეთნოგენეზი), სოციოეკონომიკა. 

 

1.3 განვითარების ეკონომიკა 

      ყველა ქვეყანა განვითარებისკენ მიისწრაფვის, მაგრამ თვით ტერმინი 

„განვითარება“ კრიტიკულად გაიაზრება, რადგან მასში, მეტწილად, იგულისხმება 

ევროპულ ფასეულობაზე გადასვლა, რომელიც, თავის მხრივ, გაიგივებულია 

უფრო განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის მაღალი მოხმარების დონესთან.  

ამ ასპექტში კი ორი მომენტია გასათვალისწინებელი: პირველი - პლანეტის 
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მილიარდობით ადამიანს როდი სურთ დასავლეთის ცხოვრების წესის მიღება;  

მეორე -  თუ მსოფლიოს  ყველა ქვეყანა  განვითარების საფუძვლად  

დასვლეთის ცხოვრების დონეს ჩათვლიდა,   მაშინ მსოფლიო მოსახლეობის 

მატერიალური და კულტურული მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად 

რამდენიმე  პლანეტის ბუნებრივი  რესურსის  გამოყენება  იქნეოდა  საჭირო. 

     დღეისათვის არ არსებობს განვითარების სფეროში პოლიტიკის ერთიანი, 

ყველასთვის მისაღები შეხედულება. მიუხედავად ამისა, ტენდენციები მაინც 

წარმოიშობიან. ამის დადასტურებაა 2008 წელს დაწყებული და დღემდე 

მიმდინარე მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, რომელიც ბევრმა ექსპერტმა 

განმარტა შეუზღუდველი ლიბერალიზაციის საფრთხის შესახსენებად, რომლის 

სიმბოლო გახდა ამერიკული ფინანსური გიგანტის - “ლემან ბრაზერსის” 

კრახი. შესაბამისად, დღის წესრიგში მოექცა მსოფლიო მასშტაბით სოციალურად 

ორიენტირებული ეკონომიკის შექმნა, რადგან ამ უკანასკნელთან 

დაკავშირებულია თავისუფლების განმტკიცება. „თავისუფლების რეჟიმი 

გულისხმობს შესაფერის ეკონომიურ რეჟიმს. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ ორი 

ფორმით - ინდივიდუალურის და საზოგადოებრივის. სოციალური სისტემის 

ჩარჩოში ადამიანები თავიანთი საქმიანობის ორგანიზაციას ახორციელებენ 

მატერიალური (პირველადი მოთხოვნილება) და სულიერი (განათლება, ცოდნა...) 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისაგან 

განსხვავებით, ეკონომიქსი მეცნიერულ კანონებსა და საყოველთაო ჭეშმარიტებებს 

კი არ ეყრდნობა, არამედ – ტენდენციებს, ეს უკანასკნელი კი, ჩამოყალიბებული 

სოციალური ინსტიტუტების წყალობით, ცვალებადია. იმის გამო, რომ  ნაკლებად  

განვითარებულ სამყაროში ეკონომიკური მოდელი მოკლებულია 

რეალობას,  შესაბამისად,  ეკონომიკური გამოკვლევები მოწყვეტილია ამ 

ქვეყნების ინსტიტუციურ, სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტს, 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა ანალიზდება კაცობრიობის ისეთი წყლულები, 

როგორიცაა  უმუშევრობა, სიღატაკე, შიმშილი და ავადმყოფობა.  2000 წელს 

გაეროს 189 წევრი ქვეყნის სახელმწიფო და მთავრობის მეთაურებმა მიიღეს 

ათასწლეულის დეკლარაცია, რომელიც მოიცავდა მშვიდობის დაცვას, ერთაშორის 

თანამშრომლობას, უსაფრთხოებასა და განიარაღებას; განვითარებას და 



 

216 

 

სიღარიბის აღმოფხვრას; გარემოს დაცვას; ადამიანის უფლებებისა და 

დემოკრატიის განვითარებას, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა რიგ 

ფუნდამენტურ ფასეულობაზე (თავისუფლება, თანასწორობა, სოლიდარობა, 

ტოლერანტობა, გარემოსადმი პატივისცემა, ერთობლივი პასუხისმგებლობა...). 

      დეკლარაციაში, რომელმაც მოგვიანებით მიიღო “განვითარების სფეროში 

ათასწლეულის დეკლარაციაში ფორმულირებული მიზნები”,  აისახა მასთან 

დაკავშირებული ამოცანები და მაჩვენებლები, კერძოდ, შემოსავლის მიღებასთან 

დაკავშირებული უკიდურესი სიღარიბე და შიმშილი; გენდერული უთანასწორობა; 

ბავშვთა სიკვდილიანობა; დედების ჯანმრთელობის დაცვა, სპიდისგან, 

მალარიებისა და სხვა ავადმყოფობებისაგან თავდაცვა, ეკოლოგიური მდგრადობა; 

განვითარების მიზნების მიზნების განხორციელებაში გლობალურ პარტნიორობა. 

 განვითარება, როგორც შეუქცევადი პროცესი, ითვალისწინებს მატერიალური და 

სოციალური ობიექტის ცვლილებებს მათი სრულყოფის მიზნით. წმინდა 

ეკონომიკური გაგებით იგი ეკონომიკის რაოდენობრივი ზრდა და მისი 

თვისებრივი გაუმჯობესებაა. შეუქცევადი განვითარება აისახება მის 

სტაბილურობაში (აბსოლუტური მუდმივობა, რეგულარული მოვლენების 

სტაბილურობა, ინდივიდუალური განსხვავების შენარჩუნება...). განვითარების 

ეკონომიკური განსხვავებულობა, სხვა სახის განვითარებასთან შედარებით, მისი 

ობიექტის სპეციფიკურობაში ვლინდება. ეკონომიკური განვითარება თვითმიზანი 

კი არაა, არამედ ადამიანისეული პოტენციალის თვისებრივი გაუმჯობესება. 

ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატის (1998წ.) პროფესორ ამარტია 

სენის  აზრით, “განვითარების ძირითადი იდეა მდგომარეობს ადამიანისეული 

ცხოვრების სიმდიდრის დაწინაურებაში და არა ეკონომიკის სიმდიდრეში, 

რომელშიც ადამიანისეული არსება ცხოვრობს, მხოლოდ როგორც მისი ნაწილი” 

 ადამიანის განვითარება პირობითად ოთხ შემადგენელ ნაწილად იყოფა: 

 1. ფიზიკური განვითარება; 

2. სოციალური განვითარება (სოციალური სტატუსის შცვლა); 

3. ფსიქიკური პროცესების განვითარება  (აზროვნება, ყურადღება, 

მახსოვრობა),  ნებისყოფის განვითარება, ემოციის განვითარება; 

file:///C:/Users/hp/Desktop/ganvitarebis%20ekonomika%202021.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/hp/Desktop/ganvitarebis%20ekonomika%202021.docx%23_ftn1
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4. კუმულატიური განვითარება  (წინა განვითარების შედეგის ჩართვა მომდევნო 

განვითარებაში). 

    გასული საუკუნის 80-იანი წლებში დომინირებადი გახდა ნეოკლასიკური 

თეორია, რომელიც წარმოადგენდა საგარეო დამოკიდებულების თეორიიდან 

რადიკალურ დაშორებას. ამ თეორიის მიმდევრები ამტკიცებენ, რომ მთავრობა არ 

უნდა ჩაერიოს ეკონომიკაში, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეუფერხებელი 

თავისუფალი ბაზარი ჩაითვალა სწრაფი და წარმატებული განვითარების 

სტიმულირების საუკეთესო საშუალებად. ნეოკლასიკოსთა აზრით, ასეთ 

მდგომარეობაში რესურსების განაწილება ყველაზე ეფექტიანად მიმდინარეობს, რაც 

თავის მხრივ, ეკონომიკურ ზრდასა და ეკონომიკის სტაბილიზაციას  განაპირობებს. 

საჭიროა აღინიშნოს, რომ თვით ნეოკლასიკური თეორიაში 

რამდენიმე მიმართულება გამოიყოფა, რომელთა შორის აღსანიშნავია საბაზრო 

მიდგომის ნეოკლასიკური თეორია, საზოგადოებრივი არჩევანის 

თეორია და ბაზრისადმი ხელშემწყობი მიდგომის კონცეფცია. პირველი ორი 

თეორია კატეგორიულად მოითხოვს ეკონომიკაში სახელმწიფო ინტერვენციის 

აღკვეთას. ამ ორიდან საზოგადოებრივი არჩევანის თეორია უფრო რადიკალურია. 

იგი მჭიდროდ დაკავშირებულია ლიბერტარიანობასთან. 

ბაზრისადმი ხელშმწყობი მიდგომის კონცეფცია, წინა თეორიებისაგან 

განსხვავებით, აღიარებს &ნბსპ;ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის 

ბაზრების&ნბსპ; მრავალ ნაკლს. ამის გამო, ზოგიერთი სახის სახელმწიფოებრივი 

ჩარევა იქნებოდა ასეთი ნაკლის აღმოფხვრის ეფექტური საშუალება. ეს იმას 

ნიშნავს, რომ ნეოლიბერალური პარადიგმა-მოდელი, რომელიც ხაზს 

უსვამს თავისუფალი ვაჭრობის მნიშვნელობას და სახელმწიფოს მინიმალურ 

როლს და იგი მიაჩნია ეკონომიკური განვითარების ერთადერთ შესაძლებლობად, 

კრახი განიცადა. ამის დადასტურება იყო კრიზისები არგენტინაში, სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიაში, მექსიკაში, აფრიკის ეკონომიკური სისტემის კოლაფსი. 

ამჟამად სულ უფრო მეტად აზიისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნები უარყოფენ 

ნეოლიბელარიზმის კონცეფციას. დღის წესრიგში კვლავ გამოვიდა “განვითარების 

ეკონომიკის” მოდელი.უფრო მეტი, უკანასკნელწლებში ნაკლებად განვითარებული 
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ქვეყნები, რომლებიც “ნაციონალური განვითარების” დოქტრინას მიჰყვებიან 

ზრდის უფრო მაღალ მაჩვენებლებს აღწევენ. 

   მხედველობაში უნდა მივიღოთ, რომ ეკონომიკურად და სოციალურად 

ჩამორჩენილი ცალკეული  ქვეყნების განვითარება  ძალზე  განსხვავებულად 

ყალიბდება, მაგალითად, 1955 წლისათვის სამხრეთ კორეას  ეკონომიკა ისე იყო 

დანგრეული, რომ ამერიკელმა მრჩევლებმა ქვეყანა დატოვეს, იმ “უბრალო” 

მიზეზით, რომ უიმედოდ მიიჩნიეს ომით დანგრეული ეკონომიკის აღდგენა. 

მაგრამ მოხდა ”სასწაული”. 1961 წლიდან ამ ქვეყნის ეკონომიკა უპრეცედენტო 

ზრდით გამოიკვეთა. 1965-75 წლებში მშპ 10.6%-ით გაიზარდა, 1975-85 წლებში კი -

 7.7%-ით.  ეს ტენდენცია ნეოლიბელარიზმის ეპოქაშიც გაგრძელდა (1980-

91 წლებში -10%). იგივე ითქმის  ტაივანზე  (1980-91 წწ-8.2%) და  ჩინეთზე  (1980-

91 წწ - 9.5%).   უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პერიოდში არცერთ დასახელებულ 

ქვეყანაში თავისუფალი ბაზრები არ არსებობდა. მეორე მხრივ, ისეთ ქვეყნებში 

როგორიცაა ზაირი და ფილიპინები, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევამ კრახი 

განიცადა. მაგალითად, 1980-91 წლებში ფილიპინებში მშპ-ის წლიურმა ზრდამ 

მხოლოდ 1.2% შეადგინა, ხოლო ზაირში -1 .6%. იყო ისეთი ქვეყნებიც (ინდოეთი, 

ბრაზილია, ჩილი, მექსიკა), სადაც სახელმწიფო “სამრეწველო პოლიტიკას” 

ატარებდა და სახელმწიფო ჩარევა ზომიერად წარმატებული აღმოჩნდა 

(ინდოეთი: 1967-75 წწ- 3.9%; 1975-85 წწ - 4.5%; მექსიკა: 6.7% და 

4.1%;  ბრაზილია: 8.2% და 4.4%).                                         . 

       ინდუსტრიული პოლიტიკა სახელმწიფო ინტერვენციის 

განსაზღვრული ტიპია და ითვალისწინებს მთავრობის  მიერ  ეკონომიკის 

კონკრეტული სექტორის გასაჯანსაღებას. ნაკლებად  განვითარებულ ქვეყნებში ამ 

პოლიტიკას თავისი სპეციფიკა აქვს. ეს იმით აიხსნება, რომ 

ადგილობრივ მეწარმეებს არ გააჩნიათ საკმარისი გამოცდილება და რაც მთავარია 

არ აქვთ ტექნოლოგიაზე და ფინანსებზე დაშვება. მეორე მხრივ, მეწარმეები 

დაინტერესებული არიან მოგების მიღებაში და სავსებით შესაძლებელია 

მთავრობისგან მიღებული სუბსიდიები წარმოებაში კი არა  არამედ ეკონომიკის 

უფრო სხვა მომგებიან სექტორებში დააბანდონ. ინდუსტრიული პოლიტიკის 

წარმატების საიდუმლოება მდგომარეობს, უპირატესად ეკონომიკური 
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ბერკეტებით, აიძულონ მეწარმეები იმოქმედონ მთელი ეკონომიკისა და არა 

მხოლოდ საკუთარი ინტერესების საკეთილდღეოდ. მაგალითად, ინდოეთის 

მთავრობამ,  გარე კონკურენციისაგან ნაციონალური ეკონომიკის 

დასაცავად, იმპორტულ პროდუქტზე  მაღალი ტარიფები შემოიღო, რომლის 

შედეგად ადგილობრივი მეწარმეები ფაქტობრივად მონოპოლისტები გახდნენ. 

მათ შეეძლოთ მიეღოთ იაფი კრედიტი ახალი იმპორტული მოწყობილობის 

შესაძენად, უფრო იაფი და ხარისხიანი  პროდუქციის  საწარმოებლად, მაგრამ 

მათ არ ჰქონდათ  საკმარისი  სტიმული. ამის მაგალითია 

ავტომობილი  “ამბასადორის”  წარმოება,  რომლის კონსტრუქციას 1945 წლიდან 

სერიოზული ცვლილება არ განუცდია. ეს იმის გამო, რომ ამ ავტომობილის 

რეალიზაცია გარანტირებული იყო მაღალი პროტექციონისტული პოლიტიკის 

წყალობით. ინდოეთსა და ბრაზილიაში დროთა განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ 

მრეწველობის განვითარების შენარჩუნებას სულ უფრო და უფრო ახალი 

სუბსიდიები სჭირდებოდა. ამასთან, მრეწველობის ტრანსფორმაცია არ ხდებოდა. 

ამის გამო ინდოეთი კვ;ავ რჩებოდა მსხვილი მანქანებისა და მოწყობილობების 

მსხვილ იმპორტიორად, მაგრამ კონკურენტუუნარობის გამო,  ექსპორტი არ 

იზრდებოდა. ინდოეთი წააწყდა მომაკვდავი მრეწველობის გადასარჩენად 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დიდი ნაწილის ხარჯვის აუცილებლობას, რაც ზიანს 

აყენებდა ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებას. როცა მთავრობა შეეცადა 

შიდაკონკურენციის შექმნას საშინაო ბაზარზე, თვით მეწარმეებმა გაილაშქრეს 

ამის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, იგივე შეიმჩნეოდა სხვა ქვეყნებში, მიუხედავად 

იმისა ხელისუფლება დემოკრატიული იყო თუ დიქტატორული. 

     ზოგიერთ  ნაკლებად  განვითარებულ ქვეყანაში (სამხრეთ კორეა,ტაივანი...), 

ბრაზილიის, ინდოეთისა თუ თურქეთისაგან განსხვავებით, ინდუსტრიული 

პოლიტიკა ექსპორტის განვითარებაზე იყო ორიენტირებული და სუბსიდიების 

მიმღები მეწარმე ვალდებული იყო ეს სახსრები დაებანდა ექსპორტზე 

ორიენტირებულ პროდუქციის მწარმოებელ დარგებში, სადაც იგი აწყდებოდა 

მძაფრ კონკურენციას. ამ პოლიტიკის წყალობით კორეელი ავტომწარმოებლები 

ამერიკულ და ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ და ფორდის თუ ჯენერალ 

მოტორსის ავტომობილებს გაუწიეს წარმატებული კონკურენცია ისიც უნდა 
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აღინიშნოს, რომ ინდუსტრიული პოლიტიკის გატარება აუცილებლად არ ნიშნავს 

ეკონომიკაში მთავრობის მეტისმეტ მონაწილეობას. ამის მაგალითი კვლავ 

ინდოეთია, სადაც 1950-1990 წლებში თავისებური სახის გეგმიანი ეკონომიკა 

არსებობდა. მთავრობა ძირითადად სახელმწიფო საწარმოებს ახალისებდა და 

კერძო სექტორის განვითარებაზე ნაკლებ ყურადღებას ავლენდა. 

    საჭიროა აღინიშნოს, რომ დიქტატურული რეჟიმი, მთავრობას მეწარმეებზე 

გავლენის მოსახდენად დამატებით ბერკეტებს არ აძლევს, რადგან თუ 

მთავრობის მოქმედება მიმართულია ადგილობრივი მეწარმეების წინააღმდეგ, 

მაშინ ისინი თავიანთ აქტივს გადაიტანენ სხვა ქვეყნების ეკონომიკაში. 1950-

1970 წლებში სამხრეთ-ამერიკის რიგ ქვეყნებში არსებობდა დიქტატურა, 

რომლებიც ცდილობდნენ ნაციონალური დაგეგმვის იდეის რეალიზაციას, მაგრამ 

არცერთ შემთხვევაში მას წარმატება არ მოჰყოლია. სამაგიეროდ, ზოგიერთ 

დემოკრატიულ ქვეყანაში (იაპონია, საფრანგეთი...) ნაციონალური ეკონომიკის 

დაგეგმვა წარმატებული აღმოჩნდა. 

     სახელმწიფოსა და ბიზნესს  შორის პარტნიორობის ამა თუ იმ ფორმისაკენ 

მოძრაობა ძალზე მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ არ 

შეიძლება  ინდუსტრიული  პოლიტიკის  იდეალიზაცია. არ უნდა დავივიწყოთ, 

რომ მთავრობა ბიზნესს ფინანსურად საზოგადოების ხარჯზე ეხმარება. სწორედ 

ამის გამო მთავრობამ თავის თავზე უნდა აიღოს არა მხოლოდ ბიზნესის 

სუბსიდირების ვალდებულება, არამედ ამ სუბსიდიების გამოყენების 

კონტროლიც. 

 

 

1.4.  განვითარების ეკონომიკის თეორიული საფუძვლები 

     პოლიტიკური ეკონომია  გამოვიდა ტრადიციული ეკონომიკური თეორიის 

ჩარჩოდან. იგი აგრეთვე შეისწავლის სოციალურ და ინსტიტუციურ პროცესებს, 

რომლის მეშვეობით ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტა 

ზემოქმედებს იშვიათი და ამოწურვადი რესურსების განაწილებაზე, როგორც 

მოცემულ მომენტში, ასევე მომავალში თავიანთი ანგარებიანი ანდა მოსახლეობის 

უფრო ფართო ფენის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ამრიგად, 

პოლიტიკური ეკონომია დაკავებულია პოლიტიკისა და ეკონომიკის 



 

216 

 

ურთიერთკავშირის პრობლემებით და ამასთან, ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებაში განსაკუთრებულ ყურადღებას პოლიტიკურ 

როლზე ამახვილებს [Тодаро М.П.Экономическое развитие: Учебник. изд. 

ЮНИТИ . 1997,  с. 22.]. პოლიტიკურ ეკონომიას სულ სხვა დატვირთვა აქვს 

მარქსისტულ-ლენინურ თეორიაში. აქ,  წინა პლანზე წამოწეულია წარმოებითი  

ურთიერთობის  შესწავლა, ანუ ის ურთიერთობა, რომელიც ადამიანებს შორის 

წარმოიშობა წარმოების, განაწილების, გაცვლისა და მოხმარების პროცესში. ამ 

ურთიერთობის განმსაზღვრელია: 

    1.     საკუთრების ფორმები წარმოების საშუალებებზე; 

    2. კლასების და სოციალური  ჯგუფების ადგილი წარმოებაში და მათი 

ურთიერთდამოკიდებულება; 

     3.   წარმოებული პროდუქტის განაწილება. 

      ვ. ს. ჯევონსის (ინგლ. William Stanley Jevons; 1835 - 1882, ინგლისელი 

ეკონომისტი, სტატისტიკოსი, ფილოსოფ-ლოგიკოსი)  მტკიცებით, ეკონომიკური 

მეცნიერების (აქ იგი უკვე სარგებლობს არა «political economy»-ის, არამედ 

„economics“-ის ტერმინით-ჯ,კ.) ძირითადი პრობლემაა დაკმაყოფილების 

მაქსიმიზაცია, იმის გათვალისწინებით,  რომ დოვლათის ერთეულის  საერთო 

სარგებლიანობა დამოკიდებულია მის რაოდენობაზე. ჯევონსმა და ავსტრიულმა 

სკოლამ ეკონომიკური თეორია  სხვა ტიპის მეცნიერებად გადააქცია. 

შემთხვევითი არ იყო, რომ ჯევონსმა თავის დაუმთავრებელ შრომას  

“ეკონომიქსის პრინციპები“ (Principles of Economics) და არა  

„პოლიტიკური ეკონომიის პრინციპები“ დაარქვა. ეს იმით აიხსნებოდა, რომ 

კლასიკოსებისგან (რიკარდო, მილი...) განსხვავებით, რომლებიც წარმოების, 

განაწილების, ღირებულების, საგადასახდო დაბეგვრისა და მოსახლეობის 

პრობლემებს იკვლევდნენ, ჯევონსის კვლევის სფერო უფრო შეზღუდული იყო  

და  უმთავრესად,  ღირებულებასა და გაცვლას ეხებოდა. 

      შემდგომ, მარქსისტ-კომუნისტმა მორის დობმა (ინგლ. Dobb  Maurice Herberg 

1900-1983ლონდონი) დამარწმუნებლად აღნიშნა, რომ “ეკონომიქსის 

საგანი მთლიანად არ ემთხვევა პოლიტიკური ეკონომიის საგანს” 

(Introduction  to Economics, London, 1932, გვ.109). უკანასკნელი კლასებსა 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3789
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3789
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3789
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და სოციალურ ჯგუფებს შორის ურთიერთობას განიხილავს, რასაც ა. სმითის, დ. 

რიკარდოს და კ. მარქსის შრომები ადასტურებენ, მაშინ როცა ეკონომიქსის 

კვლევის ცენტრშია წონასწორობა, რომელიც ატომისტურ საზოგადოებაში 

მიიღწევა  კონკურენციის მსვლელობაში. აქ მთავარი ყურადღება ეთმობა არა 

ადამიანებს შორის ურთიერთობას, არამედ  ურთიერთობას  ადამიანსა და 

საქონელს შორის  [Б Селигмен.Основные течения современной экономической 

мыссли. Изд. „Прогресс, “ М.: 1968, გვ. 154-155] 

     ეკონომიკური თეორიის ისტორიის გაცნობა ადასტურებს, რომ 

საზოგადოებისა და წარმოების განვითარების კვალობაზე იცვლებოდა როგორც 

ამ მეცნიერების განსაზღვრა, ასევე მისი საგნის ფორმულირება. როგორც 

ცნობილია ანტუან მონკრეტიენმა (Antoine de Montchrestien (o 

Montchrétien) დ.ფალასი, საფრანგეთი, 1575 - გ.7.10. 1621 (1575 - 7 o 8 de 

octubre de 1621)  თავის ცნობილ შრომაში პოლიტიკური ეკონომიის ტრაქტატი 

(1615 წ) პირველმა გამოიყენა ტერმინი -პოლიტიკური ეკონომია  (L’ Economie  

politique), რომელიც შემდეგ ლიტერატურაში დამკვიდრდა. ამ ტერმინმა 

გერმანიაში მიიღო Politishen Oekonomie,  რუსეთში - Ролитическая 

экономия, ხოლო საქართველოში - ჯერ საპოლიტიკო ეკონომია,   მოგვიანებით 

კი პოლიტიკური ეკონომიის  სახელწოდება. რატომ გამოიყენა ეს სახელწოდება 

მონკრეტიენმა? ა.ვ. ანიკინის აზრით, „მონკრეტიენის გაზრახვა იყო ქვეყნის 

მეურნეობის როგორც სახელმწიფო ეროვნული ერთიანობის აყვავება. აქ, ანიკინის 

აზრით ის არის საკვირველი, რომ  სიტყვა ეკონომიის (სახლისა და ქონების 

მართვის ხელოვნება) წინ მან ჩასვა  სიტყვა „პოლიტიკური“ (ანიკინი ა. ვ. 

მეცნიერების სიჭაბუკე, გვ.,28). ჩვენი აზრით, ანიკინი აქ აშკარად ცდება. 

მონკრეტიენმა სიტყვა „პოლიტიკური“ (ფრანგული გრამატიკიდან გამომდინარე)        

„ ეკონომიის“  წინ  კი არა, არამედ მის შემდეგ ჩასვა (L’ Economie  

politique- ჯ.კ.). საქმე ის არის, რომ მონკრეტიენმა პოლიტიკური ეკონომიის 

საგნად ჩათვალა მხოლოდ სამეურნეო საქმიანობის პრაქტიკული წესების 

ფორმირება. სწორედ ამის გამო, მონკრეტიენის შემდეგ მთელი 150 წლის 

განმავლობაში პოლიტიკური ეკონომია უპირატესად განიხილებოდა, როგორც 
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მეცნიერება სახალხო მეურნეობის შესახებ, ეროვნული სახელმწიფოების 

ეკონომიკის შესახებ, რომლებსაც, როგორც წესი, მონარქი მართავდა. 

     უფრო განვითარებულ ქვეყნებისაგან განსხვავებით,  განვითარების 

ეკონომიქსის  შესწავლის მნიშვნელობა ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

ძალზე დეფორმირებულია.  აქ  მწარმოებლები და მომხმარებლები სუსტად 

ფლობენ მათთვის აუცილებელ ინფორმაციას, მაღალია უსამართლობის ხარისხი, 

განუვითარებელია ინფრასტრუქტურა, დიდია ქვეყნების საგარეო დავალიანების 

დონე, არასკმარისია კვალიფიციური ადამიანისეული რესურსი, დაბალია 

ადამიანისეული პოტენციალის განვითარების 

ინდექსი,  ჭარბობს  უწონასწორობის სიტუაციები  (როცა ფასები, მიწოდება და 

მოთხოვნა დაუბალანსებელია). ხშირად ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მიიღება 

პოლიტიკური და სოციალური პრიორიტეტების 

გაუთვალისწინებით.  ეკონომიკური დუალიზმის  პირობებში დუალური 

ხასიათი მიიღო მოსახლეობისა და სამუშაო ძალის კვლავწარმოებამ: წარმოიშვა 

დისპროპორციულობა საზოგადოებირივი განვითარების ეკონომიკურ და 

დემოგრაფიულ მხარეებს შორის, იგი უმთავრესად აისახება ტრადიციული 

სექტორის ზრდად შეუსაბამისობაში თანამედროვე ეკონომიკის მოთხოვნებთან 

(შრომითი რესურსების რაოდენობრივი და თვისებრივი სტრუქტურის ჭრილში). 

    ეკონომიკურ-დემოგრაფიული დუალიზმის ხასიათი და მისი გავლენა 

შრომითი რესურსების კვლავწარმოებაზე ნაკლებად  განვითარებული ქვეყნების 

მიხედვით განსხვავებულია, რომელსაც საფუძვლად უდევს ცალკეული ქვეყნების 

განვითარების კონკრეტული ისტორიული თავისებურებანი (ეკონომიკური და 

კულტურული განვითარების დონე, ბუნებრივი პირობები) დემოგრაფიული 

პარამეტრები, მიგრაციულ პროცესთა მაშტაბები და მიმართულებანი, 

ურბანიზაციის ხარისხი, განვითარების პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ორიენტაცია [ჯ. კახნიაშვილი. მაკროეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა. თბ.: 

1997,გვ.400]. 

  ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკის ამ ზოგადი დახასიათებიდან 

გამომდინარეობს ეკონომიქსის ჩარჩოდან გამოსვლის აუცილებლობა 

და  ნაკლებად  განვითარებული ეკონომიკის შესწავლა დამოუკიდებელი 
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მეცნიერების ბაზაზე, რომლის ამჟამინდელი სახელწოდებაა განვითარების 

ეკონომიქსი (ingl. Development Economics) იგი ეკონომიქსში ჩაისახა, მაგრამ 

ახლა დამოუკიდებელ მიმართულებად ჩამოყალიბდა და ფაქტობრივად 

დასავლეთის ყველა უმაღლეს სასწავლებელში სავალდებულო კურსად 

გადაიქცა. განვითარების ეკონომიქსი შეისწავლება გარდამავალი ეკონომიკის 

ქვეყნების უნივერსიტეტებშიც, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში (იხ. Нуреев 

Р.М. Гуриев С.М.Экономика развитие). ამ მხრივ, არც საქართველოა 

გამონაკლისი. 2000 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სხვა 

უნივერსიტეტებში (როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის დონეზე) 

გადაიცემა კურსი – “განვითარების ეკონომიქსი: თეორია და 

პოლიტიკა”, რომლის ქართული პროგრამის პირველი შემქმნელი და ლექციების 

წამკითხველიც ამ წიგნის ავტორია. 

     განვითარების ეკონომიქსის ფორმულირება საკმაოდმ რავალრიცხოვანია. 

შვედი ჰ.კ. ბლუმ ქვისთის აზრით, განვითარების ეკონომიქსი დამოუკიდებელ 

დისციპლინად მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის (1939-1945წწ) შემდეგ 

ჩამოყალიბდა. მისი აზრით, განვითარების ეკონომიკა უფრო ფართო გაგებაა, 

ვიდრე ეკონომიკის პრობლემების უბრალო ანალიზი, რამდენადაც განვითარების 

პროცესი დამოკიდებულია არა მხოლოდ ეკონომიკურ ფაქტორებზე, არამედ 

აგრეთვე, პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ პირობებზე, კულტურულ 

ტრადიციებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ადამიანთა ქცევებზე. სხვა 

განმარტებით, განვითარების ეკონომიქსი განიხილება ეკონომიქსის ერთ-ერთ 

მიმართულებად, რომელიც განვითარების ეკონომიკურ ასპექტებს განიხილავს 

დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში. იგი დაფუძნებულია როგორც ეკონომიკური 

ზრდისა და სტრუქტურული ცვლილებების წახალისების მეთოდებზე, 

ასევე მოსახლეობის მასის პოტენციალის ამაღლებაზე. მაგალითად: ჯანდაცვის, 

განათლებისა და შრომის პირობების (მიუხედავად საკუთრების ფორმისა) დაცვის 

ხარჯზე. 

    ორივე განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ განვითარების ეკონომიქსი 

პრობლემების უფრო ფართო წრეს მოიცავს. მას დეფიციტური (ან ჭარბი) 

წარმოებითი რესურსების სარგებლობისა და მყარი ზრდის უზრუნველყოფასთან 
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ერთად, საქმე აქვს ეკონომიკურ და სოციალურ, პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ 

მექანიზმებთან (სახელმწიფო და კერძო), რომელიც აუცილებელია ისტორიულად 

მისაღებ ვადებში აფირკის, აზიისა და ლათინური ამერიკის გაღატაკებულთა, 

ნახევრად მშიერი და გაუნათლებელი მასის ცხოვრების პირობების 

გაუმჯობესებისათვის [10Тодаро М.П.  Экономическое развитие. Учебник . 

ЮНИТИ. 1997, გვ. 22]. 

 

1.5. განვითარების ეკონომიქსის შესწავლის მნიშვნელობა 

       თანამედროვე განვითარების ეკონომიქსი რთული და მრავალმხრივი 

დისციპლინაა, რომლის კვლევის ორბიტაში იმყოფება არა მხოლოდ 

მრავალფეროვანი პრობლემები და მიდგომები, არამედ, აგრეთვე არგუმენტების 

არაცალსახეობა ამა თუ იმ განვითარების სტრატეგიის სასარგებლოდ. 

მაგალითად, განუვითარებელი ქვეყნების ეკონომიკურ ანალიზში შეცდომად 

უნდა მივიჩნიოთ ეკონომიკური ჩამორჩენილობის მიზეზად მხოლოდ 

ერთადერთი ფაქტორი გამოვყოთ და მის ბაზაზე განვითარების სტრატეგია 

დავამუშაოთ. ასეთ ფაქტორად ხშირად დასახელებული იყო, ვთქვათ, 

მოსახლეობის სიჭარბე ან კაპიტალის უკმარისობა, ისევე როგორც ინვესტიციის 

დაბალი ნორმა. ხშირად ხდება განათლების ან ეკონომიკური ზრდის როლის 

გაზვიადება. მსგავს მოვლენებს საქართველოშიც ვხვდებით. დასაწყისში, 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარება მიბმული იყო ეკონომიკური 

ლიბერალიზმის დამკვიდრებასთან, რომელმაც გამოიწვია იმპორტ-ექსპპორტის 

ძლიერი დისბალანსირება: 2015 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვამ (არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) 9 928 მლნ $ შეადგინა, რაც წინა 

წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13 %-ით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 2 204 მლნ $ 

შეადგენა (23 %-ით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 7 724 მლნ $ (10 %-ით ნაკლები).  

უარყოფითმა სავაჭრო  ბალანსმა  2015 წელს 5 521 მლნ $ და საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვის 56 % შეადგინა. 

 ამჟამად, მასთან ერთად,  წინა პლანზეა 

წამოწეული  ტურიზმის  განვითარება,  რომელსაც თითქოს შეუძლია ასეულ 

ათასობით სამუშაო ადგილის შექმნა და ეკონომიკურ ზრდაში 

მულტიპლიკატორის როლის შესრულება და ა.შ. 
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  უკანასკნელი წლების გამოცდილების შუქზე სულ უფრო აშკარა ხდება 

ეკონომიკური და საზოგადოებრივი ინსტიტუტების მნიშვნელობა და 

საჭიროება. ამ ინსტიტუტებმა უნდა განსაზღვრონ ეკონომიკური აგენტების 

ფასეულობისა და სტიმულირების სისტემა, რომელთა ძალისხმევით ერის 

სიმდიდრე მოიმატებს . [ეკონომიკურ განვითარებაში ინსტიტუციური 

მიმართულების თვალსაჩინო წარმომადგენლებია  ეკონომიკაში  ნობელის 

პრემიის ლაურეატები  გიუნნორ მიურდალი და დუგლას ნორტი – ჯ.კ. ]. 

    განვითარების ეკონომიქსის, როგორც სასწავლო დისციპლინის ათვისება, თუ 

ამ კურსში ჩართულ თემებს გავითვალისწინებთ, დაინტერესებულ პირებს 

საშუალებას მიცემს გაეცნონ იმ პრობლემების ხასიათს, რომლებსაც თითქმის 

ყოველი ქვეყანა და მეცნიერების მოცემულ სფეროში ჩართული სპეციალისტები 

აწყდებიან:     

 

1.6 ფასეულობის როლი განვითარების ეკონომიკაში 
   

     ადამიანთა საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძველია მატერიალური (საზრდო, 

საცხოვრებელი ნაგებობა, ტანსაცმელი) და სულიერი (განათლება, მეცნიერება, 

კულტურა, ხელოვნება...) მოთხოვნილების მაქსიმალურად დაკმავოფილების 

უზრუნველყოფა. ამ საქმიაობას ადამიანები ახორციელეენ განსაზღრულ 

სოციალურ გარემოში. ეკონომიქსი კი როგორც საზოგადოებრივი მეცნიერება მათ 

ეხმარება დასახული მიზნის მიღწევაში. მაგრამ, საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებისაგან განსხვავებით, ეკომომიქსი, ისევე როგორც სხვა 

საზოგადოებრივი მეცნიერება (ფილოსოფია,  ისტორია...) არც მეცნიერულ 

კანონებს და არც საყოველთაო ჭეშმარიტეტებს  ეყრდნობა. მას საქმე აქვს 

მხოლოდ ტენდენციებთან, რომლებიც ძალზე ცვალებადია დედამიწისეულ 

დროსა და სივრცეში. ამასთან, ნაკლებად განვითარებულ სამყაროსთვის  

შეთავაზებული ეკონომიკური მოდელები რეალობას მოკლებულია და სასურველ 

შედეგს არ იძლევა. ყოველ შემთხვევაში მათი ობიექტურობა და საყოველთაობა 

ვარაუდებზეა დაფუძნებული. ეს მხოლოდ იმით აიხსნება, რომ თავმოხვეული 

ეკონომიკური გამოკვლევები, რომლებიც კაცობრიობის ისეთ წყლულებს ეხება, 

როგორიც შიმშილი, სიღატაკე და ავადმყოფობა, ფაქტობრივად მოწყვეტილია მათ 
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ინსტიტუციურ, სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტს. ამის გამო, რეალობას 

რომ არ მოვწყდეთ, საჭიროა სიკეთესა და ბოროტებაზე საოველთაოდ 

აღიარებული ეთიკური წარმოდგენა მოექცეს ეკონომიკური  თეორიის ყველა 

მიმართულების, განსაკუთრებით განვითარების ეკონომიქსის ყურადღების 

ცენტრში. იგი უნდა აისახოს ისეთი მიზნის მიღწევაში, რომელსაც 

ადამიანისეულიპოტენციალის რეალიზაცია ეწოდება და ადამიანისეული 

განვითარების ინდიკატორში (ინდექსი) აისახება. 

         განვითარების ისეთი აქტუალური პრობლემები როგორიცაა 

ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა,  უმუშევრობა და სიღარიბე, 

მოსახლეობის ზრდა და გარემოს დეგრადაცია, მოსახლეობის ეკონომიკური და 

პოლიტიკური აქტიურობა,  უსაფრთხოება და საყოველთაო  დემოკრატიზაცია, 

რა არის სასარგებლო და კარგი, ან ცუდი და არასასურველი კაცობრიობის 

ფასეულობა.  თითოეული ფასეულის გადალახვა თუ მხარდაჭერა, მოითხოვს 

პოლიტიკოსების, მეცნიერების და  თითოეული რიგით მოქალაქეს შორის 

ფართო შეთანხმების არსებობას. ეს შეთანხმება არა მხოლოდ ანალიზის და 

გამოცდილების ობიექტური შედეგია, არამედ საზოგადოების სუბიექტური და 

ტრადიციული მიდრეკილების გამოვლინება. აქედან გამომდინარეობს, რომ 

ფასეულობრივი წარმოდგენა ეკონომიკური ანალიზის და ეკონომიკური 

პოლიტიკის განუყოფელი კომპონენტებია. შესაბამისად, ეკონომიქსი არ შეიძლება 

ისეთივე ობიექტური იყოს, როგორც მათემატიკა ან ფიზიკა.  

განვითარების ფასეულობა და მიზანი ტრიადიულია: 

        1. არსებობის ელემენტარული პირობების (საზრდო, საცხოვრებელი, 

ტანსაცმელი, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება...) უზრუნველყოფა. დასახელებული 

კომპონენტებიდან რომელიმე პირობის  უქონლობა ან მწვავე დეფიციტი  

აისახება აბსოლუტურად სუსტად განვითარებაში. ამის გამო, ეკონომიკური 

საქმიანობის, ანუ განვითარების  მთავარი მიზანი უნდა იყოს მიწოდების 

გაუმჯობესება და მის საფუძველზე ადამიანისეული პოტენციალის რეალიზაცია; 

     2. განვითარების მეორე ფასეულობაა პიროვნებად (თვითპატივისცემა) 

ჩამოყალიბება. ეს საკმაოდ რთული და წინააღმეგობრივი პროცესია. მისი შექმნის 

წინაპირობაა განვითარების შესაბამისი მიზანი - ცხოვრების დონის  (შემოსავლის 
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ზრდა, დასაქმების სისტემატური მატება, ხარისხიანი განათლების მიღება, 

კულტურული და ჰუმანური ფასეულობისადმი მეტი ყურადღება...)  ამაღლება. 

ამასთან  უნდა ითქვას, რომ განვითარებულ სამყაროში და განუვითარებელ 

სამყაროში  განსხვავებული ფასულობაა გაბატონებული. ამიტომ დასავლეთის 

„მოდერნისტული ფასეულობის“ ფართო გავრცელება სერიოზულ შეშფოთებას 

იწვევს განუვითარებელ ქვეყნებში; 

  3. განვითარების მესამე  ფასეულობაა თავისუფლება ანუ არჩევანის უფლება. 

იგი თავისთავში ისეთ მომენტებს მოიცავს, როგორიცაა კანონის უზენაესობა, 

პირადი უსაფრთხოება, სიტყვის თავისუფლება,  პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

მონაწილეობა, შესაძლებლობის  თანასწორობა, რწმენის თავისუფლება და სხვა 

მათი მსგავსი. ბევრმა ქვეყანამ (ირანი, თურქეთი, მალაიზია, საუდის არაბეთი, 

სინგაპური, ჩილე, ჩინეთი...) დიდ წარმატებას მიაღწია ეკონომიკურ სფეროში, 

მაგრამ ადამიანისეული თავისუფლების ინდექსი ამ ქვეყნებში საკმაოდ 

მოკრძალებულია.  განვითარების  მიზანია ეკონომიკურ და სოციალურ 

სფეროშიპიროვნებისა და საზოგადოებისათვის არჩევანის  მეტი შესაძლელობის 

მიცემა.  

      ამრიგად, განვითარება (development) მოსახლეობის ყველა ფენის 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მრავალმხრივი დინამიკური  

პროცესია,რომელიც რადიკალურ ცვლილებებს იწვევს სოციალურ სტრუქტურაში, 

ადამიანთა ქცევებში და საზოგადოებრივ ინსტიტუტებში. განვითარების 

აუცილებელი პირობაა ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება,  ხოლო მისი 

გარდაუვალი შედეგი უნდა იყოსუთანასწორობის შემცირება და სრული 

დასაქმება. რაც შეეხება განვითარების ეკონომიქსს (Principles of Economics), 

იგი წარმოგვიდგება როგორც  ეკონომიქსიდან გამოცალკავებული ეკონომიკური 

თეორია, რომელიც ერთდროულად  თეორიული და პრაქტიკული 

დისციპლინაა და დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში ცხოვრების დონის ზრდის 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტრატეგიას იკვლევს. ამ ქვეყნებში ბინადრობს 

მსოფლიო მოსახლეობის 80%-ზე მეტი და იგი ცნობილია მესამე სამყაროს ან 

თანამედროვე ტერმინოლოგიით, რომ ვისარგებლოთ - ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების სახელწოდებით.  



 

216 

 

   განვითარების შესახებ მეცნიერული აზრი დროთა განმავლობაში 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა: დასაწყისში მიაჩნდათ, რომ კაპიტალის ინვესტირება 

უთანაბრდებოდა ზრდასა და განვითარებას. ამასთან დაკავშირებით ძირითადი 

ყურადღება მიქცეული იყო კაპიტალის ინვესტირების მოცულობის გადიდებაზე, 

განსაკუთრებით უცხოური კაპიტალის მოზიდვასა და საგარეო სესხების აღებაზე. 

ასეთი გაგება მრავალ ქვეყანაში კვლავ შენარჩუნებულია. ეს განსაკუთრებით 

საქართველოზე ითქმის. შემდგომ ეს იდეა თანდათანობით (განსაკუთრებით 1990 

წლიდან) გადაიზარდა ადამიანისეული კაპიტალის როლის, ბაზრებისა და 

პოლიტიკურ ღონისძიებათა როლის და ინსტიტუტების როლის მნიშვნელობის 

ამაღლებაში.ბოლო პერიოდში მას დაემატა ინდივიდთა და ჯგუფების 

უფლებებისა და უფლებამოსილებისგაფართოების, აგრეთვე საკუთრების 

უფლების როლის გააზრება განვითარების პროცესში. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ეკონომიკური თეორიის გაფართოების მცდელობას, მასში პოლიტიკური, 

ინსტიტუციური და კულტურული პირობების ანალიზის ელემენტების ჩართვას, 

ჯერჯერობით განსაკუთრებული წარმატებები არ მოჰყოლია და ვერ გახდა 

პროგნოზირების რეალური საფუძველი. ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკურ 

მეცნიერებას კი არ უნდა დაემატოს კვლევის ელემენტები სხვა სფეროდან, 

არამედ თვით ეკონომიკური თეორია უნდა მისაღები გახდეს იმ პრობლემების 

გასაანალიზებლად, რომლებიც არაეკონომიკურად ითვლებიან. მესამე სამყაროს 

გეტეროგენული ბუნებაა ყველა ქვეყნისთვის მისაღები განვითარების 

უნივერსალური თეორიის გამოყენება. მაგრამ ის რაც მისაღებია 

საქართველოსთვის, შეიძლება მიუღებელი აღმოჩდეს ეთიოპიისთვის (მაგალითად 

დემოგრაფიულ სფეროში-ჯ.კ.). ეს თეორია, გარკვეული ზომით, ექლექტიკური 

უნდა იყოს, რომელიც ტრადიციული ეკონომიკური ანალიზის თეორიას 

გააერთიანებდა ახალ მოდელებთან და მიდგომებთან (მესამე სამყაროს ქვეყნების 

წარსული და თანამედროვე გამოცდილების საფუძველზე - ჯ.კ.). თუმცა როგორი 

ფორმულირებაც არ უნდა მივცეთ განვითარების ეკონომიქსს, მისი საბოლოო 

ამოცანა მაინც უცვლელია-მსოფლიო მოსახლეობის 4/5-ის ცხოვრების დონის 

ამაღლება, ადამიანისეული პოტენციალის განვითარების დაჩქარება, 

ათასწლეულის მიზნების, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის 
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კონფერენციაზე (2000წ) გაჟღერდა, წარმატებით გადაჭრა. რა თქმა უნდა, ამ 

პროცესში საქართველოც მოიაზრება, რომელიც საგრძნობლად ჩამორჩა 

ათასწლეულში მის მიერ აღებული ვალდებულების შესრულებას. 

ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში  დაგეგმვის პროცესში სტრატეგიული 

მიდგომების გამოყენება სულ ცოტა ოთხ ფაქტორს მაინც უნდა დაეფუძნოს: 

1. ქვეყნის ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობის საიმედო სტატისტიკურ 

შეფასება და ანალიზი და მასთან ერთად მომავალი ტენდენციების განსაზღვრა; 

2. ქვეყნის ძირითადი მოთხოვნილებებისა და პრობლემების მკაფიო და 

ზუსტი შეფასება; 

3. თავიანთი ფუნქციების შესრულებაშ ი სხვადასხვა სამინისტროების 

რეალური მიღწევების სწორი შეფასება; 

4. ფაქტორების (რომლებიც აფერხებენ სამუშაო ძალის, ფინანსებისა და 

ნედლეულის გამოყენებას) ზემოქმედების ხასიათი ს და ძალის გამოვლინება 

განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის დამუშავების 

დროს აუცილებელია ზოგიერთი შემაკავებელი მომენტის (სტრატეგიული გეგმის 

დამუშავება მოსახლეობის შემოსავლისა და ინვესტირების ზრდის საიმედო 

პროგნოზებზე; ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებისა და შრომის უნარიანი 

მოსახლეობის როცხოვნება...) გათვალისწინება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 

 

თავი 2. განვითარებადი ქვეყნების სტრუქტურული  განსხვავება და ზოგადი 

ნიშნები 

 

 

 

2.1.    მსოფლიო მეურნეობის ბუნებრივ-რესურსული 

პოტენციალი და განვითარება  

    

  ეკონომიკური რესურსი (ბუნებრივი, შრომითი და კაპიტალური)  ეროვნული 

ეკონომიკების  და  მთლიანი მსოფლიო ეკინომიკის ფუქციონირების საფუძველია. 

მატი ერთობლიობა ქმნის რაგინდარა ეკონომიკის პოტენციალს. მსოფლიო 

ეკონომიკის ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი მრავალფეროვანია. იგი შეიცავს 

მიწის, ენეგერტიკულ, მინერალურ, წყლის, ტყის, ბიოლოგიურ, მინერალურ,  

კლიმიურ და რეკრეაციულ რესურსებს. ისინი ცალკეული ქვეყნების მიხედვით 

განსხვავებულია. 

ყველა ბუნებრივი რესურსი ურთიერთდაკავშირებულია. ასე მაგალითად, მიწის 

რესურსი (აგრარული სავარგულები), როგორც წესი, მაშინ  იძლევა მეტი 

პროდუქციის მოცულობას, როცა მის დასამუშავებლდ    უახლესი ტექნიკა, 

ხელოვნური სასუქი  და გაუმჯობესებული თესლი გამოიყენება. თავის მხრივ, 

ტექნიკა მოძრაობაში მოყავს მინერალურ რესურსებს და ა.შ. სბოლოო ჯამში, 

ეკონომიკურ რესურსებზეა  დამოკიდებული ეკონომიკური ტრიადის გადაჭრის 

ეფექტიანობა, კაპიტალისა და შრომის მწარმოებლურობის ზრდა და ცხოვრების 

დონის ამაღლება, ანუ ეკონომიკური განვითარება, თუმცა უფრო განვითარებული 

ქვეყნების ეკონომიკაზე, ტექნიკური პროგრესის წყალობით, ბუნებრივ-რესურსული 

ფაქტორის გალენა საგრძნობლად სუსტდება. 

      მსოფლიო მიწის რესურსებში ხმელეთის წილი, მიწის  მთლიანი ზედაპირის  

ფართობის  (510 მლნ კვ. კმ) მხოლოდ   149 მლნ კვ. კმ-ია. დანარჩენი ფართობი 

უკავია  წლებსა და ოკეანეებს.. თუ მიწის ფართობს გამოვაკლებთარქტიკის და 

ანტარქტიკის ყინულოვავ საფარს, მაშინ  მსოფლიო მიწის ფონდი 134 მლნ კვ. კმ -

მდე შეიზღუდება. დღეისდღეობით მსოფლიო მიწის ფონდის სტრუქტურა ასე 

გამოიყურება:  დამუშავებული მიწა (სახნავი, ბაღი, ვენახი) – 11%;  მდელო და 

საძოვარი - 23%;  ტყე - 30%; ანტროპოგენური ლანდშაპტი (დასახლებული პუნქტები,  
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სამრეწველო ზონები სატრანსპორტო გზები) – 3%;  მცირე პროდუქტიული მიწები 

(უდაბნოები, ჭაობები,   ექსტრემალური ტერიტორიები) – 33 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                               

 

 

 

2.2. მსოფლიოს ეკონომიკური  და სოციალური 

  ტიპოლოგია 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების, იგივე „მესამე  სამყაროს“ ცნება 

თავდაპირველად  იმ აგრარულ და კოლონიურ  ქვეყნებს აერთიანებდა, 

რომლებიც  ეკონომიკურად და პოლიტიკურად დამორჩილებული ყავდა იმ 

პერიოდში არსებულ ორ მძლავრ სახელმწიფოს პირველი ძალა (აშშ) 

აერთიანებდა  ინდუსტრიულად განვითარებულ სახელმწიფოებს 

(გაერთიანებული სამეფო,  გერმანია, იტალია, საფრანგეთი...)  და  ე.წ. „პირველ  

სამყაროს“  ქმნიდა,  მეორე  ძალა (სსრკ) მაშინდელ „სოციალისტურ“ ქვეყნებს 

აერთიანებდა  და „მეორე სამყაროს“  წარმოადგენდა. 

  ”მესამე სამყაროს” ტერმინი პირველმა ალფრედ სოვიმ  (Alfred Sauvi) 

გამოიყენა: ”ჩვენ დაუბრკოლებლად ვლაპარაკობთ ორ სამყაროზე, მათ 

შესაძლებელ შეტაკებაზე, მათ თანაარსებობაზე და ა.შ. მაგრამ ხშირად 

გვავიწყდება უფრო მნიშვნელოვანი - მესამე სამყაროს არსებობა. მთლიანობაში ეს 

ის ქვეყნებია, რომლებსაც გაეროს სტილში განუვითარებელ ქვეყნებს უწოდებენ”. 

[იხ. Alfred Sauvi.  L’ Obsezvateur, 14 aout, 1952.].    

ა. სოვის სემატიკური შეფასება დადასტურდა მომდევნო წლებში, მაგალითად, 

ბანდუგის კონფერენციამ (ინდონეზია) წარმოშვა მიუმხრობელი ქვეყნების 

ალიანსი, ხოლო ჰავანის კონფერენციამ (1966 წ) საფუძველი ჩაუყარა აზიის, 

აფრიკის და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების სოლიდარობას. ამ პროცესის შემგომი 

განვითარება აისახა განუვითარებელი ქვეყნების კლასიფიკაციაშიც. მაგრამ 

დროთა განმავლობაში სულ უფრო მოუხერხებელი და რთული აღმოჩნდა ამ 

ცნებაში  მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მოქცევა. ამასთან დაკავშირებით საჭირო 

გახდა  ახალი ტიპოლოგიის გამოყენება. 

სახელმწიფოების ტიპოლოგიაში იგულისხმება განსაზღვრული ტიპების 

მიხედვით, მათ ზოგად ნიშნებზე  აგებული, ქვეყნების მეცნიერული 
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კლასიფიკაცია. მასში ასახულია მოცემული სახელმწიფოების წარმოშობის, 

განვითარებისა და ფუნქციონირების ზოგადი  კანონზომიერებები. 

    მსოფლიოს ეკონომიკური და სოციალური ტიპოლოგია დაფუძნებულია  

ცვალებად კრიტერიებსა და კონკურებად ჩამონათვალზე: 

1. ცვალებადი  კრიტერიები: 

• ადამიანის განვითარება, რომელიც ადამიანისეული განვითარების 

ინდიკატორებით იზომება;  

• მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) და მთლიანი ეროვნული შემოსავალი 

(მეშ); 

• ეკონომიკაში სახელმწიფოს ინტერვენციის ხარისხი. 

2. კონკურებადი  განსაზღვრებები. ყველაზე გავრცელებულ ტიპოლოგიაში 

გამიჯნულია განვითარებული და განუვითარებელი ქვეყნები:  

• განვითარებულიქვეყნები ძირითადად წარმოდგენილია იმ 

სახელმწიფოებით, სადაც ადამიანისეული განვითარების ინდექსი (IDH) 0.806-ს 

აღემატება. იგი ქვეყნების სხვადასხვა ტიპს აერთიანებს: XX-ე საუკუნის მეორე 

ნახევრის ”საბაზრო ეკონომიკის განვითარებული ქვეყნები” (ავსტრალია, აშშ, 

ახალი ზელანდია, დასავლეთი ევროპის სახელმწიფოები, იაპონია, კანადა) და 

აზიის ყოფილი ”ახალი ინდუსტრიული სახელმწიფოები” (სამხრეთ კორეა, 

სინგაპური, ტაივანი, ჰონკონგი); 

• გარდამავალი ეკონომიკის სახელმწიფოები” (რუსეთი, უკრაინა, 

ჰორვატია...), რომლებიც ხშირად იწოდებიან გარდამავალ ან განუვითარებელ 

ქვეყნებად და როგორც ასეთი,  შეყვანილნი არია ნაკლებად განვითარებული  

ქვეყნების  ჯგუფში. 

• ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებად (იგივე ემესამე სამყარო, 

ეკონომიკურად ჩამორჩენილი ან განუვითარებელი ქვეყნები) ის სახელმწიფოები 

მოიაზრება, რომლებშიც IDH (აგი) 0.837- ზე ნაკლებია. ამ ჯგუფში 

გაერთიანებულია განსხვავებული ტიპის მრავალი ქვეყანა: 50 უფრო ნაკლებად 

განვითარებული სახელმწიფო (ე. წ. მეოთხე სამყარო) და ახალი ინდუსტრიული 

სახელმწიფოები” (ბრაზილია, ვიეტნამი, ინდოეთი, თურქეთი, ინდონეზია, 

კოლუმბია, მალაიზია, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, ტაილანდი, ფილიპინები, ჩილე, 
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ჩინეთი), რომლებსაც განვითარებულ და განუვითარებელ ქვეყნებს შორის 

შუალედური ადგილი უკავიათ;   

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული ქვეყნების 

ტიპოლოგია, მსგავსებასთან ერთად, ქვეყნების განსხვავებულ 

კლასიფიკაციასგვთავაზობს. ასე მაგალითად, გაეროს განვითარების პროგრამა 

ორი ტიპის კლასიფიკაციას იყენებს. პირველია ქვეყნების დაჯგუფება 

ადამიანისეული პოტენციალის განვითარების ინდექსის (აპგი) მიხედვით. იგი 

დაფუძნებულია კვარტილებზე და აფიქსირებს (2014წ) ძალზე მაღალ ( 49 

ქვეყანა,0.808 –0.944), მაღალ ( 43 ქვეყანა,0.677-0.784 ), საშუალო ( 42 ქვეყანა,0.488-

0.669) და დაბალ (42 ქვეყანა,0.140-0.470)  ადამიანისეული პოტენციალის 

განვითარების ინდექსებს. მეორეა, ადამიანისეული პოტენციალის განვითარების 

დაყოფა. ის ქვეყნები, რომლებიც ზედა კვარტილშია (ძალზე მაღალი აგი) 

მოქცეული, ინდექსის კლასიფიკაციის საფუძველზე, მსოფლიო ქვეყნების ორ 

ძირითად ჯგუფად - უფრო განვითარებულ და ნაკლებად განვითარებულ 

(განვითარებად) ქვეყნებად. უფრო   განვითარებული ქვეყნები, თავის მხრივ, ორ 

ქვეჯგუფად იყოფა. პირველ ქვეჯგუფში გაერთიანებულია ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (ეთგო)  28 წევრი-ქვეყანა 

(ავსტრალია, ავსტრია, აშშ, ახალი ზელანდია,  ბელგია, გაერთიანებული სამეფო, 

გერმანია, დანია, ესპანეთი, იაპონია, ირლანდია, ისლანდია, იტალია, კანადა, 

ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, 

საბერძნეთი, სამხრეთ კორეა,  საფრანგეთი, სლოვაკია, ფინეთი,  შვედეთი, 

შვეიცარია,  ჩეხია, უნგრეთი, ხოლო მეორე ქვეჯგუფში თავმოყრილია  ამ 

ორგანიზაციის მიღმაარსებული 15 ქვეყანა (ანდორა, ბარბადოკი, ბაჰრეინი, 

ბრუნეი, გაერთიანებული არაბთა ემირატი,  ესტონეთი, ისრაელი, კატარი, 

კვიპროსი, ლიჰშტეინი, მალტა,   სინგაპური, სლოვენია, ქუვეითი,  ჰონკონგი ), 

რომლებსაც კიდევ  3 ქვეყანა ემატება (მონაკო, ომანი და სან მარინო). ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების ჯგუფი ამჟამად  ექვს ქვეჯგუფად არის 

წარმოდგენილი : 

1. არაბული სამყარო  (16 სახელმწიფო ); 

2. აღმოსავლეთ აზია და წყნარი ოკეანის რეგიონი ( 24სახელმწიფო ); 
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3. ევროპა და ცენტრალური აზია ( 23  სახელმწიფო ); 

4. ლათინური ამერიკა და კარიბის აუზი  (32 სახელმწიფო ); 

5. სამხრეთ აზია  ( 8 სახელმწიფო ); 

6. სუბსაჰარისეული  აფრიკა (45 სახელმწიფო).                                                 

     გაეროს განვითარების პროგრამა ამ ქვეჯგუფებიდან ცალკე გამოყოფს  

გაეროს მიერ განსაზღვრულ  ”უფრო ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების  

ჯგუფს”, რომელშიც 23 სახელმწიფოა მოქცეული   (ავღანეთი, ბურკინა ფასო, 

ბურუნდი, ბუტანი, ბანუატუ, გაითი, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ეთიოპია,  ერიტრე,  

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა,  ლიბერია, მალავი, მალი, მოზამბიკი, 

ნიგერი, ქირიბათი, სამოა, სომალი, სიერა ლეონე, ტუვალუ, ცენტროაფრიკა  და  

ჩადი).  

    ამჟამად, გაეროს ექსპერტების მიერ,  მსოფლიოს ამა თუ იმ რეგიონის 

სტატისტიკური გამოკვლევის მიზნით ,გამოიყენება  "უფრო განვითარებული 

რეგიონების"  და „ნაკლებად განვითარებულ რეგიონების"  ცნებები. 

რომლებიც ყოველთვის ვერ ასახავს განვითარების პროცესში ამა თუი 

მქვეყნის ან რეგიონის მიღწეული დონის შეფასებას.  "უფრო განვითარებულ 

რეგიონებში" ჩართულია:  ავსტრალია, და ახალი ზელანდია, ევროპა 

(რუსეთის ფედერაციის ჩათვლით), ჩრდილოეთ ამერიკა და იაპონია.  ყველა 

დანარჩენი რეგიონი, გაეროს კონვენციის შესაბამისად, ნაკლებად 

განვითარებულ რეგიონებს (ადრინდელი „განუვითარებელი“ 

ტერმინოლოგიის ნაცვლად) მიეკუთვნება. თავის მხრივ, ნაკლებად 

განვითარებულ რეგიონებს შორის„ უფრო ნაკლებად განვითარებული“ 

ქვეყნების ჯგუფი გამოიყოფა,რომელშიც (2016  წლის დასაწყისში)  49 ქვეყანა 

მოიაზრება, მათგან  33  განლაგებულია აფრიკაში (ანგოლა, ბენინი, 

ბურკინაფასო, ბურუნდი, გამბია,გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ეთიოპია, ეკვატორის 

გვინეა, ერიტრეა,  ზამბია, კომორის კუნძული, კონგოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკა, ლესოტო, ლიბერია, მაგადაკარი, მავრიტანია, მალავი, მალი, 

მოზამბიკი, ნიგერი, რუანდა,  სან-თომე და პრინსიპი, სენეგალი, სომალი, 

სიერალეონე, სუდანი,  თანზანია, ტოგო,  უგანდა, ცენტროაფრიკის 

რესპუბლიკა,  ჯიბუტი დაჩადი), 10 - აზიაში (ავღანეთი, ბანგლადეში, 
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ბუტანი, იემენი,  კამბოჯა, ლაოსი,  მალდივის კუნძული,  მიანმა, ნეპალი, 

თიმორ-ლესტი),   5 - ოკეანეთში  (ვანუატუ,  ქირიბათი, სამოა, სოლომონის 

კუნძულები,  თუვალუ)  და  1 -  ლათინურ ამერიკაში  (გაითი). 

    მსოფლიო  ბანკი, გაეროს განვითარების პროგრამის მსგავსად, ქვეყნებს 

ორ დიდ ჯგუფად ყოფს: 1. ინდუსტრიულ ქვეყნებად  და 2. წარმოქმნილ და 

განუვითარებელ  ქვეყნებად. პირველ ჯგუფში მოქცეულია აშშ, იაპონია, 

კანადა, ”ოთხი დრაკონი” (ტაივანი, სინგაპური, ჰონკონგი, სამხრეთკორეა), და 

ევროკავშირი. მეორე ჯგუფი, თავის მხრივ,  5 მსხვილ ქვეჯგუფად იყოფა: 

 *ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა (ბულგარეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, 

პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკია, სლოვენია, ბალტისპირეთის ქვეყნები და 

CEI); 

 *  აფრიკა  (ლიბიის და ეგვიპტის გამოკლებით); 

  *    ლათინური ამერიკა ; 

  *    აზია; 

 *    შუა აღმოსავლეთი (ლიბიის, ეგვიპტის, მალტის და თურქეთის ჩათვლით); 

      მსოფლიო ბანკის ტიპოლოგიაში ზოგჯერ ცალკე გამოიყოფა 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ   ევროპის  ქვეყნები, 2004 წელს 

ევროკავშირთან მიერთებული ათი ახალი სახელმწიფო და  CEI . ბანკს  

მსოფლიოს უღარიბესი ქვეყნების ჯგუფში შეყავს აფრიკის, ლათინური 

ამერიკისა და ოკეანეთის 50 ქვეყანა, რომლებიც გამოირჩევიან უკიდურესად 

ჩამორჩენილი პატრიარქალური ეკონომიკით და მოსახლეობის დაბალი 

სულობრივი შემოსავალით (350 $-ზე ნაკლები). ამ ქვეყნების მშპ-ში მცირეა 

გადამამუშავებელი მრეწველობის  წილი (10%-ზე ნაკლები), ხასიათდებიან 

ხანდაზმული მოსახლეობის სიჭარბით და მაღალი  უწიგნურობით (20%-ზე 

ნაკლები).  ზოგჯერ  უღარიბესი ქვეყნების ეს ჯგუფი „მეოთხე სამყაროდ“ 

მოიხსენება.  ტერმინი „მეოთხე სამყარო“ სხვა მნიშვნელობითაც გამოიყენება. 

კერძოდ,  საერთაშორისო ორგანიზაცია „უმცირესობის უფლებების დაცვის 

ჯგუფი“ (შტაბ-ბინა - ლონდონი) ამ ტერმინს იყენებს მსოფლიოს სხვადასხვა  

ქვეყნებში გაფანტულ დაჩაგრულ, კუტურულად ჩამორჩენილ, რელიგიურ 

უმცირესობის და  ეთნიკური  ჯგუფების  აღსანიშნავად.  ასეთია, 
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აღმოსავლეთ აფრიკის აზიელები,  ბრაზილიის ზანგი მოსახლეობა, 

აფრიკელები - საფრანგეთში, თურქები - გერმანიაში და ა.შ. თუმცა უკეთესია  

ეს ტერმინი არსებობდეს როგორც ევფემიზმი (ბერძნ. euphemismos<eu კარგი 

+ ვლაპარაკობ - უხეში სიტყვის უფრო რბილი სიტყვით შეცვლა, 

მაგალითად, ბებერის ნაცვლად სიტვა მოხუცებულის გამოყენება), რომელიც 

აღნიშნავს ქრონიკულ კრიზისში მყოფ უკიდურესად ღარიბ ქვეყნებს.   

მეოთხე სამყაროში აშკარად გამოკვეთილია ეკონომიკის  დუალური მოდელი. 

 

2.3.  უფრო განვითარებული   ქვეყნები 

     ინდუსტრიულად განვითარებულიქვეყნები* [ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

ზოგჯერ ესქვეყნები მოიხსენება განვითარებული საბაზრო  ეკონომიკის,  

ჩრდილოეთის  ან პირველი სამყაროს  ქვეყნებად - ჯ. კ. ] გამოირჩევიან 

სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მაღალი დონით (იხ. ცხრილი I) და 

ძირითადად წარმოდგენილია იმ ქვეყნებით, სადაც მოსახლეობას ფაქტობრივად 

შეუძლია ყველა მისი ძირითადი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება და აქვს 

განსაზღვრული კომფორტი და განათლება. მაგრამ, მხოლოდ მოსახლეობის 

უმრავლესობის კომფორტი და განათლების მაღალი დონე არასაკმარისია 

განვითარებულობის დასახასიათებლად. ამჟამად, ამა თუ იმ ქვეყნის  

განვითარებაზე, სულ უფრო ხშირად, ადამიანისეული განვითარების 

თვალსაზრისით მსჯელობენ. შესაბამისად, განვითარების საზომად გამოიყენება 

როგორც მოსახლეობის საშუალო წლიური შემოსავალი, ასევე ადამიანისეული 

განვითარების ხარისხი. 

           მხოლოდ  ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 

არასაკმარისია  ადამიანთა კეთილდღეობის დასახასიათებლად. აუცილებელია  

თითოეული ქვეყნის მოსახლეობის სულობრივი შემოსავლის გაანგარიშება და რაც 

მთავარია, როგორ ხდება მშპის  პირველადი განაწილება და გადანაწილება. 

მაგალითად აშშ უმდიდრესი ქეყანაა მსოფლიოში, მაგრამ მას სულობრივი 

შემოსავლის და შესაბამისად ცხოვრების დონით უსწრებს ლუქსემბურგი (106 729 

$), შვეიცარია (82968). ნორვეგია (74903 $) და კატარი (73725 $). ამ მაჩვენებლის 

მიხედვით ვერცერთი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა პირველი 30 ქვევნის 

კლასიფიკაციაში ვერ მოხვდა. 
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    ადამიანისეული პოტენციალის  განვითარების თვალსაზრისით,  

განვითარებული ქვეყნების ჯგუფს 49 სახელმწიფო (HDI-0.808 და მეტი) 

მიეკუთვნება, აქედან 0ორი სახელმწიფო განლაგებულია ოკეანეთში (ავსტრალია - 

0.970, ახალი ზელანდია -.950,), სამი - ამერიკაში (კანადა - 0.966, აშშ - 0.956, 

ბარბადოსი - 0.903 ), ცხრა - აზიაში ( იაპონია - 960, ტაივანი - 0.943, ,ჰონკოგი - 

0.940,   სამხრეთ კორეა - 0.937, ისრაელი - 935, სინგაპური - 0.922, ბრუნეი - 0.920, 

კუვეიტი - 0.916, კატარი - 0.910), ოცდაექვსი - ევროპაში ( ნორვეგია - 0.971...  

მალტა -0.902 ). 

    მთლიანობაში უფრო განვითარებული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელია: 

       * დემოკრატია, რომლის ხარისხს ადამიანისეული პოტენციალის 

განვითარების ინდექსი განსაზღვრავს;   

       * ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, გაცილებით უფრო 

მაღალი ცხოვრების  საშუალო  დონე; 

      * გამართული  საბაზრო ეკონომიკა. 

     უფრო განვითარებულ რეგიონებში სამი დომინანტი ძალა გამოიყოფა:  აშშ, 

ევროკავშირი და იაპონია. მათ შორის ხორციელდება მსოფლიო ვაჭრობის 

დაახლოებით 80% და   ფინანსური ოპერაციების 90%. ამ ქვეყნების წილად 

მოდის ახალი მეცნიერული ცოდნის 80%. აქედან  35.1 ტრილიონი დოლარი  

წარმოებული იქნა  ცხრილში წარმოდგენილ 10  უფრო განვითარებულ ქვეყანაში 

(მსოფლიო მშპ-ის 56.65%), ამ  ქვეყნებთან შედარებით, საკმაოდ მოკრძალებულად 

გამოიყურება ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების პირველი ათეული: 15 

ტრილიონი დოლარი მშპ, ანუ მსოფლიო წარმოების 24.2% 2010 წელს.  სულ  

ცხრილში  მყოფ ორ  ათეულ ქვეყანაში იწარმოება  მსოფლიო მშპ-ის 80%. 
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ცხრილი I. პირველ ათეულში მყოფი უფრო განვითარებული და ნაკლებად 
განვითარებული ქვეყნები მშპ -ის წარმოების 
მიხედვით (ტრილიონი $, მიმდ. ფასში.2016 წ) 

 

 

უფრო განვითარებული ქვეყნები 

 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები 

 

ქვეყანა 

ტeრიტორ

ია კვ.კმ 

მოსახლეობა, 

მლნ 

მშპ 

სულ 
         

 

ტერიტორი

ა  კვ.კმ 

მოსახლე

ობა მლნ 
მშპ 

სულ  
ქვეყანა 

 

1.აშშ 9629048 308.0 18 698 1. ჩინეთი 9 596 96

0 

1 330, 14 12 254 

3.იაპონია 377 835 127.65 4 171 2 ბრაზილია 8 511 965 201,103 1 67
3 

4.გერმანია 357 021 82.48 3 473 3.ინდოეთი 3 287 590 1 173, 11 2 385 

5.გაერთ. 

სამეფო 

244 820 60.14 2 865 4.რუსეთი 17 125 18

7 

146,270 1 179 

6.საფრანგეთ

ი 

547 030 59.25 2 488 5.მექსიკა 1 972 550 112,469 1 187 

7.იტალია 
 

301 230 57.42 1 868 6ინდონეზია 1 919 440 242 ,968

  

876  

8.კანადა 9 984 670 31.51 1 592 7.თურქეთი 780 580 77, 804  721 

9.სამხრეთ 

კორეა 

98 480 41.6 1 450 8.საუდის 

არაბეთი 

2 149 690 25,732 643 

10.ავსტრალ

ია 

7 692 024 23.61 1 253 9არგენტინა 923 768 

 

242, 968

  

0. 579 

11. ესპანეთი 504 782 47,70 1 265 10. ტაივანი 35 980  0.519 

წყარო: Liste de la Banque Mondiale (2015 ou 2016) exhaustiveRang ; Pays ou territoires

 PIB (millions de dollars 

américains)http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1171985-classement-pib/ 
 

 

    მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქვეყანების რეიტინგში ამერიკის 

შეერთებული შტატები კვლავ  პირველ ადგილზე იმყოფება.  2016 წელს აშშ-ის 

მშპ-ის მოცულობამ  (მიმდინარე ფასებში) 17 968 მლრდ დოლარი შეადგინა,რაც 
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4%-ით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მან შეინარჩუნა თავისი 

უპირატესობა  ჩინეთის მიმართ (მსოფლიოში მეორე ადგილი - 11 385 მლრდ $ 

მშპ, მაგრამ  ყიდვითუნარიანი პარიტეტის (PPA) მიხედვით,  ჩინეთი მსოფლიოს 

პირველ ეკონომიკურ ძალად  (20 986 მლრდ $) მოევლინა. 

    საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცენებით გამოიყო მსოფლოოს 25 

ქვეყანა, სადც  მოსახლეობის ერთ სულზე ყველაზე ნაკლები მშპ იწარმოება. 

აქედან 20 ქვეყანა განლაგებულია აფრიკის  კონტინენტზე. ამ ქვეყნების  

მოსახლეობა 1916 წელს შეადგენდა 498,4 მლნ კაცს  წარმოებული იქნა  378 მლრდ 

$ მშპ. ეს ქვეყნებია:  

1.სამხრეთ სუდანი (245,9 დოლარი ერთ სულზე ), იგი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა 

მსოფლიოში; 2. მალავი (287,0 $);  3.ბურუნდი (287,0 $);  4. ცენტრ. აფრიკის რ-კა  

(372,0 $);  5. მაგადასკარი  (382,2); 6. ნიგერი (412,8 $); 7.მოზამბიკი (434,9 $); 8.  

გამბია (435,5 $); 9.ლიბერია (478,7 $); 10. დემოკრატიული რესპუბლიკა კონგო 

(489,8 $); 11. გვინეა (519,2 $); 12. ავღანეთი (527,7 $); 13 ტოგო (586,3 $); 14. უგანდა 

(608,4 $ ); 15. გვინეა -ბისაუ (624,7 $); 16. სიერა -ლეონე (635,8 $);  17.ბურკინა 

ფასო (644,5 $); 18. ტაჯიკეთი (726,6 $); 19. რუანდა (725,6 $);  20. კომორის 

კუნძულები (739,1 $); 21 .ეთიოპია (739,4 $); 22. გაითი  (752,2 $); 23. ნეპალი (760,6 $); 

24. ერითრეა (771,4 $); 25.. (814,4 $). 

    პირველ ათეულში ამავე წელს მსოფლიოს პირველი ეკონომიკურ ძალად 

დარჩა აშშ (18 698 $. ევროკავშირის ქვეყნებმა (27) 16 106 896  $  მშპ აწარმოეს. 

მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის აშშ-ის ნაციონალური ეკონომიკა უმსხვილესია 

მსოფლიო ეკონომიკაში. მისი წილი მსოფლიო მშპ-ში  24.8%-ია. იგი შერეული 

ეკონომიკის ქვეყანაა, რომლის სახელმწიფო სექტორში მშპ-ის 12.4%  იქმნება. 2000 

– 2008 წლებში  აშშ-ის მშპ 32%-ით გაიზარდა. მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ის 

წარმოებით მას მსოფლიოში მერვე,  ხოლო ყიდვითუნარიანი პარიტეტის 

მიხედვით - მეოთხე ადგილი უკავია, ქვეყანაში უმუშევრობის დონე დაბალია (3 

– 5% ), მაგრამ  2008 წლის ეკონომიკურმა კრიზისმა, შრომის მსოფლიო 

ორგანიზაციის (შმო) მონაცემებით, ეს დონე 6.5%- მდე ამაღლდა, ხოლო 2010 

წელს უმუშევრობამ  9.9 %-ს მიაღწია .აშშ-ში 1938 წლიდან დადგენილია 

ხელფასის მინიმუმი, რომელიც საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს 
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მოდელზეა დაფუძნებული. 2009 წლის ივლისში ფედერალური ხელფასის 

მინიმუმმა საათში 7.25 დოლარი შეადგინა. ზოგიერთ შტატში ხელფასის 

მინიმუმი უფრო მაღალია, მაგალითად, ნიუ მექსიკაში - 9.92 $, კალიფორნიაში - 

9.79 $  და ა.შ.  1997 – 2004 წლებში  იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც 

მინიმალურ ანაზღაურებას იღებენ, მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამჟამად მას იღებს 

აშშ-ის შრომისუნარიანი მოსახლეობის მხოლოდ 1.4%. ამასთან,  აშშ-ში  ჯერ 

კიდევ მაღალია ნაციონალური სიღარიბის დონე  (დაახლოებით 14%). 2009  

წელს სამსულიან ოჯახზე სიღარიბის ზღურბლმა 18 310 $ შეადგენა. 

   მათთან შედარებით, მეორე ათეულში შეიქმნა 14 996 მლრდ $ მშპ. . ამ ჯგუფში 

გამოკვეთილი ლიდერებია ჩინეთი (12 254 მლრდ $ და ინდოეთი (2385 მლრდ $). 

უფრო განვითარებულ რეგიონებში ევროკავშირი მსოფლიოს მეორე ეკონომიკური 

ძალაა.  მისი  წილი მსოფლიო წარმოებაშიმაღალია (28.9%), თუმცა  იგი 2007 წლის 

შემდეგ  შემცირების ტენდენციით ხასიათდება (იხ. ცხრილი 2.) 

ცხრილი 2. მსხვილი სახელმწიფოების წილი 

   მსოფლიო ეკონომიკაში ( % ) 

n ქვეყნები 2005 2006 2007 2008 2009 

1 ევროკავშირი 30.35 29.88 30.65 30.19 28.9 

2 აშშ 29.06 28.16 27.19 23.71 24.28 

3 იაპონია 9.15 8.01 8.03 8.10 8.72 

4 ჩინეთი 5.02 5.46 5.87 7.10 8.57 

5 ბრაზილია 1.94 2.21 2.40 2.66 2.70 

6 ინდოეთი 1.73 1.78 1.99 1.98 2.25 

7 რუსეთი 1.72 2.04 2.36 2.65 2.12 

  წყარო: PIB mondial et PIB de l’ Union europeen,  FMP 

 

    ევროკავშირში გამოიყოფა ევროზონა, რომელშიც ევროკავშირის 17 წევრია 

გაერთიანებული. ამ ქვეყნებმა ევრო მიიღეს ეროვნულ ვალუტად. ევროს  

ოფიციალურად იყენებს ვატიკანი, მონაკო და სან მარინო, ხოლო დეფაქტოდ - 

ანდორა, კოსოვო და მონტენეგრო. ევროზონა 1999 წელს 11 სახელმწიფომ  

(ავსტრია, ბელგია, გერმანია, ესპანეთი, ირლანდია, იტალია, ლუქსემბურგი, 
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ნიდერლანდები, პორტუგალია, საფრანგეთი, ფინეთი) შექმნა. მომდევნო 

პერიოდში ზონას შეუერთდა საბერძნეთი (2001), სლოვენია (2007), 

კვიპროსი,მალტა (2008), სლოვაკია (2009),  ესტონეთი (2011). 

     ევროზონასთან მიერთების რამდენიმე კრიტერიუმი არსებობს: 

• ქვეყნის მშპ-ის 3% -ზე ნაკლები სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი ; 

• მშპ-ის შედარებით დაბალი სახელმწიფო ვალი (მშპ-ის 60%-ზე ნაკლები); 

• კონტროლს დაქვემდებარებული ინფლაცია; 

•  ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობა; 

•  ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა (არა ნაკლებ ორი წლის განმავლობაში). 

     2007 – 2008 ფინანსური კრიზისის შემდეგ, 2008 წლის მესამე კვარტალში 

ევროზონა რეცესიაში* შევიდა. ამასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის ლიდერებმა 

მოამზადეს ფინანსური კრიზისის გადალახვის გეგმა, რომელიც 200 მლრდ 

ევროთი შეფასდა (მშპ-ის 1.5%). იგი, პირველ რიგში, ბანკების გადარჩენას 

ითვალისწინებდა. 

      2009 წლის თებერვალში ევროზონის სიმყიფის გამოვლინება იყო 

საბერძნეთის, ესპანეთის და პორტუგალიის დავალიანების მძიმე პრობლემები. 

ექსპერტთა აზრით, კრიზისის გადალახვის ერთობლივი გეგმა საკმარისია 

დეპრესიის გასალახავად, მაგრამ არ ითვალისწინებს კრიზისის შემდგომ  ზრდას. 

ამ შეფასების დადასტურება იყო ევროზონის შესვლა ეკონომიკურ დაქვეითებაში, 

როცა მისი მშპ, მსოფლიო სავალუტო ფონდის მონაცემებით,  3.9%-ით შემცირდა 

და აღემატებოდა მსოფლიო   (-0.8%)  და აშშ-ის (- 2.5%)  შესაბამის მონაცემებს. 

    ექსპორტის სტრუქტურაში ჭარბობს ინდუსტრიული პროდუქცია (მანქანები, 

აერონავტიკა, პლასტიკური ნაწარმი, ფარმაცეტული და ქიმიური პროდუქტები, 

ბენზინი, რკინა და ფოლადი, ქაღალდი, საფეიქრო...). მისი მთავარი კლიენტებია 

აშშ (18.7%), შვეიცარია (8.1%)  და ჩინეთი (7.5%).  ევროკავშირის იმპორტი (1 200 

მლრდ &) მის ექსპორტს აღემატება. აქ მთავარი იმპორტიორი ქვეყნებია ჩინეთი 

(17.9%), აშშ (7.5%) და რუსეთი (9.6%).                                                                   

.  

     აშშ-ის ეკონომიკის ყველაზე დინამიკური სექტორებია ქიმიური,  

კომპიუტერული, აეროკოსმოსური, ბიოტექნოლოგიური და თავდაცვის 

მრეწველობა. მშპ-ის შექმნაში კი ყველაზე მაღალია მომსახურების  (საცალო 
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ვაჭრობა, ფინანსური მომსახურება და საბანკო საქმე, ფილმების წარმოება, 

ტურიზმი ... )  სექტორის წილი  ( 75 % ).* 

ეკონომიკური განვითარების მიხედვით იაპონიას მესამე ადგილი უკავია 

მსოფლიოში (აშშ-ის და ჩინეთის შემდეგ). ამ ქვეყანაში 5,391 ტრილიონი $ მშპ 

იწარმოება (მსოფლიო მშპ-ის 8,7%). ეკონომიკის ცალკეული სექტორების 

მიხედვით მშპ-ის  სტრუქტურა ასე გამოიყურება:აგროკულტურა -  

1,4%;ინდუსტრია-   26,5%;მომსახურება   - 72,%. 

   იაპონიის ეკონომიკის ძირითადი დარგებია საბანკო საქმე, დაზღვევა, უძრავი 

ქონება, საცალო ვაჭრობა, სატრანსპორტო გადაზიდვა და ტელეკომუნიკაცია. 

ქვეყანაში განვითარებულია მაღალი ტექნოლოგია ( ელექტრონიკა და 

რობოტექნიკა ), აგრე  - სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობა, საავტომობილო და 

გემთმშენებლობის ჩათვლით. იაპონიის თევზჭერის ფლოტი მსოფლიო სავაჭრო 

ფლოტის 15%-ს შეადგენს. 

   იაპონიის ექსპორტის სტრუქტურაში გამოირჩევა სატრანსპორტი მანქანები, 

ავტომობილები, მოტოციკლები, ელექტრონიკა, ელექტროტექნიკა და ქიმიკატები. 

2006წლის მონაცემებით,  მისი ძირითადი საექსპორტო პარტნიორებია აშშ (22,8%), 

ევროკავშირი (14,5%), ჩინეთი (14,3%), სამხრეთ კორეა (7,8%), ტაივანი (6,8%)  და 

ჰონკონგი (5.0%). 

 

 

 

2.4 ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების კლასიფიკაცია 

     ზოგიერთი მკვლევარი ეყრდნობა  ისეთი  კლასიფიკაციის სისტემას, 

რომელშიც გამოყოფილია განუვითარებელი ქვეყნების სამი 

ჯგუფი:  44  უფრო  ნაკლებად  განუვითარებელი ქვეყანა  (ავღანეთი, 

ბანგლადეში, ბენინი, ბუტინი, ბურკინა ფასო, ბერუნდი, კაბო-ვერდე, 

ცენტრალური აფრიკული რესპუბლიკა, ჩადი, კომორის კუნძულები, ეთიოპი, 

გამბია, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ჰაიტი, ლაოსი, ლოსოტო, მალივი, მალდივი, მალი, 

ნეპალი, რუანდა, სუდანი, ტანზანია, უგანდა, იემენი), 13 ნავთობის მომპოვებელი 

და ექსპორტიორი ქვეყანა (ალჟირი, ეკვადორი, გაბონი, ინდონეზია, ირანი, ერაყი, 

კუვეიტი, ლიბია, ნიგერია, კატარი, საუდიის არაბეთი, გაერთიანებული არაბთა 
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ემირატი, ვენესუელა) და 88 ნავთობის არაექსპორტიორი განუვითარებელი 

ქვეყანა. ასეთ პირობებში დიდი მნიშვნელობა  ენიჭებოდა  ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ნიშნების მიხედვით განუვითარებელი ქვეყნების დიფერენციაციას, 

თუნდაც იმის გამო, რომ დიფერენციაციის პროცესი ბევრად განსაზღვრავდა და 

ახლაც განსაზღვრავს ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივას,საშინაო პოლიტიკას და საგარეო 

ურთიერთობას. მასზეა დამოკიდებული, ვთქვათ, მსოფლიო  სავაჭრო 

ორგანიზაციაში  (WTO)  ამქვეყნების ვაჭრობის პირობების გაუმჯობესება 

(მათთვის გამონაკლისების გამოყენება - ჯ.კ.), ასევე, მსოფლიო ფინანსური 

ორგანიზაციების მიერ  კრედიტების მიწოდებაში შეღავათების გავრცელება, ისევე 

როგორც ფინანსური დახმარების მიცემა.  

    მსოფლიო ბანკისგან განსხვავებით, GATT  ან  მისი მემკვიდრე WTO  

მსოფლიოს არცერთ ქვეყანას არ  უწესებდა და არ უწესებს განუვითარებელი 

ქვეყნის სტატუსს,  მაგრამ ამ ორგანიზაციაში დამკვიდრებული პრაქტიკა 

თითოეულ ქვეყანას, განვითარების დონის მიუხედავად, უფლებას აძლევს 

მოითხოვოს ამ სტატუსის მიკუთვნება. 

   WTO  მხედველობაში არ იღებს გაეროს განვითარების პროგრამის, გაეროს 

ვაჭრობისა და   განვითარების კონფერენციის და მსოფლიო ბანკის მიერ 

განსაზღვრულ განუვითარებელი ქვეყნების  კლასიფიკაციას. თუმცა, WTO მის 

ჩარჩოში რიგ გავლენიან ჯგუფებს გამოყოფს. ამ ასპექტში, ჯერ კიდევ 1999 წელს 

საფრანგეთის ეკონომიკურმა და სოციალურმა საბჭომ  WTO - ს განუვითარებელი 

ქვეყნების შემდეგი კლასიფიკაცია შეთავაზა: 

• 48  (2010 წელს - 50)  უფრო  განუვითარებელი  ქვეყანა, რომლებიც სამი 

კრიტერის (მშპ-ის საშუალო წლიური მოცულობა, გადამამუშავებელი 

პროდუქციის წილი მშპ-ში, განათლების დონე) საფუძველზე გაეროს 

განსაზღვრულ კატეგორიებს    შეესაბამებიან; 

• განვითარებადი ბაზრები, სადაც ეკონომიკური ზრდა სრული, მაგრამ ჯერ 

კიდევ მყიფეა; 

• ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, CEI, კუბა, ჩინეთი და 

ზოგიერთი აფრიკული ქვეყანა, აზიური გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები, 
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რომლებიც სახელმწიფოს მიერ  კონტროლირებული და ცენტრალიზებული 

გეგმიანი ეკონომიკიდან  გადადიან თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე; 

• მცირე ეკონომიკის ქვეყნები, რომლებსაც ზღვაზე  გასასვლელი  აქვთ და 

კუნძულოვანი ქვეყნები; 

    ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში ყველაზე დაწინაურებული 

აღმოჩნდა ყოფილი ახალი ინდუსტრიული სახელმწიფოები (NPI), რომლებიც 

„აზიური დრაკონების”  სახელს ატარებენ. მათ მიეკუთვნება სამხრეთ კორეა, 

სინგაპური, ტაივანი,  და ჰონკონგი (ჩინეთი). ამ ქვეყნებმა ზრდის მაღალ ტემპს 

მიაღწიეს ნაციონალური კონკურენტული უპირატესობის (ჭარბი იაფი სამუშაო 

ძალა, გეომდებარეობა, ეკონომიკის მიზანმიმართული გარდაქმნა მეცნიერტევადი 

ტექნოლოგიისა და მომსახურების სასარგებლოდ ) ეფექტური გამოყენების 

ხარჯზე. 

     აზიის ახალი იდუსტრიული ქვეყნების (NPIA) სტრატეგია შემდეგ ხუთ 

ძირითად პრინციპზე იყო დაფუძნებული: 

   1. აგრარული რეფორმა.  ინდუსტრიული აღმავლობა  მიწის რეფორმით 

იწყება. იგი საშუალო ფენის  შექმნის შესაძლებლობას იძლევა, რომელიც 

აუცილებელია შიდა მოთხოვნის  გასადიდებლად ; 

   2. საექსპორტო წარმოების ინდუსტრიალიზაცია; 

  NPIA-ქვეყნების ინდუსტრიალიზაციის განვითარების სტრატეგია, პირველ რიგში, 

დაკავშირებულია  საექსპორტო პროდუქტის წარმოებასთან. იგი დაფუძნებულია 

იაფი შრომის  შედარებით უპირატესობაზე ; 

   3. ჯაჭვური გაუმჯობესება (La remonte de filiere). ექსპორტის წახალისებაჯაჭვურ 

რეაქციას იწვევს. მაგალითად, ინვესტიციის შედეგად  დამატებული 

ღირებულების ძლიერი ზრდა (განსაკუთრებით  ელექტრონიკის სფეროში) 

აჩქარებს ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნებიდან  უახლესი ტექნოლოგიის 

იმპორტს ეკონომიკის სხვა დარგებში (საფეიქრო, მეტალურგია, ქიმია, 

ინფორმატიკა ... ). განვითარების ამ მოდელს ”მფრინავი წეროების”  (Vol d’aies 

sauvages”)  მოდელი ეწოდებოდა  და  გასული საუკუნის 80 - წლებში ძალზე 

პოპულარული იყო. მან თავისი მიმზიდველობა 90- იან  წლების მეორე 

ნახევარში დაკარგა ”აზიური კრიზისის” დაწყების გამო; 
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   4. სახელმწიფოს  აქტიური ინტერვენცია.  განვითარების აზიური მოდელი 

ფაქტობრივად ლიბერალიზმისა და სახელმწიფოს პირდაპირი და აქტიური 

ჩარევის ნარევია. სახელმწიფო ქმნიდა და ქმნის აუცილებელ ინფრასტრუქტურას, 

იღებდა და იღებს პროტექციონისტულ ღონისძიებებს, გამოყოფდა და გამოყოფს 

პრიორიტეტულ მიმართულებებს და ა. შ. ; 

  5. სკოლარიზაციის  განზოგადება. აქ  იგულისხმება სასწავლო აქტიური 

პოლიტიკა, რომელიც განათლების დონის ამაღლების ხარჯზე კვალიფიციური 

სამუშაო ძალის   შექმნას უზრუნველყოფდა; 

    დასახელებულმა სტრატეგიამ თავისი შედეგი გამოიღო. ახალი 

ინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკა გარდიქმნა ძალზე ღია ეკონომიკად, 

რომლის ექსპორტი მშპ - ის 30%-ს აღემატება, ხოლო  ინვესტირების დიდ 

ნაწილს ტრანსნაციონალური კომპანიები ახორციელებენ. უკანასკნელი 25 წლის 

განმავლობაში ამ ქვეყნების მოსახლეობის საშუალო წლიური შემოსავალი 

თითქმის ოთხჯერ გაიზარდა, პარალელურად მნიშვნელოვნად შემცირდა 

სიღარიბის დონე. ასე, რომ აზიური ოთხი დრაკონი ქვეყანა 1990 - იან წლებში  

ინდუსტრიულად  განვითარებულ ქვეყნების ჯგუფში გადარბაგდა;  

 XXI-ე საუკუნის პირველ ათწლეულში  ჩამოყალიბდა სხვა ახალი 

ინდუსტრიული სახელმწიფოები: ”ვეფხვის ხუთი ბოკვერი” (ვიეტნამი, 

ინდონეზია, მალაიზია, ტაილანდი და ფილიპინები ), „იაგურები” (მექსიკა, ჩილი 

და კოლუმბია)  და BRIC  (რუსეთის გამოკლებით): ჩინეთი, ინდოეთი და 

ბრაზილია.  ამ ჯგუფს მიეკუთვნება თურქეთიც. 

 

 

 

 

 

 

2.5. ნაკლებად განვითარებული  რეგიონების   ბუნებრივი  

რესურსები 

   ადამიანთა წარმოშობა, მათი განსახლება და განვითარება, დაკავშირებულია 

ბუნებრივ გარემოსთან, რომლის ძირითადი ელემენტებია კლიმატი, წყალი და 

ნიადაგი. ეს ელემენტები, რომლებიც ადამიანის არსებობასა და მის საქმიანობაზე 

მოქმედებენ ქმნიან ბუნებრივ პირობებს. ხოლო ქვეყნის მიწა-წყალი, მცენარეთა 
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და ცხოველთა სამყარო, წიაღისეული სიმდიდრეები ანუ ყველაფერი ის, რისი 

გამოყენებაც ეკონომიკურ საქმიანობაში შეიძლება, მოცემული ქვეყნის ბუნებრივი 

რესურსებია..ამ რესურსების ლექსიკონური მრავალი განმარტება არსებობს, 

რომელთა ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა (ათზე მეტი განმარტებაა - ჯ.კ.). 

იურიდიული გაგებით, ბუნებრივი რესურსებში  იგულისხმება ბუნების 

ობიექტების (ცოცხალი და არაცოცხალი) ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება ან 

პოტენციალურად ვარგისია ადამიანთა სარგებლობისათვის. მას მიეკუთვნება მიწა, 

წიაღისეული, ტყე, წყალი, საჰაერო სივრცე, მცენარეული და ცხოველური სამყარო. 

სხვა გაგებით, ბუნებრივი რესურსების შემადგენლობაში შეტანილია ბუნების 

ობიექტები, პროცესები და პირობები, რომლებსაც  საზოგადოება  იყენებს თავისი 

წევრების მატერიალური და სულიერი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. 

მსოფლიოში   მიღებულია ბუნებრივი რესურსების შემდეგი კლასიფიკაცია: 

1. წარმოშობის მიხედვით   

• ბუნებრივი კომპონენტების რესურსი  (მინერალური, კლიმატური, წყლის. 

მცენარეული, მიწისეული, ნიადაგობრივი, ცხოველთა სამყარო); 

• ბუნებრივ-ტერიტორიული კომლექსების რესურსი (აგროსამრეწველო,სატყეო...). 

2. სამეწარმეო საქმიანობის სახეების მიხედვით 

• ინდუსტრიულიწარმოებისრესურსი 

ა. ენერგეტიკული რესურსი (საწვავი წიაღისეული, ჰიდროენერგეტიკული 

რესურსი, ბიოსაწვავი, ბირთვული ნედლეული); 

ბ. არაენერგეტიკული რესურსი (მინერალური,წყლის, მიწის, ტყის, თევზეულის). 

• სასოფლო წარმოების რესურსი (აგროკლიმატური, მიწა-ნიადაგობრივი, 

მცენარეული მ.შ. საძოვარი ბაზა, მოსარწყავი, სარწყულებელი). 

3. გამოლევის    მიხედვით 

• ამოწურვადი: 

 ა. გაუნახლებადი (მინერალური, მიწის რესურსი); 

 ბ. განახლებადი (მცენარეული და ცხოველური სამყაროს რესურსი); 

დ. ნაწილობრივ განახლებადი (როცა ხარჯვა მის აღდგენას აღემატება). 

• ამოუწურავი რესურსი (წყლის ენერგია, მზის ენერგია, ჰაერი…). 

4.    ჩანაცვლადობის მიხედვით 
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• ჩაუნაცვლებადი; 

• ჩანაცვლებადი. 

5.     გამოყენების კრიტერიის მიხედვით 

• წარმოებითი  (ინდუსტრიული, აგრარული); 

• პოტენციალურ-პერსპექტიული; 

• რეკრეაციული. 

    თითოეული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა დამოკიდებულია 

საზოგადოების განკარგულებაში არსებული წარმოების ფაქტორების რაოდენობასა 

და ხარისხზე. შედარებით საუკეთესო სიტუაცია იქმნება იმ განუვითარებელ 

ქვეყნებში, რომლებიც ფლობენ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსებს. მაგალითად, 

ნაკლებად განვითარებულ  აზიის რეგიონში ამ მხრივ ჩინეთი გამოირჩევა, 

რომელიც სასარგებლო  წიაღისეული მოცულობით, ყველაზე მდიდარი ქვეყნების 

ჯგუფს მიეკუთვნება.  ჩინეთის ბუნებრივი რესურსებიდან  აღსანიშნავია ნახშირი  

(მსოფლიო წარმოებაში 1 ადგილი -32,3%); [მსოფლიოში ყველაზე მეტი ნავთობი 

ამოიღება რუსეთსა (11.6%) და საუდიის არაბეთში (12.5%)- ჯ.კ. ]სურმა  (1 

ადგილი), ვერცხლი (II1 ადგილი - 11%),  კადმიუმი  (II ადგილი),  კობალტი (1Y 

ადგილი), ეთანი  (I ადგილი), მანგანუმი  (1 ადგილი), მანგანესი  (1 ადგილი), 

მერკიური (II1 ადგილი),  მოლიბდენი (II ადგილი),  ოქრო ( 1Y ადგილი), პლომბი 

(II ადგილი),  ტიუნგსტენი (1 ადგილი),  კალა (1 ადგილი).    მასვე უკავია 

პირველი ადგილი ფოლადის გამოდნობაში ( მსოფლიო წარმოების 12.5%). 

     ჩინეთის მთავრობამ, ადგილობრივი წარმოების მოთხოვნის დაკმაყოფილების 

საბაბით, დაგეგმა მის ტერიტორიაზე მოპოვებული  იშვიათი ლითონების 

ექსპორტირების შეწყვეტა. ეს გადაწყვეტილება ძლიერ შეაფერხებს უფრო 

განვითარებული  ქვეყნების ელექტრონული წარმოების განვითარებას და 

გააძლიერებს ჩინეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას. ამჟამად (2010 წ)  იშვიათ 

ლითონებზე ყოველწლიური მსოფლიო მოთხოვნა 100 ათასი ტონაა, მაგრამ 

ჩინეთს მსოფლიო ბაზარზე არაუმეტეს 30 ათასი ტონა ფერადი ლითონები გააქვს. 

    მსოფლოში უმსხვილესია ჩინეთის ენერგეტიკული რესურსი. მეტად მაღალია 

ელექტროენერგიის  წარმოებისა და მოხმარების ზრდის ტემპი. მაგალითად, 1995 

წელს ჩინეთმა გამოიმუშავა 2.28 მლრდ კილოვატსაათი (TWH) ელექტროენერგია 
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(მსოფლიო წარმოების 11.5% - მსოფლიოში მეორე ადგილი)  [L’Etat du Monde.  

Annuair economique geopolitique mondial 2004. La Decouverte,  2005, p.85], 2006 წელს 

კი  ჩინეთმა  6.16 მლრდ  კვსთ ენერგია გამოიმუშავა. განსაკუთრებით დიდია 

ჩინეთის წილი ჰიდროენერგიის წარმოებაში. ამ სფეროში, ჩინეთის გარდა, 

ლიდერობენ კანადა და ბრაზილია. ჩინეთში ყველაზე აქტიურად 

ჰიდრომშენებლობა XXI საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. ამის დადასტურებაა 

მცირე და მსხვილი ჰიდროელექტრო სადგურების აგების ბუმი, საკმარისია 

ითქვას, რომ  ჩინეთში განლაგებულია  მსოფლიოში არსებული მცირე 

ჰიდროელექტრო სადგურების დაახლოებით 50%. ამავე დროს ჩინეთი ლიდერობს 

მსხვილი ჰიდროელექტრო სადგურების სფეროშიც. მაგალითად, მდინარე  იანცზე 

აიგო ჰიდროელექტრო სადგური („სამი ხეობა“), რომლის სიმძლავრემ 2008 წელს 

18 300 MBT (ყველაზე მძლავრი სადგური მსოფლიოში - ჯ.კ.) შეადგინა. პროექტის 

მიხედვით, „სამი ხეობის“) სიმძლავრე 22 400 MBT- მდე აიწევს. 2015 წელს 

მდინარე  ძინჰეიზე გათვალისწინებულია 14 000 T სიმძლავრის ელექტრო 

სადგურის („სილოუდე“) ამუშავება. მსოფლიოს ყველაზე უმსხვილეს ოცეულში 

იმყოფება ჩინეთის კიდევ ოთხი ჰიდროელექტრო სადგური: ლუნტანის 

წყალსაცავი (2009 წელს მისი სიმძლავრე 6 300 MBT შეადგინა;  სიაოვანი მდინარე 

მეკონზე (2010 წელს - 4 200 T);  “Erten Dam” (1999 wels – 3 300 MBT) და  

„Gezhouba Dam“ (1988 წელს - 3 115 MBT). [usa.Energy Information Adminisratioa - 

ჰიდრორესურსები- ჯ,კ.] 

    თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია დამოკიდებულია არა მხოლოდ 

ენერგეტიკულ რესურსებზე, არამედ მრავალ იშვიათ ელემენტზე [ინერტიული 

აირი, ლიტია, ბარილლია, გალლია, ინდია, გერმანია, ვანადია, ტიტანი, ტურბია, 

მოლიბდენი, ვოლფრამი,...), რომელთა გარეშე თანამედროვე მანქანათმშენებლობა 

შეუძლებელია. ეს ელემენტები მიწის ქერქში დიდი რაოდენობით დევს, მაგრამ 

იშვიათად ქმნიან საბადოებს. ყოველ შემთხვევაში მათი მოპოვება ევროპისა და 

აშშ-ის ტერიტორიებზე გაძნელებულია. ასეთ გაფანტულელ ემენტებს შორის 

განსაკუთრებით ფასეულია ტურბია,  ლანტანი და ნეადიმი. ამ ელემენტების 

ცნობილი მდებარეობა მხოლოდ ჩინეთის ტერიტორიაზეა. 
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 მექსიკა  (14%)  და  პერუ  (15.1%)  მოიპოვებენ ვერცხლის მსოფლიო მოპოვების 

29%ს;  (ჩილეს მსოფლიოში პირველი ადგილი უკავია სპილენძის წარმოებაში –

 35.9%, ხოლო ინდონეზიას - მესამე ადგილი (7.3%); სამწუხაროდ ბევრი 

განუვითარებელი ქვეყანა (ბანგლადეში, ბურკინა-ფასო, იემენი...) ღარიბია არა 

მხოლოდ მინერალური რესურსებით, არამედ ვარგისი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებითაც. 

 

2.6. შრომითი რესურსი 

    

    ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში დასაქმების ზრდის შესანარჩუნებლად 

და მომდევნო ათწლეულში  1 მლრდ სამუშაო ადგილის  შექმნის 

უზრუნველსაყოფად, ხელისუფლებამ  უნდა გადალახოს   ფუნდამენტური 

სტრუქტურული პრობლემების სამი კომპლექსი: 

 1.  ოფიციალურ  ეკონომიკაში  სამუშაო ძალაზე მოთხოვანა დაბალიადა ხშირად 

მცირდება. ეს განსაკუთრებით ინდოეთზე და ჩინეთზე ითქმის. ამ ქვეყნებში 

წარმოების ზრდას  თან ახლავს დასაქმების უმნიშვნელო გადიდება. საქმე ის 

არის, რომ სტრუქტურული რეფორმები და კონკურენტუნარიანობის  ამაღლების 

პოლიტიკის გატარება იწვევს ტრადიციულ დარგებში.  დასაქმების შემცირებას 

ასეთი მდგომარეობა განაპირობებს სამუშაო ადგილების გაზრდის აუცილებლობას  

ზრდადი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველსაყოფად.  

ეს კი, თავის მხრივ, მოითხოვს წარმოების ძალზე  სწრაფი ტემპით ზრდას, 

მაგრამ უახლოეს  პსპექტივაში ნაკლებად მოსალოდნელია  მისი მიღწევა.  

ამასთან დაკავშირებით, მაკროეკონომიკურ ჭრილში  აუცილებელია  შრომატევად 

დარგებში ინვესტიციების წახალისება.ნსამუშაო ადგილების შექმნის წახალისებას  

უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფო სექტორის ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

    2. ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების შრომის ბაზარზე დიდ გავლენას 

ახდენს დროდადრო წარმოშობილი  გარეგანი ეკონომიკური და ფინანსური 

მერყეობები., რომელსა შეუძლია უმუშევრობისა და სიღარიბის ზრდა გამოიწვიოს. 

ეს კი ღარიბი ქვეყნების ხელისუფლებისგან  მოითხოვს ანტიციკლური 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას, რომელმაც უნდა შეამსუბუქოს 

დასაქმებაზე ეკონომიკური  ზრდის შენელებისა თუ დაცემის უარყოფითი 
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შედეგები. თავის მხრივ, საერთაშორისო ფინანსურმა  ორგანიზაციებმა იმ 

ქვეყნებს უნდა დაეხმაროს, რომლებსაც დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ ასეთი 

პოლიტიკის ფინანსირება. დასაქმების და სოციალური დაცვის   სფეროში 

აქტიური პოლიტიკა  არის  გლობალურ მსოფლიოში ეკონომიკური 

სტაბილურობის შენარჩუნების ძირითადი ელემენტი.  გრძელვადიან 

პერსპექტივაში განვითარების სტრატეგია უნდა წარიმართოს მსოფლიოში 

ეკონომიკური სტატუსის ასამაღლებლად და  მსოფლიო ვაჭრობიდან მეტი 

სარგებლობის მისაღებად. ამ ამოცანების წრმტებით გადაჭრა, თავის მხრივ,  

მოითხოვს ისეთი ფაქტორების გამოვენებას როგორიცაა: ა. წარმოების 

დვერსიფიკაცია; ბ. საბაჟო ბარიერების შემცირება; გ. სანედლეულო პროდუქციაზე 

მოთხოვნის შემცირების უარყოითი დამოკიდებულების შეზღუდვა;  დ. უფრო 

განვითარებული ქვეყნების მიერ თავიანთი აგრარული სექტორის 

პროტექციონიმზე  უარის თქმა;  ე. ინფრასტრუქტურის  (ტრანსპორტი,  

ენერგეტიკა, კომუნიკაცია...) განვითარება; ვ. სამუშაოძალის კვალიფიკაციის 

ამაღლება განათლებასა და  პროფესიულ სწავლებაში  ინვესტიციების გადიდების 

ხარჯზე. 

    3. სიღარიბე თავისთავად დასაქმების ზრდას აფერხებს, თუნდაც იმის გამო, 

რომ ღარიბებს  ღირსეული  დასასაქმებლად არ ყოფნის  შესაბამისი განათლება 

და კვალიფიკაცია. სიღარიბის  შემცირება  ვარაუდობს  მცირე და საშუალო  

საწარმოების  განვითარებისათვის  ხელსაყრელი პირობების შექმნას და მათ 

ინტეგრაციას ფორმალურ ეკონომიკაში.იგი, აგრეთვე ხელს უწყობს ინვესტირების 

ზრდას განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში, რომელიც აუცილებელია 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის  შრომის მწარმოებლურობის 

ასამაღლებლად. დასაქმების სფეროში პრობლემის გადასალახავად აუცილებელია  

ინტეგრირებული სოციალური სტრატეგია, რომელშიც  ცენტრალურ ადგილს 

დაიკავებს ადამიანთა   ღირსეული დასაქმების   უზრუნველყოფის ამოცანა. 

     დასაქმების სფეროში  გლობალური პერსპექტივების გაუმჯობესებისათვის 

არასაკმარისია მხოლოდ ეკონომიკური  ზრდის მღალი ტემპები. აუცილებელია, 

რომ ეკონომიკური აღმავლობა ემსახურებოდეს დასაქმების ზრდას და ღარიბი 

მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  
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ცხრილი 3. დასაქმებისა და შრომის მწარმოებლურობის 

 ზრდა (წლიური %) 

რეგიონები დასაქმების საშ. წლიური ზრდა (%) შრომის მწარმოებლურობის საშ.  

წლიური ზრდა (%) 

2002-

2007 

2008-2011 2012-2013 2014-

2016 

2002-

2007 

2008-

2011 

2012-2013 2014-2016 

მსოფლიო 1,8 1,1 1,4 1,3 2,5 1,6 2,6 3,2 

განვითარებული 

ეკონომიკა დაUE 

1,0 -0,3 0,4 0,6 1,4 0,5 1,5 2,0 

ცენტრ. და სამხრ.-

აღმ.ევროპა (UE-ს  

გარდა) და CEI 

1,1 0,8 0,5 0,3 6,1 1,1 3,5 4,0 

აღმ. აზია 1,2 0,6 0,6 0,3 8,6 7.8 7,5 8,1 

სამხრეთ-აღმ. აზია  

და  ოკეანეთი 

1,8 1,9 1,6 1,4 4,1  2,6 3,5 4,0 

სამხრ. აზია 2,2 1,0 2,0 1,9 5,4 6,1 4,8 5,4 

ლათ. ამერიკა და 

კარიბი 

2,5 1,9 1,8 1,7 1,4 1,0 1,7 1, 

ახლო-

აღმოსავლეთი 

 

 

4,5 3,2 2,8 2,5   0,9 0.9 1,2 2,0 

ჩრდ. აფრიკა 

 

3,4 2,0 2,2  2,3 1,4 1,8 0,8 2,8 

 

სუბსაჰ. აფრიკა 

3,1 2,8 3,0 3,0 2,5 1,5 2,3 1,9 

წყარო:TENDANCES MONDIALES DE L’EMPLOI 2011. Le défi d’une 

reprisedl’emploi Bureau international du TravailGenève 

 

 

 

 

შრომითი რესურსების გადაადგილება. ადამიანთა გადადგილება, როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ასვე ქვეყნის გარეთ, ძირითადად,   უფრო უკეთესი 
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შესაძლებლობის ძიების  გამო ხორციელდება. მიგრაციულ პროცესებში ათობით 

მლნ  სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე, ორივე სქესის ადამიანია ჩართული.  

ამასთან,  ადამიანთა  მიგრაციული ნაკადები უფრო მეტად, ინდუსტრიულად 

განვითარებულ და  ნაკლებად განვითარებელ ქვეყნებს შორის კი არ 

მიმდინარეობს, არამედ საკუთარი ქვეყნის  ფარგლებში. შიდა მიგრაცია, როგორც 

შერჩევითმა გამოკვლევებმა 24 ქვეყნის მაგალითზე, სადაც მსოფლიო 

მოსახლეობის 57% ცხოვრობს) ცხადყო, ექვსჯერ აღემატება  ემიგრანტთა 

რაოდენობას. ასევე,  სამშობლოში მიგრანტების  ადამიანისეული პოტენციალის 

განვითარების ინდექსის   და მიმღები ქვეყნის  ანალოგიური ინდექსის 

შედარებამ ცხადყო, რომ მათ შორის განსხვავება, როგორც აბსოლუტურ, ასევე  

შედარებით ასპექტში, წარმოშობის ქვეყნის ინდექსის  უკუ პროპორციულია, 

რადგან ყველაზე მეტი მოგება დაბალი ინდექსის მქონე ქვეყნის მიგრანტებმა 

მიიღეს:  შემოსავლის საშუალოდ  15-ჯერადი გადიდება (წლის განმავლობაში 15 

ათას $-მდე),  განათლების მოცვის გაორმაგება (45%-დან 95%-მდე) და ბავშვთა 

სიკვდილიანობის  16-ჯერადი შემცირება (ყოველ ცოცხალ  1000 დაბადებულ 

ბავშვის გარდაცვალების 112 შემთხვევის  7-მდე დაყვანა). აქედან შეიძლება ასეთ 

დასკვნის გაკეთება: ყველაზე ღარიბებს შეუძლიათ გადაადგილებით სხვებზე  

მეტი სარგებლობის მიღება  და  თუ ეს თეზი სწორია,   მაშინ რით აიხსნება,   

სხვებთან შედარებით, ღარიბი მოსახლეობის უფრო სუსტი მობილურობა?  აქ 

შეიძლება ჩვენი პასუხი ასეთი  იყოს :  სიღარიბე  ზღუდავს  მიგრაციას. 

 

 

2.7.  საქართველოს ბუნებრივი რესურსები 

    საქართველოს ბუნებრივი რესურსები მოიცავს რესურსების შემდეგ ტიპებს: 

1. მინერალური რესურსი; 2. ეგზოგენური ენერგორესურსები; 3.სასოფლო-

სამეურნეო მიწების რესურსები; 4.ტყისა და მერქნის რესურსები; 5.ეგზოგენური 

წყლის რესურსები.* [ *იხ. ა. თვალჭრელიძე, ა.სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. 

გეგია. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა. გამომც. 

„ნეკერი“,თბ.:  2011, გვ.31-62]. 

საქართველოს რელიეფის მრავალფეროვანება განაპირობებს ბუნებრივი 

რესურსების სხვადასხვაგვარ ეკონომიკურ გამოყენებას. დაბლობი და ვაკე 
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ადგილები ხელსაყრელია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. მაღალ-მთიან 

მხარეებში კი დიდია ტყეებითა და საძოვრებით დაკავებული ფართობი, რაც, 

თავის მხრივ,.მესაქონელობის განვითარების წინაპირობაა. შავი ზღვა საქართველოს 

ანიჭებს ზღვისპირა ქვეყნის უპირატესობას, რამდენადაც იგი მსოფლიოს 

ქვეყნებთან ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობის გაფართოების მეტად 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამასთან, ზღვისპირა კურორტები დასვენების და 

ჯანმრთელობის აღდგენის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ა.არსებული სითბო 

და ტენი სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის განვითარებას ემსახურება. 

მაგალითად, დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში ნალექების სიუხვე, 

ზომიერი ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი ზაფხული ხელსაყრელ პირობებს ქმნის 

სითბოსა და ტენის მოყვარული მცენარეების (ჩაი, მანდარინი, ლიმონი, 

ფორთოხალი, ფეიხოა...) გავრცელებისთვის, ხოლო საქართველოს წყალუხვი მთის 

მდინარეები ქვეყნის ენერგეტიკის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. 

     მიწის რესურსი. საქართველოს მიწის ფართობი 6949,4 ათასი ჰექტარია. მას 

ემატება 2002 წელს წყლის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

გაანგარიშებული ტერიტორიული წყლის (შავი ზღვის) ფართობი (679,0 ათ. ჰა), 

შესაბამისად,  ქვეყნის ტერიტორიის ფართობი  7628,4 ათ. ჰა განისაზღვრა,  მათ 

შორის 3025,8 ათ. ჰა (მთლიანი ფართობის 39,7%) სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულია.ინტენსიური გამოყენების სავარგული (სახნავი და მრავალწლიანი 

ნარგავები) 1065,3 ათ. ჰა (სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის 35,2%); აქედან: სახნავი 

- 802,1 ათ. ჰა (26,5%), მრავალწლიანი ნარგავები - 263,5 ათ. ჰა (8,7%); სათიბი- 143,5 

ათ.ჰა (4,7%), საძოვარი - 1796,6 ათ.ჰა (59,4%). 

      სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებში (საკარმიდამო მიწაზე) განლაგებული 

საცხოვრებელი, სამეურნეო შენობებით და ეზოებით დაკავებულია 20,1 ათ. ჰა 

(0,7%). 

    საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეული ტერიტორიიდან: 

2838,3 ათ. ჰა (33,3%) დაკავებულია ტყით; 11,5 ათ. ჰა (0,2%) - მინდორსაცავი ტყის 

ზოლებით; 154,7 ათ. ჰა (2,1%) დაფარულია მერქნიანი ბუჩქნარით; 17,1 ათ. ჰა- 

ჭაობით (0,2%); 876,5 ათ. ჰა - წყლით (11,5%); საიდანაც: მდინარეებით და 

ნაკადულებით დაკავებულია 91,3 ათ. ჰა  (1,2%); წყალსაცავებით - 17,9 ათ. ჰა 

(0,2%); მყინვარებით- 21,3 ათ. ჰა (0,3%); ტბებით- 17,5 ათ. ჰა (0,2%); ტბორებით- 1,0 
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ათ. ჰა (0,01%); მაგისტრალური არხებით და შიდაქსელებით-49,0 ათ. ჰა (0,6%); შავი 

ზღვის ტერიტორიული წყლებით -678,5 ათ. ჰა (8,9%); გზებით- 291,2 ათ. ჰა (3,8%); 

შენობებით- 108,1 ათ. ჰა (1,4%); დაზიანებული მიწებით- 6,3 ათ. ჰა (0,1%); 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების გამოუყენებელი მიწებია 298,9 ათ. ჰა 

(3,9%); აქედან: კლდეებით დაკავებულია- 18,4 ათ. ჰა (0,2%); ქვიშრობებით - 2,4 ათ. 

ჰა (0,03%); ხრამებით და ხევებით - 171,3 ათ. ჰა (2,2%); სასაფლაოებით - 4,1 ათ. ჰა 

(0,05%); ეროზირებული და დამეწყრილია- 102,7 ათ. ჰა (1,3%). 

ნიადაგი. ბუნებრივი პირობების მრავალფეროვნების გამო საქართველოში თითქმის 

ყველა ტიპის ნიადაგს ვხვდებით. გამოიყოფა 3 ნიადაგური ოლქი: დასავლეთის, 

აღმოსავლეთისა დასამხრეთის. თითოეულ მათგანში ნიადაგწარმომქმნელი 

პირობებისა და პროცესების მიხედვითგამოიყოფა ზონები და ქვეზონები. 

 მცენარეული საფარი. საქართველოს მცენარეული საფარი 

მდიდარი და მრავალფეროვანია, რაც აიხსნება საქართველოს ტერიტორიის 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული, მათშორის კლიმატური პირობების მრავალგვარობით და 

სხვადასხვა გენეზისის ფიტოლანდშაფტების შესაყარზე მისი მდებარეობით. 

საქართველოში იზრდება 5000-მდე სახეობის ველური და გაველურებული ფარულ 

და შიშველთესლიანი, 8300-მდე სპოროვანი მცენარე (დაახლოებით 75 სახეობის 

გვიმრანაირი, 600 სახეობის ხავსი, 600 სახეობის მღიერი, 5000 სახეობის სოკო, 

2000-მდე სახეობის წყალმცენარე).  საქართველოს ფლორაში შემონახულია 

სახეობები, რომლებიც ასიათასობით და მილიონობით წლის წინ ამოწყდნენ 

დასავლეთ ევრაზიის დანარჩენ ტერიტორიაზე. 

ცხოველთა სამყარო. საქართველოს ცხოველთა სამყარო მრავალფეროვანია. აქ 

აღრიცხულია ძუძუმწოვრების 100-მდე სახეობა, ფრინველების 330-ზემეტი სახეობა, 

ქვეწარმავლების 48, ამფიბიების 11 და თევზების 160-მდე სახეობა.  გვხვდება 

უხერხემლო ცხოველების ათასობით სახეობა, რომელთა სრული შემადგენლობა 

ჯერ კიდევ არარის დადგენილი. ცხოველები გავრცელებული არიან ზონალურად, 

თუმცა დიდი ეკოლოგიურივალენტობის მქონე სახეობები ხშირად რამდენიმე 

ზონაშიც ბინადრობენ. 

ლანდშაფტები.  საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ნაირგვარი 

ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპლექსები (ლანდშაფტები), დაწყებული ნახევარ-
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უდაბნოს (აღმოსავლეთ საქართველო) და კოლხური ნოტიო სუბტროპიკულიდან 

(დასავლეთ საქართველო), დამთავრებული მარადთოვლიანი მყინვარებიანი 

ლანდშაფტებით. 

  თავისებური რელიეფი, ნიადაგი, ჰავა, წყალი, მდიდარი ფლორა და ფაუნა 

დიდად უწყობდა ხელს საქართველოში წარმოების ინტენსიურ სახეობათა ადრე 

ჩასახვასა და განვითარებას. კავკასიისა და, კერძოდ, საქართველოს მოსახლეობა, 

ხსენებულ ხელშემწყობ პირობათა მეოხებით, მსოფლიოში ერთერთი პირველი 

ეზიარა  მესაქონლეობასა  და მიწათმოქმედებას.   მისი მიწა – წყალი ზოგიერთი 

კულტურის ერთ-ერთ პირველ სამშობლოდ ითვლება (ხორბლეული, ვაზი, 

შინაური პირუტყვის ზოგიერთი ჯიში... ), რაც დასტურდება  დღემდე მრავლად 

შემორჩენილი შესაბამისი  ველური მცენარეების არსებობით.  

ტყის რესურსი. ტერიტორიის სიმცირის (მთლიანი ფართობი- 6.95 მლნ ჰა) 

მიუხედავად საქართველო ბუნებრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ქვეყნი 

სტერიტორიის დაახლოებით 40% ტყითაა დაფარული. რელიეფური 

პირობებისმიხედვით, საქართველოს ტყეები მთისა და ბარის ტყეებადი ყოფა. მთის 

ტყეებს უკავია  ტყით დაფარული ფართობის98%, ბარის ტყეებს - 2%, რომლებიცძ 

ირითადად კოლხეთის დაბლობზე და აგრეთვე,მტკვარის, ალაზნის, იორის, ხრამის 

და სხვა მომცრო მდინარეების დინების ქვემო წელის მიდამოებში აგავრცელებული. 

ტყეები გეოგრაფიულად განლაგებულია უთანაბროდ. ტყის დიდი რაოდენობით 

გამოირჩევა აფხაზეთი, აჭარა, სვანეთი, რაჭა, იმერეთიბორჯომის ხეობა, ახმეტას 

რაიონი და სხვ. არსებობენ ტყემცირე და თითქმის უტყეო რაიონებიც 

(დედოფლისწყარო, ნინოწმინდა, ახალქალაქი, გარდაბანი, წალკა, სტეფანწმიდა...). 

    საქართველოში მერქნის მთლიანი მარაგი  451.7 მლნ კუბური მეტრია 

(მსოფლიო მერქნის მარაგის 0.13%). ტყის ერთ ჰექტარზე მერქნის საშუალო მარაგი 

163 მ3-ია. საქართველოს ტყის 97% (2915.8 ათასი ჰა) დიდი დაქანების ფერდობებზეა 

განფენილი, დანარჩენი 3% (90.6ათ. ჰა) დაბლობი ტყეებია. 

რესურსებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს  მინერალურ რესურსებს, 

რომელიც მიკროეკონომიკური გაგებით,  უძრავი მატერიალური ქონების ფორმაა 

და ამავე დროს, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის ობიექტია. 

საქართველოს ტერიტორიის კლიმატური, გეოტექტონიკური და გეოლოგიური 
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თავისებურებები განაპირობებს ქვეყანაში გამოვლენილი სასარგებლო 

წიაღისეულის მრავალფეროვნებასა და მდიდარ მინერალურ-რესურსულ ბაზას. 

საქართველოს რესურსული ფონდი მოიცავს 950 საბადოსა და ნახევრადძვირფასი 

და სანაკეთო ქვების გამოვლინებას. რესურსული ფონდის 62.8% 

მსხვილი (ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის) საბადოა, 30.9%-

ადგილობრივი მნიშვნელობის საბადო, ხოლო 6.2% - გამოვლინება”. 

მსოფლიო მნიშვნელობა აქვს: 

ჭიათურის მანგანუმის  საბადოს. მას სიდიდისა და მადნის თვისებების 

მიხედვით მსოფლიოში მეორე რეიტინგი აქვს; 

ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს. იგი ნარჩენი 378 მლნ ტონა მარაგის 

გარდა, შეიცავსერთ მლრდ ტონაზე მეტ პროგნოზულ რესურსებს; 

დარიშხანას საბადოს. მთლიანობაში, სხვადასხვა ტიპის დარიშხანის მარაგი 1830 

ათას ტონას აღწევს, რომელიც მინარევების სახით შეიცავს ოქროს, ანთიმონიუმს 

და კალას. სამწუხაროდ, დარიშხანის ექვსი გამოვლენილი საბადოდან (ლუხუმი, 

ურავი, ხიდაშელები, წყნარი, ცანა, ჭოროხი) არცერთი არ ფუნქციონირებს; 

დარიშხანას მადანი (ლუხუმის, ცანეს და ჭოროხის საბადოები), რომელთა მარაგი 

70 ათას ტონას აღემატება. დარიშხანის ბუნებრივი ნაერთები ცნობილი იყო 

უძველესი დროიდან. მათ იყენებდნენ წამლად და საღებავად. დარიშხანას 

მინერალებიდან (დაახლოებით 180) სამრეწველო დანიშნულება აქვს . 

მრეწველობაში დარიშხანა მიიღება არსენოპირიტის გახურებით. დარიშხანა მცირე 

რაოდენობით (0.2-1.0%) შეაქვთ ტყვიის შემადგენლობაში. დარიშხანა ფართოდ 

გამოიყენება თანამედროვე მედიცინაში. 

 საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი სასარგებლო წიაღისეულიდან თითქმის 

ყველა სახეობა გვხვდება. ისინი სამრეწველო-ეკონომიკური გამოყენების მიხედვით 

შეიძლება ასე დაჯგუფდეს:  

1. შავი მეტალურგიის (მანგანუმი, რკინის მადანი, ნახშირი), ფერადი 

მეტალურგიისა დ ოქროს მომპოვებელი მრეწველობის (მანგანუმი, სპილენძი, 

ოქრო, ვერცხლი, ტყვია, თუთია, დარიშხანა, სტიბიუმი, ბისმუთი, კადმიუმი, 

სელენი, ტელური, გერმანიუმი, ვერცხლის წყალი, ინდიუმი, გოგირდი. 

ცეცხლგამძლეთიხა, დოლომიტი, საფლუსე კირქვები, საყალიბე ქვიშები, 

ქალცედონი, სპონგოლიტი, ტორფი, გაჯი) ნედლეული; 



 

216 

 

2. ქიმიური და კვების მრეწველობის, აგროქიმიური და სხვადარგების 

(მჟავაგამძლე ანდეზიტი, ბარიტის მადნები, ბენტონიტურითიხები, დიატომიტი, 

კალციტი, მინერალური საღებავები, ტალკი, ცეოლითი) ნედლეული; 

3. სამშენებლო ინდუსტრიის (ცემენტის ნედლეული, გაჯი, თიხები, 

მოსაპირკეთებელი მასალები, ჩამოსასხმელი ბაზალტი  ...)  ნედლეული; 

4. კერამიკის წარმოების (კაოლინი, კერამიკული თიხები, რიოლითები, ტრაქიტები, 

პეგმატიტები)  ნედლეული; 

5. საიუველირო და სანაკეთო წარმოების (აქატი, მარმარილოს ონიქსი, გიშერი, 

ფერადი ობსიდიანი, იასპისი, დეკორატიული დოლერიტი, სხივოსებური 

ლამპროფირი) ნედლეული; 

6. მინის და მინის ტარის მისაღები (მინდვრის შპატიანი ქვიშები)ნედლეული; 

7.სასმელი დანიშნულების მტკნარი მიწისქვეშა წყლები - გავრცელებულია როგორც 

ულტრამტკნარი ასევე, მტკნარი მიწისქვეშა წყლების ტიპები.  

8. სასმელი და სამკურნალო დანიშნულების მინერალური წყლები - აღნიშნული 

წყლების გამოყენების სფერო ვრცელია როგორც საგემოვნო ისე, სამკურნალოდ.  

9. თერმული წყლები - გამოიყენება როგორც სამკურნალო-საყოფაცხოვრებო ისე, 

ენერგეტიკული  მოხმარებისათვის. მათი  ჯამური საბალანსო ენერგეტიკული 

პოტენციალი 300 მეგავატს აჭარბებს. 

     საქართველოს ტერიტორიის კლიმატური, გეოტექტონიკური და გეოლოგიური 

თავისებურებები განაპირობებს ქვეყანაში გამოვლენილი სასარგებლო წიაღისეულის 

მრავალფეროვნებასა და მდიდარ მინერალურ-რესურსულ ბაზას.  

რესურსებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

აქვს მინერალურ  რესურსებს,  რომელიც მიკროეკონომიკური გაგებით,  უძრავი 

მატერიალური ქონების ფორმაა და  ამავე დროს, საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობის ობიექტია.  საბჭოთა კავშირში მინერალური ნედლეული 

აღიწერებოდა სასარგებლო წიაღისეულის სახით, სტრატეგიული თუ ადგილობრივი 

ნედლეული მრეწველობის ნორმალური ფუნქციონირების განსახორციელებლად. 

დასავლეთის ქვეყნებში კი მინერალური რესურსი უფრო ფართო შინაარსით 

განიხილება, კერძოდ, როგორც უძრავი ქონების განსაკუთრებული ფორმა. ორივე 

შემთხვევაში ნედლეულისგეოლოგიური გამოვლინების ფორმა (საბადო) ერთნაირი 
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იყო, მაგრამ არსებითადგანსხვავებული იყო საბადოს შეფასების პრინციპები. 

საბადოს შეფასების საბჭოური პრინციპი დაფუძნებული იყო სამრეწველო 

პრინციპზე, რომელიც ითვალისწინებდა მოცემული საბადოს სამრეწველო 

გადამუშავების შესაძლებლობას (საბადოდან რომელიმე სასურველი ელემენტის 

ამოღება, მისი დაწვა, მეტალურგიულ პრინციპებსა და ეკონომიკის სხვა დარგებში 

უტილიზაცია...). საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებში კი გაბატონებულია საბადოს 

შეფასების ეკონომიკური პრინციპი (საბადოს ექსპლოატაციის შედეგად მიღებული 

შემოსავალი). განსხვავებული იყო საბადოს მარაგის დათვლის პრინციპიც: საბჭოთა 

კავშირში საბადოთა სამრეწველო შეფასება და მარაგების დათვლა გეოლოგიურ 

კონდიციებს ეფუძნებოდა, დასავლეთის ქვეყნებში კი – ფასების ინდექსს. 

“კლასიკური გაგებით გეოლოგიური კონდიციები წარმოადგენს საბადოში მადნის 

(ან არამადნიანინედლეულის) იმ მინიმალურ მარაგსა და მადნებში სასარგებლო 

კომპონენტის იმ მინიმალურ შემცველობას, რომელთა ქვედა ზღვარზე საბადოს 

სამრეწველო ათვისება ეკონომიკურად ან ტექნოლოგიურად შეუძლებელია ” 

[27Марголин А.М. Оценка месторождений полезных ископаемых. Математические 

методы. М. Недра. 1974 г. с.  261.]. 

        დროთა განმავლობაში გეოლოგიური კონდიციების შემცირება 

იწვევდა, ერთის მხრივ არსებული საბადოების მარაგების ავტომატურ ზრდას 

(რაც ადრე არ იყო მადანი გადაიქცა მადნად), მეორეს მხრივ სამრეწველო 

პროცესში ახალი, დაბალშემცველობიანი საბადოების ჩართვას. 

საბადოს მარაგების დათვლის მეთოდიკა კი ითვალისწინებს ნებისმიერი 

მინერალური რესურსის ეკონომიკური მნიშვნელობის შეფასებას ფასის ინდექსით: 

 

              Ip = PsQo 

სადაც Ip– ფასის ინდექსი, 

Ps – 1 ტ მადნის კუთრი ფასი 

Qo – მადნის მარაგი, ტ. 

    საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ ძირფესვიანად უნდა 

შეცვლილიყო სახელმწიფო მიდგომა სანედლეულო ბაზისა და საერთოდ, 

მინერალური ნედლეულის მიმართ. ეს უმთავრესად იმით აიხსნებოდა, რომ 

საბჭოთა კავშირში ნებისმიერი მინერალური რესურსების საბადოს ეკონომიკური 
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მნიშვნელობა, უპირველეს ყოვლისა,  განიხილებოდა ცენტრის, საკავშირო 

სახელმწიფოს ინტერესების და არა ცალკეული ეკონომიკური რაიონების თუ 

“მოკავშირე” რესპუბლიკების ინტერესების გათვალისწინებით. საქართველოს 

სანედლეულო ბაზის ახლებური მაკროეკონომიკური შეფასებაში დიდია 

პროფ. ალ. თვალჭრელიძის როლი. მან, საქართველოს გეოლოგიის 

დეპარტამენტთან შეთანხმებით, შექმნა მინერალური რესურსების კომპიუტერული 

სარეგისტრაციო ბაზა და განახორციელა ბალანსზე აყვანილი საბადოების 

გეოეკონომიკური შეფასება (90 მლრდ $ პროგნოზირებადი შემოსავალი). 

გეოეკონომიკურ შეფასებაში (დარჩენილი რესურსების ფასის ინდექსი) ყველაზე 

დიდი წილით გამოირჩევიან საწვავი და ენერგო რესურსები (33.6%; 30.25 

მლრდ $), მინერალური და თერმული მიწისქვეშა წყლები (22 %; 19.79 მლრდ $), 

ფერადი და ძვირფასი ლითონები (12.4 %; 11.16 მლრდ $), შავი ლითონები (10.1 %; 

9.09 მლრდ $) და მოსაპირკეთებელი მასალები (8.6 %; 7.74 მლრდ $). 

[ საქართველოს მყარი მინერალური რესურსები. ბიულეტენი #9 1998 

წ. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. გვ.5.]    

საქართველოში მყარი მინერალური რესურსების კლასიფიკაციის რამდენიმე სქემა 

არსებობს. ძირითადად გავრცელებულია, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ მყარ 

ენერგორესურსებს (ქვანახშირი, მურა ნახშირი, ტორფი...),  მისი 

დაყოფა  მადნიან  და  არამადნიან  რესურსებად. ამასთან, თითოეულში 

გამოიყოფა სამრეწველო – ეკონომიკური ტიპები. (ქიმიური, კერამიკული, 

ინერტული, მოსაპირკეთებელი, საშენი...),მაგრამ ასეთ კლასიფიკაციას ყველა 

მეცნიერი (მაგ. ალ. თვალჭრელიძე) არ იზიარებს. 

  ხალასი, ფერადი და მსუბუქი ლითონები. უკანასკნელი დროის არქეოლოგიურმა 

კვლევა–ძიებამ გამოავლინა საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ. წ. V- IV 

ათასწლეულების, ე. ი. ამ 5 000–7 000 წლის წინანდელი ენეოლითური 

ნამოსახლარები (არუხლო, შულავერი, წოფი). ამ ხანაში ადამიანი, ქვასთან ერთად, 

ლითონების, კერძოდ, თვითნაბადი სპილენძის გამოყენებას იწყებს (თუმცა, ჯერ 

მხოლოდ ცივი ჭედვის გზით). აქაური მოსახლეობა საკმაოდ განვითარებულ 

სამიწათმოქმედო ცხოვრებას ეწევა. მისიდადასტურებაა აღმოჩენილი შრომითი 

საქმიანობის  მრავალი საგანი (ობსიდიანის და ქვის დანები, საფხეკები, ცულები, 
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ძვლისა და ირმის რქის იარაღები,თოხები, ნემსები,   კარგი ხარისხის მოხატული 

თიხის ჭურჭელი, ძვლის   ისრისპირები...). ძვ. წ. IV-III ათასწლეულთა მიჯნაზე, 

საქართველოს მოსახლეობა ბრინჯაოს ხანაში. ადამიანმა შეისწავლა, სპილენძის 

ბუნებრივი შენარევიანი მადნის ან ხელოვნური შენარევების გზით მიღებული 

მასალის გადადნობით, ახალი ლითონის – ბრინჯაოს მიღება. ძვ. წ. II 

ათასწლეულის შუა ხანებიდან საქართველოში იწყება ბრინჯაოს ხანის უკანასკნელი 

პერიოდი - გვიანი ბრინჯაოს ხანა, რომლის დროს ბრინჯაოს მეტალურგიამ თავისი 

განვითარების უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. ამ გვიანი ბრინჯაოს ხანაში (ძვ. წ. II 

ათასწლეულის დასასრულიდან) საქართველოში განვითარებას იწყებს რკინის 

მეტალურგია,  იგი ადგილობრივ ნიადაგზე ვითარდება.  რკინის ფართო საწარმოო 

გამოყენება, როგორც სამუშაო და საომარი იარაღის ძირითადი მასალისა, უფრო 

გვიან, ძვ. წ. IX- VII საუკუნეებში იწყება. ბუნებრივი სიმდიდრის სიუხვე, 

ბრინჯაოსა და შემდეგ რკინის მეტალურგიის განვითარება, სამხრეთის 

დაწინაურებულ ეკონომიურდა კულტურულ ცენტრებთანსიახლოვე, 

გახდაადგილობრივი მოსახლეობის სახელმწიფოებრივი ფორმით ჩამოყალიბების 

საფუძველი. ამგვარი ადრეული სახელიწიფოები იყო დიაოხი (ისტორიული ტაო)და 

კოლხა (კოლხეთი), რომელთა შესახებ იუწყება  ძველაღმოსავლური (ასურული და 

ურარტული) და ძველი ბერძნული წყაროები. 

სპილენძის წარმოებისათვის საჭირო კომპონენტის – კალის სიმცირის გამო, 

ძველი მელითონეები  მის დანაკლისს ანტიმონით (სტიბიუმით) ავსებდნენ. ამ 

ლითონის, ისევე როგორც, მოლიბდენის, დარიშხანის,ვოლფრამისა და სხვ. 

მნიშვნელოვანი საბადოები რიონ – ცხენისწყლის სათავეებში მოიპოვება. 

საქართველოში ცნობილია ფერადი ლითონების ბევრი საბადო. მაგალითად, 

ტყვია–თუთიისა კვაისაში (ჯავის რ-ნი), ძიშრაში (აფხაზეთში), მადნეულში 

(ბოლნისის რ-ნი), სპილენძისა – მადნეულში, ართანაში (თელავის რ-ნი), 

დევდორაკში (ყაზბეგის რ-ნი), მესტიაში, აჭარა-გურიის მთებში.დასახელებულ 

ადგილებში, საბადოების გარდა, თვით მადნის უძველესი გამონამუშევრებიც 

აღმოჩნდა, რომლებიც ამ ლითონით სპილენძ–ბრინჯაოს ადრინდელ, პრიმიტიულ 

მეტალურგიას ამარაგებდა. სპილენძი პლანეტის პირველ ლითონია, რომელსაც 

ადამიანი სამკაულად (მძივები, მანჭვალები...) და იარაღად იყენებდა. სპილენძისაგან 
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დამზადებული პირველი იარაღები ჩვენს ერამდე 6-7 ათასწლეულით 

თარიღდება.სპილენძის თვითნაბადი შეიძლება იწონიდეს ასეულ და ათასულ 

კილოგრამს. შემდეგ ადამიანმა თანდათან ისწავლა ნაერთებიდან     ხალასი 

სპილენძის მოპოვება. ასე დაიწყო კაცობრიობის ისტორიაში ენეოლითის, ანუ 

სპილენძ-ქვის ხანა (ლათინურად ენეუს სპილენძია, ხოლო ბერძნულად ლითოსი 

ქვას აღნიშნავს).   

საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ენეოლითური ნასახლარები 

მიეკუთვნება ძვ.წ V-IV ათასწლეულებს(არუხლო, შულავერი, წოფი...). ეს არის ხანა, 

როცა ადამიანი თვითნაბად სპილენძს ცივი ჭედვით იყენებდა. ენეოლითურ 

ნასახლარებში (ნაცარგორა, ოზნი, ურბისი...) ნაპოვნია სპილენძის დანისებრი 

იარაღები, სადგისები, ანკესები და ა.შ. ”ძვ. წ. IV-III ათასწლეულების მიჯნაზე 

საქართველოს მოსახლეობა გადავიდა ბრინჯაოს ხანაზე. ამ დროს ადამიანმა 

ისწავლა სპილენძის ბუნებრივი შენარევებიანი მადნიდან ან ხელოვნური შერევების 

გზით მიღებული მასალის გადადნობით ახალი ლითონის-ბრინჯაოს მიღება და 

მისგან იარაღის გაკეთება. სპილენძის შენარევად ხშირად გამოიყენებოდა 

დარიშხანი. ძველ ბერძენთა ცნობით, ანტიკურ ხანაში ქართველთა ერთი ტომი 

(მოსინიკები) სახელგანთქმული ყოფილა სპილენძისა და ბრინჯაოს წარმოებით: 

,,სპილენძში ისინი ურევდნენ არა კალას, არამედ ერთგვარ თეთრ მიწას, რომელიც 

შენადნობებს მეტად მაღალხარისხოვანს ხდიდა.საბჭოთა არქეოლოგის 

ვ.გაიდუკევიჩის გამოკვლევით, ”განსაკუთრებით სუფთად იყო მიჩნეული იმქვეყნის 

სპილენძი, სადაც ცხოვრობდა მოსინიკთა ტომი.” რაც შეეხება თვით ბრინჯაოს 

სახელწოდებას, ცნობილი მეცნიერის ნ.მარის მოსაზრებით, ”ევროპული ბრინჯაოს 

სახელი ”ბრონზე’’ წარმომდგარია სპარსული” ბრინჯ”-ისაგან, ხოლო სპარსულში ეს 

სიტყვა შეთვისებულია ქართული ენა-კილოკავების საზოგადო სახელისაგან: 

სპილენძი, სპილენძ (სვანური), ლინჯ (მეგრული) რაც უდრის ”სპილენძს”, სპირენძს 

და სპერის ანუ ისპირის მადანსა ნიშნავს. ”კალაშერეული სპილენძის მადანი ანდა 

მისი შენადნობი, შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე დნება და გამდნარ 

მდგომარეობაში მეტად ხელსაყრელი დენადობა აქვს და   სავსებით ვარგისია 

როგორც იარაღ–საჭურვლის, ისე სამკაულისა და რთული ქანდაკების 

ჩამოსხმისათვის [Ф. Тавадзе и Т. Сакварелидзе.  Бронзы древней Грузии. Тб.: 
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1959, გვ. 50 ]. ასეთი თვისებები დარიშხნიან შენადნობსაც არ აკლია, თუმცა 

მომწამვლელმა აირებმა მას სახელი გაუტეხა, მიუხედავად იმისა, რომ კალიან 

ბრინჯაოსთან შედარებით ერთი უპირატესობა მაინც აქვს: უფრო მოქნილი და 

ადვილსაჭედი ლითონია, მაშინ, როცა ჭარბი კალა მეტისმეტად ამყიფებს 

შენადნობს და შეუძლებელსა ხდის მის დამუშავებას კვერვა–ჭედვით.  

      ბევრი მკვლევარი ფიქრობდა, რომ კავკასია მდიდარია კალის საბადოებით. ე. 

ტეილორს, მაგალითად, მიაჩნდა, რომ საქართველო ეკუთვნოდა იმ ქვეყნების 

რიცხვს, სადაც პირველად იქნა გამოგონებული სპილენძთან კალის მიდნობის 

ხელოვნება. [3Э. Тейлор.  Первобытная культура, М.:  1939, გვ. 156 ]. ასეთივე 

მოსაზრებისა იყვნენ: ფურნე, ფ. რუჟმონი და ფ. ლენორმანი [.იხ. А. А, Иессен. К 

вопросу о древнейшей металлургии меди на кавказе, ИГАИМК, вып. 120, М.–Л., 

1935]. 

    ა. იესენის  აზრით, შავი  ზღვის აუზის ბერძნული კოლონიზაციის ადრინდელ 

ეპოქაში  კავკასია სარგებლობდა  კალის თავისი შიდა რესურსებით....[   А. А. 

Иессен.  Общий отчет (работы комисси металлов), ИГАИМК, вып. 110, Археологич. 

работына новостроиках, М.–Л., 1935, გვ. 161]. მაგრამ, ზოგიერთი სპეციალისტის 

გამოკვლევით, კავკასიის მთების გეოლოგიური აღნაგობის მასალები არ იძლევა 

იმის საბუთს, რომ აქ კალის სამრეწველო მარაგის ოდინდელი არსებობა 

ვივარაუდოთ [~Д. С. Белянкин. В. П. Петров. Петрография Грузии, М,-Л., 1945, გვ. 

228]. ეს იმით აიხსნება, რომ     ჯერჯერობით კავკასიაში გამოვლენილი არ არის 

არც ქვიშრობის და არც ძარღვისეული კალის სამრეწველო საბადოები, ამიტომ 

საეჭვოა, რომ პოლიმეტალურ საბადოებში დამოწმებული კალის მადნის მცირე 

მინარევი, რომელიც იშვიათად ჭარბობს 0,1%-ს [Природные ресурсы Грузинской 

ССР, т. I.  М.:  1958, გვ. 161–165].   საკმარისი ყოფილიყო ადგილობრივი 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, მით უმეტეს საექსპორტოდ.  არსებული 

მასალების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ კალიანი ლითონი გაცილებით 

უფრო ხელმისაწვდომი გამხდარა ბრინჯაოს ხანის ბოლო საფეხურზე, როცა 

აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობაში ძალიან გავრცელდა ე. წ. ბოლოკვეთილი 

მახვილები. არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გვიანდელი ბრინჯაოს ხანიდან  

(ძვ.წ. XV–XIV სს) დაწყებული სამეთუნეო მორგვის  ფართოდ გავრცელება. 

გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ პერიოდიდან საქართველოში კერამიკული წარმოება 
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უმეტესად “სამანქანო” საფუძველზე გადავიდა და დიდად აამაღლა შრომის 

მწარმოებლურობა. მან სხვა საქმანობისათვის მრავალი ადამიანი  გაათავისუფლა. 

ამდენად, შეცდომად არ ჩაითვლება თუ ვიტყვით, რომ სამეთუნეო მორგვი 

პრაქტიკულად გვიანდელი ხანის დიდი მონაპოვარია. 

      ვახუშტი ბაგრატიონი მიუთითებდა საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში 

სპილენძის არსებობაზე:  „აქ ითხრების ლითონი რკინისა და სპილენძისა”.  

საქართველოს მინერალური რესურსების ზოგად დახასიათებას აადვილებს მისი 

დაყოფა მადნიან და არამადნიან სახეებად, რომელშიც შემდეგი სამრეწველო-

ეკონომიკური ტიპები გამოიყოფა: 

1. სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები (ნახშირი,ნავთობი, თერმული წყლები, ტორფი, 

საწვავი ფიქლები) უდიდეს როლს ასრულებს მსოფლიო პოლიტიკაში. 

ენერგეტიკული რესურსების სიუხვესა თუ დეფიციტზე ბევრად დამოკიდებულია 

ეროვნული ეკონომიკის აღმავლობა თუ დაქვეითება. 70 – 80 წლიანი 

ენერგეტიკული კრიზისი და მისგან გამომდინარე შედეგები, ამ აზრის ნათელი 

დადასტურებაა. თითოეული ქვეყანა ვალდებულია თავისი ენერგეტიკული 

პოლიტიკის დამუშავებისას გაითვალისწინოს საკუთარი და იმპორტული 

ენერგორესურსების, აგრეთვე გარემოს დაცვის ფაქტორიც. ამ მხრივ, 

განსაკუთრებული სიძნელეების წინაშე დგას საქართველოც, რომელსაც აქვს 

საკმარისი მრავალი სახეობის ენერგორესურსები, მაგრამ ათეული წლების 

განმავლობაში არ გააჩნდა ენერგეტიკის განვითარების დამოუკიდებელი პოლიტიკა 

და არც მისი დამუშავების გამოცდილება. ამის გამო, ქვეყანა აღმოჩნდა 

სერიოზული ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეს საქართველოში ნახშირის მრეწველობის აღდგენისა და მისი 

კომპლექსურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამუშავებას. 

 სპეციალისტების გამოთვლით, საქართველოში ნახშირის პროგნოზული მარაგი 700 

მლნ ტონას აღემატება, მათ შორის უდიდესია ტყიბული–შაორის საბადო (250 მლნ 

ტ), ახალციხის მურა ნახშირის საბადო (20 მლნ ტ). XIX ს 60-იანი წლების 

დასაწყისში საქართველოს შახტებში ყოველწლიურად მოიპოვებოდა 3 მლნ ტ 

ნახშირი. შემდეგ, როცა პრიორიტეტი მიეცა უფრო იაფ საწვავ რესურსებს 

(ნავთობი, აირი), მისი მოპოვება 80-იან წლებში განახევრდა, ხოლო საქართველოს 
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დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ (1991 წ) ნახშირის მოპოვება მკვეთრად დაეცა 

(1996 წ – 28 ათასი ტ) და ფაქტობრივად ნულოვანი გახდა. ეს მაშინ როცა 

სავსებით შესაძლებელია ნახშირის ბაზაზე თბოელექტროსადგურების მშენებლობა, 

სადგურში წვის შედეგად მიღებული ნარჩენების გამოყენება, ვთქვათ ასფალტო-

ბეტონის წარმოებაში და ა. შ. 

             საქართველო ღარიბია  ნავთობის  რესურსებით. ნავთობის 

პროგნოზული მარაგები  ჯერჯერობით  არ აღემატება 460 მლნ 

ტონას. მისი სამრეწველო მარაგი მხოლოდ 12 მლნ ტონაა, ხოლო წინასწარ 

შეფასებული მარაგები, რომელთა გადაყვანა სამრეწველო მარაგებში მოითხოვს 

ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებას, შეფასებულია 20 მლნ ტონის მოცულობით. 

ამრიგად, თუ ორივე მარაგს მივიღებთ მხედველობაში იგი საქართველოს&ნბსპ; 10 

წელს თუ ეყოფა. 70-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში წლიურად 

ამოიღებოდა 30 ათასი ტონა ნავთობი (იმპორტირებული ნავთობპროდუქტები 

შეადგენდა 3 მლნ ტონას). 1980 წელს ნავთობის ამოღებამ 3 მლნ ტონას გადააჭარბა, 

მაგრამ მომდევნო პერიოდში, გამოვლენილი მარაგის ამოწურვის გამო, მკვეთრად 

შემცირდა და 80-იანი წლების მეორე ნახევარში წლიურად 180 ათასი ტ 

შეადგინა. 90-იან წლებში ეს მონაცემები კიდევ უფრო შემცირდა (1993 წელს – 90 

ათასი ტ, 1994 წელს – 56 810.5 ტ, 1995 წელს – 42 291.9 ტ, 1996 წელს – 127 

860.5 ტ). ამასთან საქართველოში მოპოვებული ნავთობი, გადამუშავების 

გარეშე, მთლიანად გადის საზღვარგარეთ. ეს კი საქართველოსთვის საგრძნობი 

დანაკლისია. გავიხსენოთ ამერიკელთა გამონათქვამი: “ ბამბის მომყვანი ერთს 

იგებს, ვინც მას რთავს – ორს, ხოლო ვინც ქსოვს სამს იგებსო”. 

  საქართველო ბუნებრივი აირის  მცირე მარაგით გამოირჩევა.  მისი დარჩენილი 

სამრეწველო მარაგი 2.5 მლრდ მ3 განისაზღვრება, ხოლო პროგნოზული მარაგი – 90 

მლრდ მ3–ით. ეს მაშინ, როცა საქართველომ მხოლოდ 1989 წელს მოიხმარა 6 მლრდ 

მ3 იმპორტირებული ბუნებრივი აირი, ხოლო მისი მოპოვება ქვეყნის შიგნით 0.3 

მლრდ მ3 -ს არ აღემატებოდა. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საქართველოში აირის 

რეალური ათვისება მისი პოტენციური შესაძლებლობის მხოლოდ 2.9%-ია, ხოლო 

ნავთობის მოპოვებაში – 6.6%. 
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     ექსოგენური ენერგორესურსები. მას  მიეკუთვნება ისეთი განახლებადი 

რესურესები, როგორიცაა ჰიდრო, მზისა და ქარის ენერგორესურსები. 2011 წლის 9 

მაისს გაეროს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ნავარაუდევია 2050 წლისათვის 

ენერგიის მსოფლიო მიწოდებაში მზის და ქარის ენერგიამ, ბიომასამ და 

ჰიდროენერგიამ შეიძლება 80% შეადგინოს.    

   საქართველო საკმაოდ მდიდარია ექსოგენური ენერგო რესურსით. საკმარისია 

აღინიშნოს, რომ ქვეყნის ჰიდროენერგეტიკული რესურსების სრული პოტენციალი 

წლიურად 159.4 მლრდ კვტ/სთ-ია. დიდი და საშუალო მდინარეების ტექნიკური 

პოტენციალი&ნბსპ; 81 მლრდ კვტ/სთ-ია წლიურად, ხოლო მცირე მდინარეების – 7.5 

მლრდ კვტ/სთ. ყველაზე მაღალი ტექნიკური პოტენციალით გამოირჩევა ხუთი 

მდინარე (რიონი – 19.0 მლრდ კვტ/სთ; ენგური – 13.4 მლრდ კვტ/სთ; მტკვარი – 11.6 

მლრდ კვტ/სთ; კოდორი – 9.5 მლრდ კვტ/სთ; ბზიფი – 4.7 მლრდ კვტ/სთ). 

ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ტექნიკური პოტენციალის 37.9%&ნბსპ; 

ეკონომიკურად ეფექტური პოტენციალია (33.5 მლრდ კვტ/სთ). ჯერ-ჯერობით 

ათვისებულია ხუთი დასახელებული მდინარის ეკონომიკურად ეფექტური 

პოტენციალის 33.5%, საშუალო მდინარეების – 5.5%, მცირე მდინარეების – 20%, რაც 

საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. 1990 წლის დასაწყისისათვის საქართველოს 

ჰიდროელექტროსადგურებზე იწარმოებოდა დაახლოებით 8 მლრდ კვტ/სთ 

ელექტროენერგია, ხოლო 1996 წელს კი – 7.2 მლრდ კვტ/სთ ელექტროენერგია. 

ელექტროენერგიის წარმოების შემცირება მეტწილად განპირობებული იყო 

მოწყობილობა – დანადგარების დაძველებით. სპეციალისტების გაანგარიშებით, 

არსებული ჰიდროელექტროსადგურების ადრინდელ დონემდე რეაბილიტაცია 

საქართველოს დამატებით მისცემს 2 მლრდ კვტ/სთ ელექტროენერგიას. ეს კი 

მოითხოვს სისტემაში დაახლოებით 300 მლნ $ ინვესტირებას. 

    ბუნებრივია, რომ ჰესების პრივატიზაცია პრობლემას ვერ მოხსნის. საჭიროა 

სასწრაფოდ დამუშავდეს ჰიდროენერგორესურსების გამოყენების ერთიანი 

სახელმწიფო კონცეფცია და რესურსების ათვისების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის 

რეალიზაცია საქართველოს საშუალებას მისცემს მოახდინოს წარმოებული 

ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილის ექსპორტირება, რაც საგრძნობლად 

გააუმჯობესებს საქართველოს საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობას 
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მზის ენერგია. მზის ენერგიის დანადგარების მწარმოებელთა გერმანული 

ასოციაცია დარწმუნებულია, რომ სადღეისოდ შესაძლებელია მზის ენერგიის 

გამოყენებით თანამედროვე სახლების გათბობის მოთხოვნილების 

სრული  დაკმაყოფილება. უკვე არსებულ შენობებში გათბობის სისტემის მზის 

ენeრგიაზე ორიენტირებული რეაბილიტაცია და გაუმჯობესებული იზოლაცია 

მზის ენერგით უზრუნველყოფს თბომომარაგების 70%-ს. ასოციაციის შეფასებით, 

2030 წლისათვის, სახლების მზის ენერგიით სრული გათბობა   სტანდარტულ 

სახეს მიიღებს. 

    საქართველოს ტერიტორიაზე მზის ნათების ხანგრძლივობა (დაახლოებით 2 

ათასი საათი წლიურად) ეკონომიკურად ამართლებს მზის გამოსხივების ენერგიის 

მიღებას. სპეციალისტების აზრით, საქართველოს ბუნებრივ – კლიმატური 

პირობების გათვალისწინებით, მზის ენერგიის გამოყენებით, შეიძლება დაიზოგოს 

860 ათასი ტ.პ.  სათბობი. თუ მხედველობაში მივიღებთ ერთი ტ სათბობის ფასს 

(50-70 $), მაშინ აღმოჩნდება, რომ საქართველოს ყოველწლიურად შეუძლია 40-56 

მლნ $  ეკონომიის მიღება.     

ქარის ენერგია. საქართველოს ქარის ხარჯზე ენერგიის მიღების დიდი 

პერსპექტივა აქვს. მრავალწლიანი დაკვირვების (1936 წლიდან) ბაზაზე 

გამოვლენილია ის რეგიონები (ლიხის ქედი – მთასაბუეთი, ცხრა წყაროს 

შემოგარენი, მდ. ჭოროხის ხეობა, ფოთის პორტის აკვატორია, რიონის ხეობა, 

სამგორი, მამისონის უღელტეხილი...), სადაც ეკონომიკურად გამართლებულია 

ქარის ენერგეტიკის განვითარება.. 

 საქართველოში ქარის სრული ენერგეტიკული პოტენციალი მაღალია (1 300 

მლრდ კვტ/სთ), აქედან მისი ტექნიკური პოტენციალი 0.3%-ა (3.9 მლრდ კვტ/სთ). 

ჯერ-ჯერობით დაუდგენელია ქარის ენერგიის ეკონომიკურად ეფექტური 

პოტენციალი. ქართველი სპეციალისტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ქარის 

ელექტროსადგურების მშენებლობა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქვეყნის 

ელექტრობალანსს, მით უმეტეს, რომ ახალი ტექნოლოგიის დანერგვის ბაზაზე 

სისტემატიურად შემცირდება ქარის ელექტროსადგურებზე მიღებული ენერგიის 

ღირებულება. საკმარისია აღინიშნოს, რომ მსოფლიოში XX საუკუნის 80-90 

წლებში დაახლოებით 10-ჯერ შემცირდა ქარის ელექტროსადგურებზე მიღებული 
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1 კვტ/სთ ენერგიის ღირებულება (50 ცენტიდან 5 ცენტამდე). უკვე 1995 

წლისათვის ევროპის ქვეყნებში ქარის ელექტროდანადგარების დადგმული 

სიმძლავრეები შეადგენდა დაახლოებით 2000 მგვტ-ს. ევროპაში ამ მხრივ, 

განსაკუთრებით გამოირჩევიან გერმანია (640 მგვტ), დანია (540), ჰოლანდია (153) 

და გაერთიანებული სამეფო (147). სხვა ქვეყნებიდან აღსანიშნავია აშშ (1700 მგტვ) 

და ინდოეთი (200 მგვტ). 

ბიომასის ენერგია. ბიომასის რესურსები მოიცავს: მერქანსა და მისი 

გადამუშავების ნარჩენებს, სოფლის მეურნეობის მოსავლის ნარჩენებს, 

აგროწარმოების ნარჩენებს, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის წარმოების 

ნარჩენებს, კომუნალურ ნარჩენებს. 

საქართველოში ფაქტობრივად გამოუკვლეველი და გამოუყენებელია ბიომასის 

რესურსები (მერქნის გარდა). ცალკე შესწავლის საგანია მერქნიდან ხის ნახშირის 

წარმოება. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მერქნის მთლიანი მარაგი 

შეფასებული იყო 418.6 მლნკუბ.მ რაოდენობით (1990 წ).სათბობ-ენერგეტიკულ 

ბალანსში საგრძნობი წვლილის შეტანა შეუძლია კომუნალური ნარჩენების 

გამოყენებას. საკმარისია აღინიშნოს, რომ მხოლოდ თბილისის ნაგავსაყრელებზე 

ყოველწლიურად იყრება დაახლოებით 0.5 მლნტ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. 

სპეციალისტების გაანგარიშებით ამ ნარჩენების გადამუშავების შედეგად შეიძლება 

მივიღოთ დაახლოებით 120 მლნკუბ.მ (100 ათ.ც ტპირობითი სათბობი). ასევე, 1 კგ 

ნაკელის გადამუშავებიდან შესაძლებელია 0.3 კუბ.მ ბიოგაზის მიღება. ამ 

მხრივ, მსოფლიო პრაქტიკაში დიდი გამოცდილება უკვე დაგროვდა. ინდოეთში 

მოქმედებს დაახლოებით 2 მლნ მცირემწარმოებლური ბიოდანადგარი. 

საფარანგეთში კი ასეთი დანადგარებიდან მიღებული ბიოგაზი ჩართულია 

ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელში. 

 ცალკე განხილვის საკითხია ბიომასიდან ეკოლოგიურად სუფთა სასუქისა და 

ეთილის და მეთილის სპირტის წარმოება. ამ მხრივ აღსანიშნავია ბრაზილიის 

გამოცდილება. სპეციალისტების აზრით, საქართველოში შესაძლებელია მოსავლის 

ბიომასიდან ყოველწლიურად 200 ათასი მ3 სპირტის წარმოება. 

    გეოთერმული ენერგია. თერმული წყალი დედამიწის ზედაპირზე სიღრმული 

სითბოს ამომტანი გეოთერმული სითბოა, რომელიც განახლებადი ენერგიის ერთ-
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ერთი ფაქტობრივად უშრეტი წყაროა. იგი, გამოყენების თვალსაზრისით, ყველაზე 

იაფი და ეკოლოგიურად სუფთა სითბური ენერგიაა. საქართველოში 

გეოთერმული წყლების აუზების მთლიანი ფართი 22 450 კვ. კმ-ია, რომლის 

დამტკიცებული სამრეწველო მარაგი დღე-ღამეში 100 მ3-ს აღემატება. 

(პროგნოზული მარაგი – 250 მლნ მ3/წ). ამჟამად ათვისებულია გამოვლენილი 

გეოთერმული რესურსების მხოლოდ 5%, ეს მაშინ როცა თერმული წყლებისგან 

მიღებული სითბოს ღირებულება ხუთჯერ უფრო ნაკლებია, ვიდრე ტრადიციული 

სათბობის ბაზაზე მიღებული სითბოს ღირებულება. საქართველოს ტერიტორიაზე 

თერმული წყლები უთანაბროდ განაწილებულია. ამჟამად, მის ტერიტორიაზე 

აღრიცხულია 30-1080 c ტემპერატურის მქონე წყლის 250-მდე ბუნებრივი 

(წყაროები) და ხელოვნური (ჭაბურღილები) ცალკეული და ჯგუფური წყლები. 

მათი ჯამური დებიტი მაღალია (160 ათ.მ3/დღ.ღ.-ში). .დღეისათვის გამოვლენილია 

(თბილისის, ზუგდიდის, ოჩამჩირის, სენაკის, ხობის, გალის, სამტრედიის, 

სოხუმის რაიონებში)თერმული წყლები..პროგნოზული რესურსების შესაძლო 

თერმოენერგეტიკული პოტენციალი 500 ათასი ტ პირობითი სათბობის 

ექვივალენტურია (ტპს) წელიწადში, რომელიც წლიურად 500 მლნ მ3 საწვავი 

აირის ტოლფასოვანია. 

    2. ლითონები და იშვიათ ელემენტთა რესურსები (რკინა, ტიტანი, მანგანუმი, 

ალუმინიუმი, ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, ტყვია, თუთია, მოლიბდენი, 

ვოლფრამი,კალა, ვერცხლისწყალი, დარიშხანი, ანთიმონიუმი);  

    რკინის მადანი. გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის 

პირველი მონაკვეთი საქართველო–კავკასიის მოსახლეობაში კალიანი ბრინჯაოს 

სხმულების საყოველთაო   გავრცელებით აღინიშნა. რამდენადაც კლასიკური 

ბრინჯაო კალანარევი სპილენძის შენადნობია, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი 

ბრინჯაოს ხანა სწორედ ძვ. წ. II ათსწლეულის შუა ხანების შემდეგ დადგა. [Б. А. 

Куфтин, Матералы к археологии Колхиды, I, გვ. 211. ]. ამ შენადნობს ადამიანის 

ცხოვრებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. კულტურის უფრო ადრინდელ 

საფეხურზე კავკასიის მოსახლეობა უმთავრესად  დარიშხნიან შენადნობებს 

იყენებდა. რომლებიც ზოგიერთი თვისებით უტოლდება ანდა კიდევაც ჯობნის 

კალიანი სპილენძის სხმულს.მაგრამ ამ ახალი შენადნობის დიდი უპირატესობა 
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სწორედ ის არის,რომ დნობის პროცესში არ გამოიყოფა სიცოცხლისათვის 

სახიფათო, მომწამვლელი აირები, რომლებიც ასე დამახასიათებელია  დარიშხიანი  

ბრინჯაოს  მეტალურგიული პროცესისათვის. თიხის ჭურჭლის დასამზადებელმა 

მორგვმაკერამიკულ წარმოებისგან გამოთავისუფლებული უამრავი ადამიანი სხვა   

საქმიანობაში გადართო.  კალიანი შენადნობის წარმოებაზე გადასვლამ  

უზრუნველყო ”მეტალურგთა” უსაფრთხოება და  ნამზადის ხარისხი 

გაუმჯობესება. პირველად ამ ლითონმა, შემდეგ კი რკინამ მისცა ქართველ–

კავკასიელ ტომებს მაღალხარისხოვანი იარაღი და საჭურველი, რასაც 

მიწათმოქმედების დაწინაურება და საარსებო საშუალებათა მატება მოყვა. 

ქართველ–კავკასიელი ტომებისათვის გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი 

რკინის ხანა კალიანი შენადნობის, რკინის, სამეთუნეო მორგვისა და ცხენის 

მასობრივად მოხმარების პერიოდი იყო; სოციალური ცხოვრების მხრივ, ეს 

პირველყოფილ-თემურ წყობილებაზე მძლავრი შეტევის და სახელმწიფოებრივ 

გაერთიანებათა წარმოქმნის გასაღებს წარმოადგენდა. ხუთი საუკუნის 

განმავლობაში ბრინჯაო და რკინა თანაარსებობდა, რკინის პირველი იარაღი 

უფრო რბილი ჩანს, ვიდრე კარგი ბრინჯაოს სხმულები, ამიტომ მისი გზის 

გაკაფვა დამოკიდებული იყო  დამუშავების ტექნოლოგიის მკვეთრ 

გაუმჯობესებაზე,  თუ როდის    დადგა ჩვენს ქვეყანაში რკინის ხანა, ჯერ კიდევ 

სადისკუსიოა. გამორიცხული არაა, რომ ქვემო ქართლში არსებობდა მსოფლიოში 

ერთ–ერთი უძველესი რკინის წარმოების  კერა, რასაც ადასტურებს აქ 

აღმოჩენილი უამრავი ძველი სამთო გამონამუშევარი და საწური ქურების 

ნანგრევები.  

    წყლის რესურსი. საქართველოს კლიმატური პირობები მკვეთრად განასხვავებს 

წყლის რესურსების ფორმირების პირობებს და მდინარეთა წყლის რეჟიმს.  

კლიმატი ფორმირდება კავკასიონისა და სურამის ქედების ოროგრაფიული 

სისტემების მეშვეობით. კავკასიონი იცავს ტერიტორიას ჩრდილოეთიდან ჰაერის 

მასების შემოჭრისაგან, სურამის ქედი კიზღუდავს ზღვის ტენიანი ჰაერის ნაკადის 

შემოჭრას აღმოსავლეთ კავკასიაში.  

     დასავლეთ საქართველო ხასიათდება ტენიანი, სუბტროპიკული კლიმატით, 

სადაც საშუალო წლიური ნალექების რაოდენობა აღემატება 1000 მმ-ს წელიწადში. 
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უხვი ნალექი განაპირობებს ნიადაგის გადაჭარბებულ ტენიანობას და 

ტერიტორიის დაჭაობებას. აქ მდინარეები წყალუხვია, ხასიათდება გაზაფხულის 

წყალდიდობებითა და ზაფხული-შემოდგომის წყალმოვარდნებით. მეურნეობის 

ყველა დარგი, როგორც წლიურ, ისე სეზონურ ჭრილში, წყლით 

უზრუნველყოფილია და დეფიციტს არ განიცდის, მაგრამ ნალექების არათანაბარი 

განაწილების გამო ზოგიერთი ფართობის მორწყვა საჭიროა.  დასავლეთ 

საქართველოს წყლის ძირითადი არტერიებია: ენგური, რიონი, ბზიფი და ჭოროხი. 

    აღმოსავლეთ საქართველო გამოირჩევა მშრალი კონტინენტალური კლიმატით, 

მცირე ნალექით (350-1400 მმ წელიწადში), რომლის 60% მოდის წლის თბილ 

პერიოდზე. მაღალმთიან ნაწილში მდინარეთა კვება ხორციელდება კოკისპირული 

წვიმებით, მთისწინეთსა და დაბლობში – წვიმებით. წყლის ჩამონადენი სეზონზეა 

დამოკიდებული, რაც იწვევს წყალმოთხოვნილებასა და ჩამონადენს შორის 

მკვეთრ ასიმეტრიულობას. წყლის ძირითადი არტერიაა მდ. მტკვარი და მისი 

შენაკადები.  

      აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ „წყლის მარაგი“ და „წყლის რესურსი“ 

სხვადასხვა ცნებებია: „წყლის მარაგში“ იგულისხმება ყველა სახის წყლის 

მოცულობა, მათ შორის – მყინვარებსა და ჭაობებში არსებული საუკუნოვანი 

მარაგი; „წყლის რესურსებს“ კი მიეკუთვნება წყლის მარაგის ის ნაწილი, 

რომელიც გამოიყენება ადამიანის მიერ. წყლის „მარაგი“ ფასდება მხოლოდ წყლის 

მოცულობით, „წყლის რესურსების“ სიდიდე დამოკიდებულია მოცულობაზე, 

რომლის გაზრდაც შესაძლებელია წყალსაცავების მეშვეობით მდინარეების 

ჩამონადენის რეგულირებით.  

    საქართველოს წყლის მარაგის კომპონენტებია მდინარეები, ტბები, 

წყალსაცავები, მყინვარები, ჭაობები და მიწისქვეშა წყლები.  

   მდინარეები. საქართველოს ტერიტორიაზე მიედინება 26 060 მდინარე, 

რომეთა საერთო სიგრძე 60 ათასი კმ-ია.  ამ მდინარეების დაახლოებით 99.4% 

მცირე სიგრძისაა (25 კმ-ზე ნაკლები) მდინარეთა სისტემა წყლით 

უზრუნველყოფის ძირითად წყაროა.  განსაკუთრებული წყალუხვობით 

გამოირჩევა მთავარი კავკასიონის მაღალმთიანი ზონა, ხოლო მშრალ რაიონად 



 

216 

 

ითვლება მტკვარი-ალაზნის შუამდინარეთი. სადაც  სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის წარმოება მორწყვის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

   მთავარი წყალგამყოფი ლიხის ანუ სურამის ქედი საქართველოს მდინარეებს 

ორ ძირითად აუზად ყოფს: შავი ზღვის აუზს მიეკუთვნება 18109 მდინარე, ეს 

საქართველოს მდინარეთა მთლიანი რაოდენობის 70 %-ია და   ერთვიან 

შავზღვას. ხოლო კასპიის ზღვის აუზში გაერთიანებულია 7951 მდინარე (30%). 

ჰიდროლოგიურად შესწავლილია555 მდინარე  შავი ზღვის აუზში და 528 

მდინარე კასპიის ზღვის აუზში. 

   აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა მდინარე (თერგის გარდა) ქმნის 

მტკვრის ერთიან სისტემას და ჩაედინებაკასპიისზღვაში. კასპიის ზღვაში 

დამოუკიდებლად ჩაედინება   თერგი. .საქართველოს მდინარეებს შორის  

ყველაზე წყალუხვია რიონი (13.2 კმ3), რომელიც მთლიანად საქართველოს 

ტერიტორიაზეამოქცეული და ჭოროხი (8.58 კმ3). საქართველოს უგრძესი 

მდინარეა ა ლაზანი (406 კმ),  მტკვარი  (1 384 კმ, მ.შ. საქართველოს 

ტერიტორიაზე - 351 კმ), იორი  (343 კმ) და რიონი (327 კმ). ეს უკანასკნელი 

დიდი კავკასიონის მთებში იღებს სათავეს და ქუთაისის, სამტრედიის და ფოთის 

გავლით შავ ზღვაში ჩაედინება. 

     ტბები.  საქართველოში 856 დიდი და პატარა ტბა ითვლება, რომლის 

წყლის მთლიან მოცულობას უკავია 167.28კმ2 ფართობი (ქვეყნის ტერიტორიის 

0.24%). ამასთან 24 ტბაში წყლის მარაგი 1 მლნ მ3-ს აღემატება. ამ ტბებში წყლის 

მთლიანი მოცულობა 586.1 მლნ მ3-ია, ხოლო მთლიანი ფართობი - 131.65 

კმ2(ტბების მთლიანი ფართობის 78.7%). წარმოშობის მიხედვით ტბები შეიძლება 

იყოს ტექტონური, მყინვარული (ყველაზე  მრავალრიცხოვანი), მდინარეული, 

სანაპირო, კარსტული, სუფოზიური, შეგუბებული, მეწყერული და 

ანთროპოგენური. საქართველოში ფართობით ყველაზე 

დიდია  ფარავანის  ტბა (37.5 კმ2), წყლის  მოცულობით – ტაბაწყურის ტბა (221 

მლნ მ3),  საშუალო სიღრმით – დიდი რიწის ტბა&ნბსპ; (63.1 მ, იგი უღრმესია 

ამიერკავკასიის ტბებს შორის). ტბების უმეტესობა ეკოლოგიურად სუფთა 

გარემოში მდებარეობს. მათი მინერალიზაციის ხარისი 500-1000მგ|ლ შორის 

მერყეობს და სასმელი წყლის სტრატეგიული მარაგია. სამაგიეროდ მაღალი 
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მინერალიზაციის ხარისხი (2500 მგ|ლ) აქვს ალაზან-მტკვრის მთა თუშეთის ტბებს 

(კახეთის ქედი).  

    წყალსაცავები. ჰიდროელექტროსადგურებსა და ირიგაციულ სისტემებს 44 

წყალსაცავი ემსახურება, მათგან 35 აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარეობს. 

წყალსაცავების წყლის სარკის მთლიანი ფართობი 163 კმ2-ია (საქართველოს 

ტერიტორიის 0.23%). წყალსაცავების მთლიანი მოცულობა 3.3 მლნ მ3 -ია, ხოლო 

წყლის მარაგი - 2.2 მლნ მ3.  ისინი დიდ როლს   ასრულებენ    ქვეყნის 

ეკონომიკაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის 75%-

ზე მეტი ჰიდროელექტროსადგურებში გამოიმუშავდება. ქვეყნის აღმოსავლეთ, 

უფრო მშრალ ნაწილში კი ირიგაციას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. დასავლეთ 

საქართველოს კაშხლიანი საცავები მხოლოდ ენერგეტიკაში გამოიყენება. მათ შორის 

უდიდესია ჯვრის წყალსაცავი. მისი წყლის სარკის ფართობი 13.5 კმ2-ია, ხოლო 

მუშა მოცულობა - 662.0 ათასი მ3. მას   ენგური კვებავს.  სიდიდით მეორეა   

შაორის წყალსაცავი (ფართობი - 13.2 კმ2 , მოცულობა -  68.0 ათასი მ3), ხოლო 

მესამე - ტყიბულის წყალსაცავი (ფართობი - 11.5 კმ2, მოცულობა - 62.0 მ3). სულ 

დასავლეთ საქართველოს წყალსაცავების   სარკის ფართობი 55.6 კვ.კმ-ია, ხოლო 

მუშა მოცულობა - 847.2 ათასი მ3).  

    აღმოსავლეთ საქართველოს წყალსაცავები კი, დასავლეთისგან განსხვავებით, 

ირიგაციაში გამოიყენება, გამონაკლისი მხოლოდ ზაჰესის და წალკის (წყლის 

სარკის ფართობი-34.0 კმ2, მუშა მოცულობა-292.0 მ3)  წყალსაცავებია. ეს 

უკანასკნელი ხრამჰეს 1 და ხრამჰეს 2 ჰიდრო ელექტროსადგურებს ემსახურება. მას 

ორი მდინარე (ხრამი და ქვია) კვებავს. 

     აღმოსავლეთ საქართველოს  ოთხი წყალსაცავი (ჟინვალი, თაზვაწყარო, 

თბილისის ზღვა, სიონი)  კომპლექსურად გამოიყენება და ერთდროულად   

რამდენიმე   ფუნქციას ასრულებს. მაგალითსათვის ჟინვალის წყალსაცავი (სარკის 

ფართობი-11.5 კმ2, მუშა მოცულობა-370.0 ათასი მ3) გამოდგება, რომლის ძირითადი 

დანიშნულებაა, როგორც ელექტროენერგიის გამომუშავება, ასევე მორწყვა და 

თბილისის სასმელი წყლით მომარაგება. თბილისის ზღვა (სარკის ფართობი-11.8 მ2, 

მუშა მოცულობა-155.0 ათასი მ3) დანიშნულებით რეკრეაციულია, მაგრამ 

ერთდროულად გამოიყენება თბილისის ზოგიერთი უბნის წყალმომარაგებაში და 
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მელიორაციაში. მისი მკვებავი მდინარეებია იორი და ზმაითი.  აღმოსავლეთ 

საქართველოს წყალსაცავების წყლის სარკის ფართობი (110.5 კმ2) ორჯერ აღემატება 

დასავლეთ საქართველოს წყალსაცავების ანალოგიურ მაჩვენებელს,  ასევე 

აღემატება მას წყლის მუშა მოცულობაში (1 297,5 ათასი მ3). წყალსაცავები აგრეთვე 

გამოიყენება თევზის მეურნეობის მოსაწყობად, წყალდიდობის შედეგის 

შესასუსტებლად და რეკრეაციის მიზნისათვის. ამავე დროს, წყალსაცავების მოწყობა 

უარყოფითად მოქმედებს ბუნებრივ გარემოზე  (ჰაერისა და ნიადაგის ტენიანობის 

მატება, მეწყრული პროცესების ახალი კერების გაჩენა, მდინარისა  და მონადენის 

რეჟიმის დარღვევა...), რაც მოითხოვს წყალსაცავების პრექტირების მეცნიერულ 

შესწავლას. 

    დღეისათვის წყლის რესურსების მართვა ხორციელდება ადმინისტრაციული 

პრინციპის საფუძველზე, რომელიც ნაკლებად უზრუნველყოფს წყლის რესურსების 

მოხმარების ეფექტიან დაგეგმვას მდინარის აუზის ფარგლებში არსებული 

წყალმოსარგებლეების ინტერესებისა  და იმავდროულად  გარემოს  დაცვითი 

მიზნების გათვალისწინებას. 

      საქართველოს ტერიტორიაზე 734 მყინვარია აღრიცხული, რომელთა მთლიანი 

ფართობი 511.1 კმ2-ია (ქვეყნის ფართობის 0.73%). მთლიანობაში მყინვარების წყლის 

რესურსი 62.43 კმ3 განისაზღვრება. მათი უმრავლესობა თავმოყრილია კოდორის, 

ენგურის, რიონისა და თერგის აუზებში. მყინვართა უმეტესობის ფართობი ერთ კმ2 

-ზე ნაკლებია. მხოლოდ ცხრა მყინვარის ფართობი აღმატება 10 კმ2-ს. მათგან 

უდიდესია ლეხზირი (35.9 კმ2), ნანერი (28.7 კმ2) და ტვიბერი (24.7 კმ2). რეგიონების 

მიხედვით  დასავლეთ საქართველოზე მოდის მყინვარების ფართობის  82.6% (ანუ 

422 კმ2), აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ ფერდზე დაფიქსირებულია 8.23 კმ2 

მყინვარის ფართობი (მთლიანი ფართობის 1.6%). ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს 

ჩრდილოეთ ფერდზე - 80.87 კმ2 მყინვარის ფართობი (მთლიანი ფართობის 15.8%). 

სამაგიეროდ, აღმოსავლეთ საქართველოს ჩრდილოეთ ფერდი მყინვარის  წყლის 

მეტი რესურსით გამოირჩევა (35.0 კმ3 ანუ მთლიანი მყინვარული წყლის რესურსის 

56.1%). სამხრეთ ფერდზე მყინვარის წყლის რესურსი უმნიშვნელოა (1.0 მ3 ანუ 

მთლიანი რესურსის 1.6%). 
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    მყინვარებს დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვა ექსოგენური წყლის რესურსის 

ჩამოყალიბებაში, 

    ჭაობები საქართველოს ლანდშაპტის ტიპიური კომპონენტია. მას XX ს-ის 

დასაწყისში კოლხეთის დაბლობის დიდი ნაწილი ეკავა, მაგრამ 30-იან წლებში 

ჭაობების მასიური დაშრობის (65 ათას ჰა მეტი ჭაობი)  გამო, მისი ფართობი 

საგრძნობლად შემცირდა და ახლა 225 ათასი ჰაუკავია. დღეისთვის არსებული 

ჭაობების მთლიანი ფართობი 625.3 კმ2-ია. მათში წყლის მარაგი 1 901.08 მლნ მ3-ია. 

არსებულ ჭაობებს შორის გამოიყოფა ფიჩორა-პალიასტომის ჭაობი (ფართობი - 191 

კმ2 , წყლის საშუალო სიღრმე-8 მეტრი, წყლის მარაგი 1 365 მლნ მ3), ფოთი-

ჭალადიდის ჭაობი (ფართობი-144 კმ2,  საშუალო სიღრმე-1,5 მ, წყლის მარაგი-194 

მლნ მ3) და ერისწყალი II (ფართობი-117 კმ2,  საშუალო სიღრმე- 1 მ, წყლის მარაგი-

93.6 მლნ მ3). მცირე ჭაობებს ვხვდებით ჯავახეთის ვულკანურ მთიანეთში (ავჭალა, 

ვაჩიანი, მადათაფი, სულდი, ხანჩალი...). 

    კოლხეთის დაბლობზე ტორფიან ფენას უკავია 20 ათასი ჰა. მისი მარაგი 60 

მლნ ტონას აღემატება. ტორფი გამოიყენება ქიმიურ მრეწველობაში, აგრარულ 

სექტორში (სასუქი) და საწვავად. 

   წარსულში ჭაობი მალარიის კერად იყო მიჩნეული და მოსახლეობა მის 

ამოშრობას აქტიურად ცდილობდა. ამჟამად,  ჭაობი მიჩნეულია ბუნების დაცვის 

საიმედო საშუალებად.  იგი ბუნების ისეთივე განუყოფელი ნაწილია, როგორც ტყე, 

მდელო, მდინარე, ტბა და ა.შ. საქმე ის არის, რომ ჭაობები დიდი რაოდენობით 

იწოვენ და ხანგრძლივი დროით აკავებენ წყალს და ამით წყლის რეჟიმის 

ნორმალურ რეგულაციას იცავენ, იგი საგრძნობლად ასუსტებს წყალმოვარდნის 

ძალას და ჩარეცხვისგან იცავენ ხმელეთის ზედაპირს. თანაც, მას შეუძლია 

ბუნებრივი ფილტრის შესრულება. ჭაობი შეწოვილ წყალს წმენდს მავნე ქიმიური 

და ბიოლოგიური ნივთიერებისაგან და წმიდა წყლით ასაზრდოებს, როგოც 

მიწისქვეშა წყლებს, ასევე მდინარეებსა და ტბებს. გარდა ამისა, კოლხეთის ჭაობი 

და დჭაობებული ტყეები მცენარეთა და ცხოველთა  იშვიათი სახეობის საიმედო 

თავშესაფარია. აქ ბუდობს, იზამთრებს ან გადაფრენის დროს დროებით ჩერდება 

ათეული სახეობისფრინველი. ასევე, იშვიათობით და ორიგინალობით გამოირჩევა 

კოლხეთის ჭაობისა და დაჭაობებული ტყეების ფლორა. აქედან გამომდინარეობს ამ 



 

216 

 

რეგიონის დიდი მეცნიერული და შემეცნებითი მნიშვნელობა. იგი შეიცავს მდიდარ 

ბიოგეოგრაფიულ და პალეოგეოგრაფიულ მასალას, რომლის შესწავლა და 

განზოგადოებააუცილებელია არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ მსოფლიო 

მასშტაბით. ამით აიხსნება მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის (ბუნების 

დაცვის მსოფლიო ფონდი, გარემოს გლობალური ფონდი, მსფლიო ბანკი...) 

დაინტერესება კოლხეთში ბუნებრივი სახით შემორჩენილი ჭარბტენიანი  

ეკოსისტემის გადარჩენით.ამ ორგანიზაციების დახმარებით კოლხეთის ეროვნული 

პარკი შეიქმნა (1999 წ), რომლის ხმელეთის ფართობი 28 571 ჰა და ზღვის 

აკვატორია 15 742 ჰა განისაზღვრა. 

მიწისქვეშა წყლები. საქართველოს მინერალურ სიმდიდრეთა შორის 

მნიშვნელოვანიადგილი უკავია მიწისქვეშა წყლებს (მტკნარი, მინერალური და 

თერმული), რომლებიც ხასიათდებიან მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით. 

ქიმიური და აირული შედგენილობის მიხედვით, საქართველოს მიწისქვეშა წყლები 

მრავალფეროვნებით ხასიათდება. მათ ფართოდ იყენებენ როგორც სასმელი და 

სამკურნალო დანიშნულებით, ასევე სითბური ენერგიის წყაროდ. მიწისქვეშა 

წყლები მინერალიზაციისა და ტ ემპერატურის მიხედვით შემდეგ ჯგუფებად 

იყოფა: 

1. მტკნარი სასმელი წყლები  (მინერალიზაცია არაუმეტეს 1,0 გ/ლ); 

2.მინერალური წყლები (1,0 გ/ლ-ზე მაღალი მინერალიზაცია); 

3.თერმული წყლები - სამკურნალო (20-350 C), თბოენერგეტიკული (40-1080 C); 
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თავი. 3. ეკონომიკური  ზრდის რეტროსპექტივა და 

თანამედროვე განვითარება 

„ დროთა   განმავლობაში განვითარების შესახებ     მეცნიერულმა აზრმა 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა: დაწყებული იმ იდეიდან, რომ 

კაპიტალი ათანასწორებს ზრდას.  შემდეგ იგითანამიმდევრობით  გადავიდა 

ადამიანისეული კაპიტალის როლის, ბაზრებისა და პოლიტიკური 

ღონისძიებების როლის, ინსტიტუტების როლის და უკანასკნელ დროში, 

ინდივიდებისა და ჯგუფების უფლებებისა და უფლებამოსილების გაფართოების 

როლის გააზრებაზე,    აგრეთვე  ორიენტაციაზექვეყნების  საკუთარი პოლიტიკის  

გატარების უფლებას  „.გაეროს განვითარების პროგრამის  მოხსენება 

ადამიანისეული   განვითარების შესახებ ( 2010 წ ) 

 

3.1.   ეკონომიკური  ზრდის  გნოსეოლოგიური   ფესვები 

             ადამიანთა usazRvro da zrdadi moTxovnilebis da SezRuduli 

da kლებადი resursebis, agreTve, mosaxleobis sakmaod swrafi zrdis 

Sexameba, kacobriobas aiZulebs mudmivad gazardos dovlaTisa da 

momsaxurebis warmoeba. am procesma miiRo ekonomikuri zrdis 

saxelwodeba, romelSic igulisxmeba wlidan wlamde, Taobidan 

Taobamde, xangrZlivi drois ganmavlobaSi qveynis warmoebiTi 

SesaZleblobis mdgradi gadideba. 
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    ეკონომიკური  ზრდის yvelaze adrindeli  Tanamedrove 

dasavleTური Teoria iyo merkantilizmi,* romelic XVII-ე s-Si 

nacionaluri saxelmwifoebis zrdis paralelurad აღმოცენდა. უფრო 

adrindeli Teoriebi ეკონომიკურ  ზრდას  ნაკლებ yuradRebas 

uTmobdnen.M erT-erTi pirvelTagani, romelmac detalurad 

gamoikvlia zrdis winaistoriuli safexurebi, iyo amerikeli 

istorikosi da eTnografi l.ჰ. morgani (ინგლ. Lewis Henry 

Morgan; დ.21.11 1818 – გ. 17,12.1881) misi mTavari nawarmoebia  „Zveli 

sazogadoeba” (1877 w). morganma mogvca sazogadoebis ganviTarebis 

axali periodizacia (1. veluroba; 2. barbarosoba; 3. civilizacia), 

romelic marqsizmis erT-erTma fuZemdebelma f. engelsma  (გერმ. 

Friedrich Engels;.1820-1895) gaiziara. 

      მerkantilიzmის მიხედვით, qveynis ganviTareba damokidebulia misi 

kapitalis maragze (oqro, vercxli...), romelic saxelmwifos kuTvnilebaa. 

igi xazs usvamda საგარეო vaWrobis balansis dadebiTi saldos did 

mniSvnelobas, romelic miiRweoda eqsportis maqsimიzaciisa da importis 

minimიzaciis wyaლობით.  merkantilizmis ideebi aisaxა ekonomikuri 

nacionalizmis TeoriaSi da აგრეთვე, neomerkantilizmის მოძღვრებაშi. 

ekonomikuri nacionalizmis gavrceleba XIX saukunis aSS-Si (aleqsandr 

hamiltoni) da germaniaSi (fridrix listi) dakavSirebuli iyo am 

qveynebis ganviTarebasa da დაგვიანებულ industrializaciasTan. 

    ekonomikuri nacionalizmi da neomerkantilizmi დამკვიდრდა XIX-

XX saukuneebis iaponiis ganviTarebis პოლიტიკაში, xolo bolo 

periodSi oTxi aziuri qveynis (honkongi, samxreT korea, taivani da 

singapuri) ganviTarebaSi da rac mTavaria CineTis arnaxuli 

ekonomikuri zrdis maRali tempebis miRwevaSi. 

    ეკონომიკური ზრდის კლასიკური სკოლის თეორიული საფუძველია შემდეგი  

ფფაქტორების ერთობლიობა :  

*მოსახლეობის    ზრდაზე  მალთუსის შეხედულება; 

*ხელფასზე რიკარდოს დოქტრინა; 

 *რენტაზე კლებადი  მწარმებლურობა; 

*წარმოების ხარჯებით ღირებულების განსაზღვრა; 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1895
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*თავშეკავება როგორც  დანაზოგის საფუძველი.  

    კლასიკური თეორიის მიხედვით, ეკონომიკური ზრდა, უმთავრესად,  

დამოკიდებულია კაპიტალის დაგროვებაზე. ამ მიზნით ეკონომიკამ ისეთი 

მოგების დონე უნდა უზრუნველყოს, რომელიც მეწარმეებს რისკზე  წასვლისაკენ 

უბიძგებს. კაპიტალის დაგროვების კვალობაზე წარმოიშობა  ხელფასის ზრდის 

ტენდენცია  (სპეციალური ხელფასის ფონდის ხარჯზე), რომელიც, მალთუსის 

მტკიცებით, მოსახლეობის ზრდას წაახალისებს. შესაბამისად, წარმოიშობა 

მოთხოვნა დამატებით წარმოების ფაქტორებზე, ეს კი, თავის მხრივ, ნაკლებ 

მწარმოებლური ნიადაგის დამუშავების აუცილებლობას მოითხოვს, რომელიც, 

თავის მხრივ, კლებად მწარმოებლურობაში და შესაბამისად, ფასების ზრდაში 

აისახება. იგი გამოიწვევს ხელფასის და მოგების ზრდასაც. წარმოების 

ფაქტორებზე (მიწა და შრომა) ფასების მატება ამცირებს წარმოების მესამე 

ფაქტორიდან (კაპიტალი) მიღებულ შემოსავალს (მოგება).  

          მაშასადამე, კაპიტალის დაგროვების  გარდაუვალი შედეგია მოგების 

ნორმის დაქვეითება  და დაზოგვისა და ინვესტირების წამახალისებელი 

სტიმულების გაქრობა. ეკონომიკა მხოლოდ სტაციონარული მდგომარეობის 

ციკლს გაიმეორებს ანუ შეწყდება მოსახლეობის ზრდა, არ წარმოიშობა მოთხოვნა 

დამატებით ბუნებრივ რესურსზე და საზრდოზე, ხოლო დანაზოგი მოხმარდება 

მხოლოდ გაცვეთილი ძირითადი კაპიტალის შეცვლას. ამრიგად, ეკონომიკური 

სისტემების კვლავწარმოების ტემპები მუდმივი და უცვლელი დარჩებიან, ხოლო 

ყველა არასასურველი მოვლენები უშეცდომოდ წინასწარ შეცნობილია, 

ეკონომიკური სისტემები გარანტირებულია მერყეობისაგან და ”შეუფერხებლად 

მუშაობს” (ი. შუმპეტერი).  

        ekonomikuri zrdis TeoriaSi mniSvnelovani wvlili Seitana 

amerikelma mecnierma u.u. ristoum (Rostow), romelic mis SromaSi: 

zrdis stadiebi – arakomunisturi manifesti (1950 w).  aisaxa.misi 

Teoria (xazovan – etapobrivi) daupispirda ganviTarebis marqsistul 

– etapobriv miZRvrebas da aqcenti kapitalis daCqarebul 

dagrovebaze აქვს გადატანილი.(rogorc Sida ise gare faqtorebis 

xarjze). როსტოუსთან ekonomikuri zrdis da amrigad, ganviTareბis 

uzrunvelyofis ZiriTad saSualebad miCneulia investiciis 
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waxaliseba. rostous ganviTarebis modelSi gamoyofilia zrdis 

xuTi Tanაmimdevruli etapi (1. tradiciuli sazogadoeba; 

2.gardamavali periodi; 3. aRmavloba; 4. momwifebisaken mimavali 

bazari; 5. samomxmareblo sazogadoeba). misi mtkicebiT,   zrdisM   

procesSi  es ეtapebi yvela qveyanam unda gaiaros. 

           todaros varaudiT, ganuviTarebel qveynebis  ზრდის  

პირობები თითქმის  არ  განსხვავდება  “marSalis gegmა“-ში ჩართულ 

ქვეყნების საწყის მდგომარეობისგან. amis garda, მისეულ  TeoriaSi 

mxolod kapitalis dagroveba iTvleboda ganviTarebis sakmaris 

pirobad da ugulebelyofili iyo ganviTarebis gzaze arsebuli 

politikuri, socialuri da instituciuri Semarferxeblebi. am 

aspeqtSi, როსტოუს თეორიასთანშედარებით,  win gadadgmuli nabiji 

iyo struqturuli cvlilebebis Teoria, romelic iTvaliswinebda 

ganuviTarebeli qveynebis ekonomikuri struqturis შecvlas  

ufro Tanamedrove, ufro urbanizebul, industriulad ufro 

mravalferovan warmoebisა da momsaxurebis ekonomikis struqturis 

Seqmnas. 

სინამდვილეში, როგორც კეინზმა დაასაბუთა, კაპიტალიზმის 

ბუნებისათვის   სტაბილურობა    მიუღებელია, რამდენადაც შერყევები და 

მკვეთრი მოულოდნელი დაქვეითებებიც კი, კაპიტალიზმის განვითარების 

განუყოფელი თვისებაა. 

 

 

 

3.2. განვითარების თეორიები: შედარებითი ანალიზი 

„ისტორიული განვითარების ჯერ კიდევ ადრეულ საფეხურებზე გამოიკვეთა 

განვითარებადი ქვეყნების მნიშვნელოვანი ნაწილის ეკონომიკაური dualizmiს 

ძრითადი კონტურები romeliმაც kolonializmis epoqaSi, მიიღო შემდეგი 

ფორმები, 1. tradiciuli, 2. Tanamedroვe anu „organizebulი” [ჯემალ 

კახნიაშვილი. განვითარებადი ქვეყნების ადგილი და როლი მსფლიო ეკონომიკაში. 
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იხ. ეკონომიკური თეორია. სახელმძღვანელო. გ. ადეიშვილის და რ. ასათიანის 

რედაქციით. თბ.: გამ. „სიახლე“ 1998. თავი XXIX  511-541]. 

         ეკონომიკური დუალიზმის პირობებში დუალურობა  გამოიკვეთა 

მოსახლეობისა და სამუშაო ძალის აღწარმოებაში ანუ წარმოიშვა  შესამჩნევი  

დისპროპორციულობა  ეკონომიკასა  მოსახლეობის აღწარმოებას შორის. 

ეკონომიკურ-დემოგრაფიული დუალიზმის  გავლენა  შრომითი   რესურსების  

კვლავწარმოებაზე  ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების მიხედვით 

განსხვავებულია, „რასაც საფუძვლად უდევს ცალკეული ქვევნების განვითარების 

კონკრეტულ-ისტორიული  თავისებურებანი )ეკონომიკური  და კულტურული  

განვითარების დონე,  ბუნებრივი  პირობები, დემოგრაფიული პარამეტრები,  

მიგრაციული პროცესების  მასშტაბები და მიმართულებები, ურბანიზაციის 

ხარისხი, განვითარების პოლიტიკური და ეკონომიკური ორიენტაცია...“). [ჯემალ 

კახნიაშვილი. განვითარებადი ქვეყნების ადგილი და როლი მსფლიო ეკონომიკაში. 

იხ. ეკონომიკური თეორია. სახელმძღვანელო. გ. ადეიშვილის და რ. ასათიანის 

რედაქციით. თბ.: გამ. „სიახლე“ 1998. თავი XXIX  511]. 

    მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი პერიოდის კონტექსტში აღსანიშნავია აზიის 

და აფრიკის ქვეყნების დეკოლონიზაცია, ბრეტონ  ვუდსის  (Bretton Woods)  

შეთანხმების საფუძველზე აღმოცენებული საერთაშორისო ინსტიტუტების 

განვითარება და ”ცივი ომის” პერიოდში სიღარიბის წინააღმდეგ გატარებული 

ბრძოლა, როგორც საშუალება ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არ 

გადასულიყვნენ ე.წ. „განვითარების სოციალისტურ გზაზე”. ეს იმით აიხსნებოდა, 

რომ მოსალოდნელი იყო,  საბჭოთა პროპაგანდა სიღარიბის  შემთხვევას 

გამოიყენებდა,  მსოფლიო მასშტაბით, კომუნისტური იდეოლოგიის 

გასავრცელებლად და განსამტკიცებლად. მოვლენების შემდგომმა განვითარებამ ეს 

ვარაუდი მთლიანად დაადასტურა. ამ ასპექტში  საკმარისია აღინიშნოს მსოფლიო 

სოციალისტური სისტემის შექმნა (”მეორე სამყარო”). თავის მხრივ, 

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნები  (”პირველი სამყარო”) 

დაინტერესებული იყვნენ ყოფილი კოლონიური და ნახევრად კოლონიური 

ქვეყნები კაპიტალისტურ ორბიტაში დატოვებით და მათი შრომითი და ბუნებრივი 

რესურსების სარგებლობით. ეს  კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდებოდა თუ 
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ეკონომიკურად სუსტად განვითარებულ ქვეყნებში (”მესამე სამყარო”) 

მოხერხდებოდა ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება. ომისშემდგომი ევროპის 

დანგრეული ეკონომიკის აღდგენის ”მარშალის გეგმის”  გამოცდილება კი ამ 

მხრივ კარგ პერსპექტივას სახავდა.  

    50-იან წლებში გამოქვეყნებული ძირითადი შრომები ხაზს უსვამდნენ ყოფილი 

კოლონიური ქვეყნების სტრუქტურულ სპეციფიკურობას: დუალიზმს (ა.ლევისი), 

დაუბალანსებულ ზრდას (ჰირსმანი),  ბალანსირებულ ზრდას (როზენშტეინ-

როდანი, ნიურკსე), სიღატაკის მანკიერ წრეს (ნიურკსე, ჯ.კ.გელბრეითი), 

ეკონომიკური ზრდის ეტაპები( როსტოუ) და ა.შ. 

    ამ პერიოდში (1945-50 წლები) გაბატონებული იყო დაბალი განვითარების 

გადალახვის დიდი იმედი. ეს ოპტიმიზმი  განვითარებისა და ეკონომიკური 

ზრდის გაიგივებით აიხსნებოდა.  მართლაც,  ომისშემდგომ პერიოდში  

კოლონიური უღლიდან გათავისუბლებული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის 

ტემპები შთამბეჭდვი იყო. ამ ასპექტში განვითარების   მთავარ შემაფერხებელ  

ფაქტორად კაპიტალის უკმარისობა ჩაითვალა. ამის გამო,  განვითარების 

პოლიტიკოსები ორიენტირებული იყვნენ ინდუსტრიულად განვითარებული 

ქვყნების, განსაკუთრებით  აშშ-ის  ოფიციალურ დახმარებაზე,  რომლის საბაბს    

აშშ-ის  ახალი ხელისუფლების პოზიცია იძლეოდა.  ჰარი ტრუმენმა  (ინგლ. Harry 

S. Truman;  1884 -1972) -აშშ-ის 33-ე პრეზიდენტი (1945–1953), თავის ინაუგურაციულ 

გამოსვლაში (1949 წ) წამოაყენა  სუსტად განვითარებული ქვეყნების დახმარების 

პროგრამა, რომლის კონტექსტში   აშშ-ს და  მსოფლიო სხვა განვითარებული 

რეგიონებს სუსტად განვითარებული ქვეყნებისათვის   ტექნიკური ცოდნა უნდა   

გადაეცათ.  შესაბამისად, განვითარების წამყვან სექტორად ინდუსტრია 

გამოცხადდა, მაგრამ  კაპიტალის უკმარისობა ინვესტიციების ოპტიმალურ 

განაწილებას ამწვავებდა.  იგი  ფოკუსის ობიექტი გახდა  ეკონომიკის ზოგიერთ 

სექტორში ინვესტირების ლიმიტირების  მომხრეებსა (ბალანსირებული ზრდა - 

ნიურქსე) და უფრო ვრცელი ინვესტირების მოხრეებს (დაუბალანსირებული 

ინვესტირების - ჰირშმანი) შორის.  ჰაროდ-დომარის მოდელი  კაპიტალის 

უკმარისობას ითვალისწინებდა. ამ მოდელში ზრდის დონე დანაზოგის  ნორმაზე 

იყო დამოკიდებული,  რომლის  უკმარისობას  უცხოური დახმარება თუ 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1884
https://ka.wikipedia.org/wiki/1972
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8-%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98
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შეავსებდა. ამრიგად, უცხოური დახმარება     განვითარების ძლიერი ბიძგი უნდა 

გამხდარიყო.                                     

    XX-ე საუკუნის  60-70-იან წლებში განვითარების ეკონომიკა რადიკალიზაციის 

ფაზაში შევიდა.  განუვითარებლობა, პირველ რიგში,  კვლავ საგარეო მიზეზებით 

გამოწვეულ მოვლენად  განიხილებოდა. ამ ასპექტში მრავალი თეორია  

(დამოკიდებულების თეორია, უექვივალენტო გაცვლის თეორია, ცენტრი-

პერიფერიის ანალიზი...) გამოიკვეთა. 

 

 

 

3.3 დუალური ეკონომიკის კონცეფციები 

     ნეოკლასიკური თეორიის წარმომადგენლები შეეცადნენ, ეკონომიკური ზრდის 

ნეოკეინზიანური სისტემისათვის დაეპირესპირებინათ თავიანთი მოდერნიზაციის 

კონცეფცია. მათი მტკიცებით. ზრდის კეინზიანურ თეორიებში ყურადღება 

გამახვილებულია მხოლოდ ტექნიკო-ეკონომიკური პარამეტრების ცვლილებებზე 

და არა ინსტიტუციური პირობების მთელ კომპლექსზე, ანუ კეინზიანურ 

თეორიებში ზრდა, უპირველეს ყოვლისა, განიხილება როგორც რაოდენობრივი და 

არა თვისებრივი მოვლენა. მაშინ როცა, ნეოკლასიკოსების მტკიცებით, 

ეკონომიკური განვითარება უნდა ადგილობრივ რესურსებს და არა უცხოურ 

დახმარებას ეყრდნობოდეს. ამ იდეის გამოყენებაში დაინტერესება 

გამოავლინაროგორც ადგილობრივმა ბურჟუაზიამ, ასვე ნაციონალურმა 

სახელმწიფომ.პირველისათვის ხელსაყრელი იყო ადგილობრივი იაფი  სამუშაო 

ძალის გამოყენება და შესაბამისად, მათი წარმოებული პროდუქტის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება კაპიტალის მინიმალური დანახარჯის 

პირობებში. ხოლო სახელმწიფო თავიდან აიცილებდა დემოგრაფიულ აფეთქების 

საფრთხეს.ამრიგად, ზრდის კეინზიანურმა თეორიამ, რომლის ცენტრალური 

პრობლემა იყო დანაზოგისა და ინვესტიციის თანაფარდობა, ადგილი დაუთმო 

განვითარების კლასიკურ თეორიებს, რომლებიც გაანალიზებდნენ  წონასწორობას 

კაპიტალის დაგროვებასა და  მოსახლეობის ზრდას   შორის. ეს კი მიუთითებდა 

სუსტად განვითარებული ეკონომიკის რეალური დუალიზმი სგათვალისწინების 
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აუცილებლობაზე.  ამ მიმართულების  წარმომადგენლებია (უ..ლევისი, ჯ.ფრეი, 

გ.რანისი, დეილ იორჯერსონი(ინგლ.. Dale W. Jorgenson; 7.05 1933, ს.ოკავა ...).  

    დუალიზმის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტებად ითვლებოდა ტრადიციული 

აგრარული სექტორი და ინდუსტრიული სექტორი. კლასიკურ ვარიანტში 

ტრადიციული სექტორისათვის დამახასიათებელია სუსტად განვითარებული 

ეკონომიკა. მისთვის ტიპიურია პრიმიტული ტექნოლოგიისა და ადგილობრივი 

გამოცდილების გამოყენებაზე დაფუძნებული კვაზისტაბილური წონასწორობა, 

ხოლო თანამედროვე სექტორი წარმოგვიდგება როგორც თავისებური ზედნაშენი, 

მოდერნიზებული ანკლავი ტრადიციული სექტორის შიგნით.  

    დუალური ეკონომიკის კონცეფციებში აგრარული სექტორი გაიგივებულია 

წარმოების კაპიტალიზმანდელ ფორმებთან, ხოლო თანამედროვე სექტორი - 

წარმოების კაპიტალისტურ ფორმასთან. თუმცა თითოეულ სექტორი 

არაერთგვაროვანია და მეტნაკლები პროპორციით არსებობენ წარმოების სხვადასხვა 

ფორმები.  

 

3.4 ლევისის ეკონომიკური განვითარების თეორია 

    1979 წელს არტურ ლევისი ( (ინგლ.. Sir William Arthur Lewis; 1915 –1991),  

თეოდორ შულცთან  (ინგლ. Theodore William Schultz -  30.04. 1902 - 26.02. 1998) 

ერთად,   ეკონომიკურ განვითარებაში  ნოვატორული  კვლევის   აღსანიშნავად, 

დაჯილდოვდა ეკონომიკაში ნობელის პრემიით. ლევისის  კლასიკური სტატია 

"ეკონომიკური ზრდის თეორია” (Theory of Economic Growth, Allen & Unwin, 1955), 

რომელსაც უფრო უპრიანი იქნებოდა რქმეოდა ”ეკონომიკური განვითარების 

თეორია” (იგი რომ არ აღრეულიყო სტაბილური ზრდის  შესწავლის  სხვა 

სფეროში - ჯ.კ), მესამე სამყაროს ქვეყნების განვითარების პრობლემებს ეხებოდა.  

ლევისის  მომდევნო   შრომა - ჭარბი სამუშაო ძალისრეზერვის  ეკონომიკის  

განვითარება  (Economic Development With Unlimited Supplies of Labour, 1954 )  

მიჩნეულია იმ დროს ჩანასახოვან  მდგომარეობაში მყოფ  განვითარების  

ეკონომიქსის ფუძედებელ სტატიად. ლევისის აზრით, განუვითარებელი ქვეყნები 

დუალური ეკონომიკით ხასიათდებიან. პირველია ტრადიციული სექტორი  

(აგროკულტურა და არაფორმალური აქტიურობა), რომლისთვის ნიშანდობლივია 

აგრარული ჭარბმოსახლეობა, ხოლო მეორე - მოგებაზე ორიენტირებული 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998


 

216 

 

თანამედროვე  სექტორი  (კაპიტალისტური ინდუსტრია). ამ სექტორში შექმნილი 

მოგება იძლევა ინვესტირების ფინანსირების შესაძლებლობას, რადგან,ლევისის 

მტკიცებით, ტრადიციული სექტორიდან სამუშაო ძალის თანამედროვე სექტორში  

გადადინება, ეკონომიკას და შემოსავალს  ითრევს ზრდასა და კაპიტალის 

დაგროვებაში. ამ გაგებით,  ტრადიციული სექტორი, რომელიც ჭარბ იაფ სამუშაო 

ძალას ფლობდა,  ინდუსტრიის განვითარების საიმედო რეზერვუარად მიიჩნეოდა. 

   ლევისის ამ სტატიის ცენტრალური იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ საქალაქო 

ინდუსტრიულ სექტორს სამუშაო ძალა უცვლელ ფასში მიეწოდება.იგი იმ 

საარსებო მინიმუმით განისაზღვრება, რომელსაც ტრადიციული საოჯახო 

მეურნეობა უზრუნველყოფდა. დუალური ეკონომიკის განვითარების უფრო 

გვიანდელ სტადიებზე, როცა ჭარბი სამუშაო ძალის მიწოდება ამოიწურა, სოფლის 

მეურნეობიდან დამატებითი სამუშაო ძალის მოზიდვა შესაძლებელი ხდება 

მხოლოდ ხელფასის გადიდებით. ლევისის მოდელი მესამე სამყაროს ქვეყნების 

მიერ სწრაფად აღქმული იქნა,  როგორც ინდუსტრიული ზრდის 

იმპორტჩანაცვლებადი სტრატეგიის გამართლება (იხ.. Чинери, Х. Б.). შესაბამისად, 

მომდევნო პერიოდში ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა აგრარული სექტორის 

განვითარებას, რაც ახლა 70-იან წლებში განვითარების ერთადერთ დიდ 

წარუმატებლობად ითვლება. ეს  ახლანდელი საქართველოს მაგალითზეც  ჩანს. 

    მუდმივი ინსტიტუციური ხელფასი (საშუალო პროდუქტი).  ეკონომიკის 

მოდერნიზაციისათვის აუცილებელია აგრარული სექტორიდან რესურსების 

გადანაწილება ინდუსტრიულ სექტორში. ამასთან უნდა გადაიჭრას ორი ძირითადი 

პრობლემა: 1.დაგროვება ანუ დანაზოგის მობილიზაცია და მისი გარდაქმნა 

ინვესტიციაში და 2. დასაქმებაანუ შრომა-საყოფაცხორებო სფეროდან სამუშაო 

ძალის გადაადგილება შრომაუკმარის სფეროში. ამიტომ ლევისთან მოდერნიზაცია, 

უწინარეს ყოვლისა, წარმოგვიდგება როგორც მატერიალური და შრომითი 

რესურსების გადანაწილების  საშუალება. ლევისის მოდელში მთავარ 

რეგულატორად გამოდის სექტორათშორისი ბაზარი: სამუშაო ძალის სიჭარბის 

დროს ინდუსტრიაში უმთავრესად გამოიყენება   რესურსების შრომატევადი 

სახეები. ეს იწვევს სასოფლო მეურნეობებიდან  სამუშაო ძალის ინდუსტრიაში 

გადადინების გაძლიერებას და ჭარბი შრომითი რესურსის შემცირებას. მისი 
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შედეგი იქნება ხელფასის გადიდება და საწყისი მაღალი მოგების ნორმის 

დაქვეითება 

ტრადიციული სექტორის  ლევისისეულ  კონცეფციაში გამოიყოფა: 

• ხელფასისმინიმუმი 

• სამუშაო ძალის სიჭარბე 

• მოგების მაქსიმუმი (ინოვაციიდან) 

• შრომაინტენსიური ტექნოლოგიის გამოყენება 

• აგრარული სექტორიდან  სამუშაო ძალის გადინება 

• მოგების დაქვეითება 

• ჭარბი სამუშო ძალის შემცირება/ლიკვიდაცია 

• აგრარულ სექტორში ხელფასის ზრდა 

ლევისის განვითარების მოდელში ტრადიციული სექტორი    

ორიენტირებულიაფარული ჭარბი მოსახლეობის არსებობის შენარჩუნებაზე. 

მისთვის დამახასიათებელია ნულოვანი შრომის ზღვრული მწარმოებლურობა. 

შესაბამისად, ყოველმუშაკს ხვდება წარმოებული პროდუქციის თანაბარი წილი. 

თანამედროვე სექტორში კი პროდუქციის გამოშვება, გარდა შრომისა, 

დამოკიდებულია კაპიტალსა და ტექნოლოგიაზე და აქ საშუალო შემოსავალი 

უფრო მაღალია, ვიდრე აგრარულ სექტორში. ასეთ სიტუაციაში თანამედროვე 

სექტორში სამუშაო ძალის მიწოდება განუსაზღვრელია, ანუ იგი აბსოლუტურად  

ელასტიურია. თანაც, ამ სექტორიდან სამუშაო ძალის გადინება არ იწვევს 

აგრარული წარმოების მოცულობის შემცირებას. ამის გამო, ლევისის მოდელში 

დიდი ყურადღება ეთმობა სოფლიდან ქალაქში სამუშაო ძალის მიგრაციას და მის 

საფუძველზე თანამედროვე სექტორში წარმოებისა და დასაქმების ზრდას. 

 

სქემა  1. ლევისეული  სექტორული  ეკონომიკა 

სექტორი განმსაზღრელი ფაქტორი განაწილების კანონები 

სამრეწველო 

მწარმოებლურობა 

ბაზარი ზღვრული 

(ზღვრული პროდუქტი) 

აგრარული ადგილობრივი ინსტიტუტები მუდმივი ინსტოტიციური 

ხელფასი (საშ. პროდუქტი) 
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ლევისის მოდელის ლოგიკა 

სამუშაო ძალის სიჭარბე --- >        მინიმუმი ხელფასი ------→         მაქსიმუმი 

მოგება 

                                                                                                                           

(ინოვაციიდან) 

 

 

 

სოფლის  

მეურნეობიდან     

 სამუშაო ძალის 

გადინება 

 

 

 

განვითარების საწყის  ეტაპზე თანამედროვე სექტორში, აღნიშნული მიზეზების  

გამო, სამუშაო ძალის მიწოდება მასზე მოთხოვნას აღემატება, ეს კი ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში ხელფასის დაბალ დონეზე შენარჩუნებას განაპირობებს. 

სამაგიეროდ, კაპიტალისტურ სექტორში მოხდება მოგების გადიდება და 

შესაბამისად - დანაზოგისა და კაპიტალის დაგროვების მატება, რომელზეც 

დამოკიდებულია ეკონომიკური ზრდა. ეს საწყისი ეტაპი მთავრდება კაპიტალის 

მიერ ჭარბი შრომის შეწოვისა და  ხელფასის ზრდის დაწყებით. ამ სექტორში  

მუშების დაქირავება იქამდის გაგრძელდება, სანამ მათი შრომის ზღვრული 

პროდუქტი რეალურ ხელფასს არ გაუთანაბრდება  ( = შრომაზე მოთხოვნისა და 

მიწოდების გადაკვეთის წერტილი). მიღებული მოგების ხარჯზე  რეინვესტირება 

განხორციელდება და ლევისის აზრით ასე დაიწყება თვითდამჭერი ზრდის 

პროცესი.  თავის მხრივ,სოფლის მოსახლეობის შემცირება გამოიწვევს მიწის 

ერთეულზე შრომის  ზღვრული პროდუქტის ნულს ზევით ამაღლებას და ამ 

შრომა ინტენსიური                                                                                                                          

ტექნოლოგიის გამოყენება 
 

სამუშაო ძალის სიჭარბის ლიკვიდაცია 

ხელფასის ზრდა, მოგების>სოფლის მეურნეობაში>დაცემა 
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სექტორშიც დაიწყება ეკონომიკური ზრდა. ამით მთავრდება  განუვითარებელი 

ქვეყნების ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნა.                

ლევისის თეორია იმ სახელმწიფოებისათვის გამოიყენება, რომლებშიც 

“მოსახლეობის სიმჭიდროვე მაღალია, კაპიტალი დეფიციტურია, ხოლო ბუნებრივი  

რესურსი შეზღუდულია”. [ Lewis W.A. The Theory of Economic Growth. N. 1959. გვ.. 40]. 

ასეთ ქვეყნებად ლევისი  თვლიდა, მაგალითად,  ინდოეთს, პაკისტანს და ა.შ.  

კეინზიანელებისაგან განსხვავებით, რომლებიც თავიანთ მიდერნიზაციის 

თეორიებში სახელმწიფოს ეყრდნობოდნენ, ლევისმა კონცეფციის ცენტრში 

მეწარმის ფიგურა დააყენა, რადგან, შუმპეტერის მსგავსად, ისიც მეწარმეს 

მიიჩნევდა წარმოების ნოვატორად, პროგრესის ძრავად [Шумпетер Й.А. Теория 

экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, 

капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М., 1982. Гл. 2]. ლევისთან 

მეწარმე  კაპიტალისტური რაციონალიზაციის იდეის მთავარი   მატარებელია,  

რომელიც ფლობს ინიციატივას და მიისწრაფვის მოგების მაქსიმიზაციისაკენ. 

მაგრამ შუმპეტერის ”ნოვატორისგან” განსხვავებით, ლევისეული მეწარმე   

სპეციფიკურ მდგომარეობაში მოქმედებს. კერძოდ, ლეევისმა დაუშვა შრომითი 

რესურსის განუსაზღველი მიწოდების ჰიპოტეზა, რომლის წყალობით 

არაკვალიფიციური მუშის ანაზღაურება დაყვანილია საარსებო მინიმუმამდე.  

ამასთან ივარაუდა, რომ ასეთ ფასში შრომის მიწოდება აღემატება მოთხოვნას, 

ხოლო ჭარბი სოფლის მოსახლეობის ზღვრული მწარმოებლურობა ნულის ტოლია.    

ლევისის კოცეფცია, რომელშიც საბაზრო მექანიზმი გაიდეალებულია,   სრულად 

ვერ ასახავს ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებში მიმდინარე რეალურ 

პროცესებს. საქმე ის არის, რომ აქცენტი  წარმოების შრომატევად მეთოდებზე 

გამოიწვეს  ტექნიკური პროგრესის შეფერხებას  და მათი დამოკიდებულების  

შენარჩუნებას იდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებზე. ასეთი პოლიტიკა 

მისაღებია მხოლოდ  მოკლევადიან მონაკვეთში. გრძელვადიან პერსპექტივაში იგი 

გამოიწვევს დასაქმების მკვეთრ ზრდას,  მთლიანი ხელფასის ფონდის და 

მთლიანი სამოხმარებლო მოთხოვნის გადიდებას და შესაბამისად - ძლიერ 

ინფლაციას და სოციალური დაძაბულობის გამწვავებას. 

     ასევე მიუღებელია ლევისის მეორე წანამძღვარიც, რომელიც ეხება რეალური 

ხელფასის  მუდმივ დონეზე შენარჩუნებას ფარული უმუშევრობის სრულ 
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გაქრობამდე. ფაქტობრივად ეს არის მუშათა ფონდის თეორიის აღიარება, 

რომლიდან აბსტრაგირებულია ნაკლებასდ განვითარებული ქვეყნებისათვის 

დამახასიათებელი ინფლაცია. ლევისის ვარაუდით, აგრარულ სექტორში ხელფასის 

მინიმუმს ბაზარი არეგულირებს და ყურადღების მიღმა ტოვებს ამ სექტორის 

ტიპიურ ტრადიციულ ინსტიტუტებს. ამასთან, არაკვალიფიციური შრომის როლის 

გადიდების ფონზე, შეუფასებელი დარჩა კვალიფიცური კადრების მნიშვნელობა 

საბაზრო მოდერნიზაციის განხორციელებაში. ასევე საკამათოა სწრაფი 

ეკონომიკური განვითარების წანამძღვრად შემოსავლების უთანასწორობის მიჩნევა 

იმ გაგებით, რომ მეწარმეები მთელ თავიანთ მოგებას წარმოების ტექნიკურ 

რაციონალიზაციაში ანუ წარმოებით დაგროვებაში დახარჯავენ. იგივე შეიძლება 

ითქვას ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებში მიმდინარე ურბანიზაციის 

პროცესის მიმართ. სტატისტიკური გამოკვლევები ნათლად ცხადყოფს, რომ ამ 

ქვეყნებში ქალაქის მოსახლეობის ზრდის ტემპი აშკარად ჭარბობს  წარმოებლური 

საქმიანობის ზრდის ტემპს და ამწვავებს დასაქმების პრობლემას. 

 

3.4. ჯ. ფეის და გ. რენისის დუალური ეკონომიკის მოდელი 

           ლევისის დუალურმა თეორიამ საფუძველი შეუქმნა ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების  ეკონომიკის მოდერნიზაციის  სხვადასხვა 

ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების შექმნას. ამ მხრივ აღსანიშნავია ჯ. ფეის 

და გ. რენისის მოდელი, რომელშიცაგრარული სექტორის კვლევის წანამძღვარია 

მიწის ბუნებრივი შეზღუდულობა, უცვლელი ტექნოლოგია, მოსახლეობის 

სტაბილურად მაღალი ზრდის ტემპი, მიწისა და შრომის თანაფარდობის  

გაუარესება, შრომითი რესურსის  სიჭარბე. 

            ფეი-რანისის მოდელი სამი სტადიისგან  შედგება: ნატურალური, 

შუალედური და საბაზრო. პირველ სტადიაზე ჭარბი სამუშაო ძალისზღვრული 

წარმოება ნულის ტოლია, მისი მიწოდება კი შეუზღუდველია. რამდენადაც 

აგრარულ სექტორში შრომის ზღვრული პროდუქტი ასევე ნულის ტოლია, ამის 

გამო, დასაწყისში აგრარული მოსახლეობის შემცირება არ გამოიწვევს აგრარული 

წარმოების კლებას. ჭარბი მოსახლეობის ნაწილის გადასვლა საქალაქო სექტორში 

სასოფლო წარმოების ნამეტს წარმოშობს, რომელიც კაპიტალის თავდაპირველი 

დაგროვების   ანუ მოდერნიზაციის პირველსაწყისი წყარო გახდება. ჭარბი 
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მოსახლეობის შეწოვის შემდეგ იწყება მომდევნო - შუალედური სტადია. ახლა 

ზღვრული პროდუქტი ნულს აღემატება, მაგრამ კვლავ ინსტიტუციური ხელფასის 

დონეზე დაბლა იმყოფება. ამ პირობებში   ინდუსტრიულ სექტორში მოსახლეობის 

გადადინება ხელს უწყობს აგრარული წარმოების დონის დაქვეითებას და 

საზრდოს უკმარისობას, რაც ფასების მატებას განაპირობებს.ეს კი, თავის მხრივ, 

ინდუსტრიაში ახალი სამუშაო ძალის მოსაზიდავად, შრომის ანაზღაურების 

განაკვეთის  მომატებას მოითხოვს. რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს ზღვრული 

პროდუქტის გადამეტებას ინსტიტუციური ხელფასის დონეზე მაღლა.ასე 

იწყებასაბაზრო სტადიაზე გადასვლა. რომელიც მაშინ მიიღებს სრულყოფილ სახეს, 

როცა ორივე სექტორში ხელფასის განმსაზღვრელად ზღვრული მწარმოებლურობის 

კანონი მოგვევლინება. ეს იქნება დუალიზმის ლიკვიდაცია:  ეკონომიკის ორივე 

სექტორში შრომის მწარმოებლურობის ზრდა და შრომის ანაზღაურება ერთი და 

იგივე კანონებით განისაზღვრება. დაიწყებათვითდამჭერიზრდის პერიოდი, 

რომელიც მათემატიკურად ასე გამოისახება: 

ті,, < т)к (BL I)/EU, როცა TW = °. 

    სადაც, Т - შესაბამისი ზრდის ტემპი: р -მოსახლეობა; k-ინდუსტრიული 

კაპიტალი;L -ინდუსტრიული სამუშაო ძალა; w -ხელფასის განაკვეთი; I - 

ტექნიკური პროგრესი (ინოვაცია); B- ტექნიკური პროგრესის შრომაინტენსიური 

მიმართულების საფეხურის ამსახველი (В >I - კაპიტალდამზოგველის შემთხვევაში, 

< I- შრომადამზოგველის შემთხვევაში, = О - ნეიტრალური ტექნიკური პროგრესის 

შემთხვევში);. ამ მოდელის ღირსებაა (ნეოკეინზიანურისაგან განსხვავებით) 

მოდერნიზაციის შიდა რესურსების წყაროების ძიება, რომელიც მხოლოდ 

სასოფლო წარმოების ნამეტზე დაიყვანება.  ამ მოდელის სუსტ ადგილია მათ 

(ლევისი, ფეი, რანისი..) მიერ საბაზრო მექანიზმის აბსოლუტიზაცია, მისი 

მოქმედებისთანაბარზომიერი გავრცელება  არა მხოლოდ თანამედროვე, არამედ 

ტრადიციულ სექტორზეც. თანაც ამ ნამეტის რეალიზაცია მსოფლიო ბაზარზე 

საკმაოდ რთულია, რადგან მონოკულტურული საქონლის ექსპორტს აკონტროლებს 

ტრანნაციონალური კომპანიები. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აგრარული 

წარმოების ზრდა იწვევს მასზე მსოფლიო ფასების დაცემას  და  შესაბამისად,  ამ  

ნამეტის  არა თუ ზრდას, არამედ  მისი  ღირებულების შედარებით დაქვეითებას 
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.[იხ. John C.H. Fei  and  Gustav Ranis. Development of the Labor Surplus Economy: Theory 

and Polisy.Homewood,111: Irwin, 1964]. 

    მრავალი ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის მთავარი საზრუნავია ნედლეული 

საქონლის საექსპორტო ქვოტის რეგულირება და არა მათი დაუკოებელი 

გაფართოება.ასევე,  ფეია-რანისის მოდელში შეიმჩნევა ნიადაგის როგორც 

ექსტენსიური (გამოუყენებელი მიწის ნაკვეთები) ასევე ინტენსიური ფაქტორები.აქ, 

აგრარულ სფეროში მესამე სტადიამდე აბსტრაგირებულია ტექნიკური პროგრესი.   

         დროთა განმავლობაში მოდერნიზაციის დუალურმა თეორიამ 

მნიშვნელოვანი სრულყოფა განიცადა. ერთი მხრივ,  მოდელი (ტექნიკური 

მახასიათებლების განვითარება) გართულდა, მეორე მხრივ, გათვალისწინებული 

იქნა ეკონომიკის სხვა სექტორები (საექსპორტო სექტორი, მომსახურების სფერო...) 

და მოდერნიზაციის მრავალსექტორული მოდელის შექმნა.ზოგიერთ მოდელში 

მეცნიერები შეეცადნენ ტექნიკური პროგრესის ასახვას (უწინარეს ყოვლისა, შრომა 

- კაპიტალინტენსიური ტექნოლოგიის თანაფარდობა). აგრეთვე ტექნიკურ 

პროგრესსა და დაგროვებას შორის კავშირის ძიებას დუალური ეკონომიკის 

კონცეფციის სრულყოფის ახალი თვისებრივი ეტაპი დაკავშირებული იყო 

მოდელში საგარეო სავაჭრო ასპექტების ჩართვა. ეს არსებთად ნიშნავდა 

დახურული მოდელის გარდაქმნას ღია მოდელად. ასეთი მიდგომის დროს 

მოდერნიზაციის მნიშვნელოვანი პირობა იყო არა აგრარული ნამეტის წარმოშობა, 

არამედ დაბალი ანაზღაურების წყალობით, ამ ნამეტის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება მსოფლიო ბაზარზე. ეს ანალიზი კონკრეტიზებული იყო ახალი 

ინდუსტრიული ქვეყნების (სამხრეთ კორეა ტაივანი...) მაგალითზე5 [.....].   

ორსექტორული მოდელი აგრერირების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. იგი 

ზედაპირულ ხასიათს ატარებს და შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ 

პროგნოზის შედგენის სტადიაზე. მისი რეალობაში გადაყვანა მოითხოვს მის 

კონკრეტიზაციას როგორც მიკრო, ასევე მაკროდონეზე. ეს არისოთხსექტორული 

მოდელის (აგრარული, ინდუსტრიული, მომსახურების და ექსპორტზე 

ორიენტირებული) შექმნის მცდელობა. ასეთი მოდელი უკვე მრავალი 

ქვეყნისათვის (არგენტინა, პერუ, ფილიპინები...) შეიქმნა,მაგრამ მოდერნიზაციის 

მოდელის სრულყოფამ სასურველი შედეგი ვერ მოიტანა. ეს პროცესი ნაკლებად 
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იყო ორიენტირებულიპრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად.     გამოვლინდა, 

რომ მხოლოდ ეკონომიკური ღონისძიებების მიღება არასაკმარისია პრაქტიკული 

ამოცანების გადასაჭრელად და საჭიროა არაეკონომიკური საშუალებების   

გამოყენებაც. ამასთან  დაკავშირებით გაიზარდა ინტერესი მოდერნიზაციის 

ინსტიტუციური თეორიების მიმართ. 

        განვითარების საწყის  ეტაპზე თანამედროვე სექტორში,  სამუშაო ძალის 

მიწოდება მასზე მოთხოვნას აღემატება, ეს კი ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში ხელფასის დაბალ დონეზე შენარჩუნებას განაპირობებს. სამაგიეროდ, 

კაპიტალისტურ სექტორში მოხდება მოგების გადიდება და შესაბამისად - 

დანაზოგისა და კაპიტალის დაგროვების მატება, რომელზეც დამოკიდებულია 

ეკონომიკური ზრდა. ეს საწყისი ეტაპი მთავრდება კაპიტალის მიერ ჭარბი შრომის 

შეწოვისა და  ხელფასის ზრდის დაწყებით. ამ სექტორში  მუშების დაქირავება 

იქამდის გაგრძელდება, სანამ მათი შრომის ზღვრული პროდუქტი რეალურ 

ხელფასს არ გაუთანაბრდება  ( = შრომაზე მოთხოვნისა და მიწოდების 

გადაკვეთის წერტილი).  მიღებული მოგების ხარჯზე  რეინვესტირება 

განხორციელდება და ლევისის აზრით, ასე დაიწყება თვითდამჭერი ზრდის 

პროცესი.   თავის მხრივ,სოფლის მოსახლეობის შემცირება გამოიწვევს მიწის 

ერთეულზე შრომის  ზღვრული პროდუქტის ნულს ზევით ამაღლებას და ამ 

სექტორშიც დაიწყება ეკონომიკური ზრდა. ამით მთავრდება  განუვითარებელი 

ქვეყნების ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნა.                

    ლევისის  განვითარების  მოდელმა  მნიშვნელოვანი  როლი  შეასრულა 

განვითარების   ადრეულ ეტაპებზე ეკონომიკის სტუქტურული ძვრებისა და 

ეკონომიკის სექტორების ურთიერთ დამოკიდებულების შესწავლაში.  ნობელის 

კომისიის  აზრით,  ”ლევისი განვითარების ეკონომიკის კვლევის პიონერია ... იგი 

განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს განუვითარებელი ქვეყნების პრობლემებს”.    

ლევისის ზრდის თეორიას დღესაც არ დაუკარგავს აქტუალურობა.  ამ აზრის 

დადატურებაა გ.ფილდსის გახმაურებული შრომა - „siRaribe, uTanasworoba da 

ganviTareba”.  Tაvis wignSi g. fildsi   აCvenebs, rom lorencis mrudi 

SeiZleba გამოვიყენოთ luisis modelSi aRwerili dualuri ganviTarebis 

sami SesaZlebeli SemTxvevis გასაანალიზებად.. igi gamoyofs dualuri 

ganviTarebis sam tips: 
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         1. zrdis modeli Tanamedrove seqtoris gafarToebis xarjze (ორივე 

სექტორში xelfasis donis ucvlelad SenarCunebis პირობებში). es modeli 

daaxloebiT უფრო Seesabameba დასავლეთის ganviTarebuli qveynebis zrdis 

istoriul models, ვიდრე აზiის განვითარებულ ქვეყნებს (იaponiა, 

samxreTkorea,taivanი...); 

         2. SemTxveva roca Tanamedrove seqtorSi warmoebas zrdაs Tan ar 

aხlაvs am seqtorSi dasaqmebis zrda. aqedan zrdis Sedegebi nawildeba 

Zalze SezRuduli jgufis wevrTa Soris. tradiciul seqtorSi dasaqmeba 

da xelfasi ucvleli rCeba. es modeli damaxasiaTebelia laTinuri 

amerikisa da afrikis mravali qveynisaTvis; 

       3.ganviTarebis modeli tradiciuli seqtoris xarjze. aq 

ekონომიკური zrdis yvela sargebloba modis tradiciul seqtorSi 

dasaqmebulTa wilze. axal dargebSi Seiმჩნევა  umniSvnelo zrda an sulac 

ar SeimCneva, ganviTarebis es modeli damaxasiaTebeli iyo maoisturi 

CineTisaTvis, kambojisaTvis da a.S. msgavsi qveynisaTvis . 

    ლორენცის მრუდი   განაწილების ფუნქციის გრაფიკული გამოსახვაა, რომელიც 

1905 წელს ამერიკელმა ეკონომისტმა და სტატიკოსმა მაქს ოტო ლორენცმა (დ.1876- 

გ. 1959), მოსახლეობის შემოსავლებში უთანასწორობის მაჩვენებელად,  

შემოგვთავაზა.  ლორენცის მრუდს ვხვდებით ეკონომიკური მეცნიერების მიღმაც.  

     ლორენცის მრუდიდან გამოიყვანება უთანასწორობის რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი,  მაგალითად, ჯინის კოეფიციენტი და რობინ ჰუდის ინდექსი(Robin 

Hood index), რობინ ჰუდის ინდექსი ფართოდ გამოიყენება დასახლებული 

რაიონების ზოგადი პრაქტიკის ექიმებით უზრუნველყოფით    პროგნოზირების 

დროს.   ასეთ შეფასებაში ლორეცის მრუდი შეივსება არა შემოსავლით,  არამედ 

მათი წილით მოცემული  რაიონის,რეგიონის თუ ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ.   

ეს საშუალებას მოგვცემს  რაიონების მიხედვით ექიმების განაწილებაში 

გონივრული პროპორცია დავიცვათ.    

     რობინ ჰუდის ინდექსის მსგავსად, ლორენცის მრუდთან დაკავშირებულია 

ჰუვერის ინდექსი(Hoover index).  იგი შემოსავლის მიხედვით უთანასწორობის 

კიდევ ერთი მაჩვენებელია.ჰუვერის ინდექსი   საზოგადოების შემოსავლის იმ 

წილს უტოლდება, რომლის გადანაწილება თანასწორობის მისაღწევად 
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აუცილებელია. გრაფიკულად იგი წარმოდგენილია როგორც ყველაზე გრძელი 

ვერტიკალური მონაკვეთი, რომელიც  ფაქტობრივ ლორენცის მრუდს აერთიანებს 

თანასწორობის ხაზთან.  

    შემოსავლის აბსოლუტური ყოფადობის დროს ჰუვერის ინდექსი ნახევრად ღია 

ინტერვალს [0;1) მიეკუთვნება. ხოლო თუ შემოსავალი გაუყოფადია 

უსასრულობამდე, მაშინ შემოსავლისის ის წილი აღინიშნება, რომლის 

გადანაწილება საზოგადოებას თანასწორობისაკენ მაქსიმალურად დაახლოებს.  

გაეროს განვითარების პროგრამა სისტემატურად აქვეყნებს მსოფლიოს ქვეყნების 

ჯინის კოეფიციენტს, რომლის მიხედვით ხდება სოციალური თანასწორობის 

შეფასება ამქ ვეყნებში.  მას ჯინის სახელი [იტ.Коррадо Джини (დ.1884 - გ.1965-

იტალიელი ეკონომისტი, სტატისტიკოსი, სოციოლოგი და დემოგრაფი} კორადო 

ჯინის პატივსაცემად ეწოდა.კოეფიციენტი შეიძლება შეიცვალოს 0-იდან (შეესაბამება 

აბსოლუტურ თანასწორობას) 100-მდე (შეესაბამება აბსოლუტურ უთანასწორობას). 

კოეფიციენტი გამოითვლება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების შემოსავლების 

შედარებით. ქვეყნის ჯინის კოეფიციენტის შედარება რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

დასკვნის მიღების საშუალებას იძლევა. kerZod, მისი გამოყენებით ქვეყნები 

შეიძლება დავყოთ ოთხ დიდ ჯგუფად: 

    1. სოციალური თანასწორობის მაღალი დონე, ჯინის კოეფიციენტი 

ნაკლებია 33-ზე;  ქვეყნები სამ ჯგუფში განლაგებულია თითქმის მხოლოდ ევროპის 

ქვეყნები. გამონაკლისია იაპონია (24.9), ეთიოპია (29.8), სამხრეთ კორეა (31.6) და 

კანადა (32.6). სოციალური თანასწორობის ლიდერები დღევანდელ მსოფლიოში 

არიან იაპონია და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები: დანია (24.7), შვედეთი (25), 

ნორვეგია (25.8) და ფინეთი (26.9). ამ ჯგუფშია ევროპის ქვეყნების უმრავლესობა. 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ამ ჯგუფშია ბელარუსი(27.9) და  უკრაინა (28.2). 

2. სოციალური თანასწორობის საშუალო დონე, ჯინის კოეფიციენტი 33-იდან 41-

მდე; ამ ჯგუფში მოხვდა ევროპის დანარჩენიქვეყნები (თურქეთის გარდა). მათ 

შორის - გაერთიანებული სამეფო (36), ირლანდია (34.3), პოლონეთი (34.9), სამხრეთ 

ევროპისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ამავე ჯგუფშია ყველა დანარჩენი 

პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო, აგრეთვე თითქმის ყველა დანარჩენი განვითარებული 

სახელმწიფო. 
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3. სოციალური უთანასწორობის მაღალი დონე, - ჯინის კოეფიციენტი 41-ს 

ზემოთ; უფრო განვითარებული ქვეყნებიდან და ტერიტორიებიდან ამ ჯგუფშია 

მხოლოდ ჰონკონგი (43.4) და სინგაპური (42.5). სამაგიეროდ, ამ ჯგუფში მოხვდა 

ლათინური ამერიკის ქვეყნები. მათ შორის - არგენტინა (50), ბრაზილია (55), 

კოლუმბია (58.5). ევროპის ქვეყნებიდან აქ მხოლოდ   თურქეთი (43.5) მოხვდა. 

სოციალურ უთანასწორობაში გამოიტჩევა ნამიბია (74)და ბოტსვანა (61). 

4.პირველრიგში უნდა შევნიშნოთ, რომ ამ კოეფიციენტის დათვლისას 

შესაძლებელია ბევრი უზუსტობა. ეს იმ ქვეყნებს ეხება, სადაც სტატისტიკა საკმაოდ 

უზუსტოა და მოსახლეობის მდიდარ ნაწილს საშუალება აქვს არასრულად აჩვენოს 

თავისი შემოსავალი. ამის მიუხედავად კოეფიციენტი საშუალებას გვაძლევს 

გავიაზროთ სოციალური თანასწორობის პრობლემა მსოფლიოში. 

პირველი დასკვნა ,სოციალური უთანასწორობა, პირველ რიგში, 

დამახასიათებელია ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისთვის. ეს ბუნებრივია, 

რადგან სოციალური თანასწორობა გარკვეულ წილად ნიშნავს მთლიანი 

შიდაპროდუქტის სამართლიან გადანაწილებას. მაგრამ ძნელია  ბევრ ადამიანზე 

თანაბრად გაყო პატარა ნამცხვარი. ასევე ძნელია გაყო მშპ, როდესაც გასაყოფიც 

თითქმის არაფერია. თუმცა არ არსებობს წესი გამონაკლისის გარეშე. ასეთი 

გამონაკლისია სოციალური თანასწორობის მაღალი დონე ისეთ ქვეყნებში, 

როგორიცაა ეთიოპია, ბელარუსი და უკრაინა. 

მეორე დასკვნა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკებისთვის დამახასიათებელია 

სოციალური უთანასწორობის მაღალი დონე, ხოლო სოციალური ეკონომიკის 

ქვეყნებში (ჩრდილოეთევროპა),  სადაც პარადი სოციალ-დემოკრატიას მიყავს 

სოციალური თანასწორობის დონე მაღალია. ამ წესიდან გამონაკლისები გაცილებით 

მეტია. მთელ სამხრეთ ევროპაში ძალიან ძლიერია სოციალისტური მიმდინარეობის 

პარტიების გავლენა, რომლებიც ხშირად არიან ხელისუფლების სათავეში. 

მიუხედავად ამისა, ამ რეგიონისთვის  დამახასიათებელია სოციალური 

უთანასწორობის ბევრად მაღალი დონე, ვიდრე დანარჩენი ევროპისათვის. 

მესამე დასკვნა,ალბათ, ასეთი უნდა იყოს: შესაძლოა, სოციალური 

უთანასწორობის დონისათვის მთავარი მნიშვნელობა აქვს ამა თუ იმ ერის 

მენტალობას და არა სოციალურ-პოლიტიკურ ფაქტორებს. არსებობენე რები 
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(ამერიკელები, ონგ;ლისელები...), რომლებისთვის უფრო მთავარი თავისუფლების, 

მათ შორის ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხია, ვიდრე სოციალური 

თანასწორობა. 

კიდევ ერთი დასკვნა უნდა გავაკეთოთ საქართველოსთან მიმართებაში. 

ოფიციალურად, საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი (40.8) ყველაზე მაღალია 

პოსტსაბჭოთაქვეყნებში (ასეთივე აქვს თურქმენეთს), ხოლო ევროპაში ჩამორჩება 

მხოლოდ თურქეთს. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ არსებობს უნივერსალური სოციალ-

ეკონომიკური მოდელი, რომელი ცყველა ქვეყანას გამოდგება. ყველამ ის მოდელი 

უნდა აირჩიოს, რომელიც უფრო მორგებულია ამა თუ იმ ერის მენტალობასთან, 

პოლიტიკურ, ისტორიულ და კულტურულ ტრადიციებთან. ამ მოდელის 

ფარგლებში მან უნდა გადაწყვიტოს მათ შორის სოციალური თანასწორობისა და 

ეკონომიკური თავისუფლების თანაფარდობის პრობლემაც. აქ, ისიც უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ თავისუფალი ეკონომიკის დამკვიდრების დროსაც არ 

შეიძლება სოციალური საკითხების იგნორირება.  რადგან იგი შეიძლება 

დესტაბილიზაციის  ძლიერი ფაქტორი გახდეს. 

   საზოგადოებაში შემოსავლის განაწილებაში უთანასწორობის ხარისხის 

შეფასება შესაძლებელია ფონდების კოეფიციენტის დახმარებით. ფონდების 

კოეფიციენტი ზომავს თანაფარდობას მოსახლეობის  ორ ჯგუფის საშუალო 

შემოსავალს შორის:  ყველაზე მაღალშემოსავლიანი მოსახლეობის 10 % და ყველაზე 

დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის 10% % შედარებით.  

      შემოსავლის მიხედვით მოსახლეობის დიფერენცირების შესაფასებლად 

გამოიყენება სიღარიბის კოეფიციენტი. იგი  შედარებითი მაჩვენებელია. და 

გამოხატავს იმ მოსახლეობის რიცხოვნებას, რომლის  რომელთა შემოსავალი 

საარსებო მინიმუმზე დაბალია და ასახავს   რიცხოვნების პროცენტული 

შეფარდებას ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის მიმართ* [იხ.Райзберг Б. А., 

Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономическийсловарь.-5-е 

изд., перераб. и доп.-М., 2006]. 

ganviTarebis samive tipis mimarT lorencis mrudis gamoyeneba m. filds 

SesaZlebloba miscada esabuTebina Semdegi mtkiceba: 

    pirvel SemTxvevaSi aRwerilia  zrdis modeli Tanamedრove seqtorSi 

dasaqmebis gafarToebis xarjze (lევisis modeli). am modelSi adgili aqvs 
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Semosavlis absolutur zrdis da absoluturi siRatakis masStabis 

Semcirebas, magram lorencis mrudi isea gavlili, rom SeuZlebelia 

zustad ganisazRvros raime cvlileba Tumoxd aSedarebiTi uTanasworobis 

doneSi. fildsi gviCvenebs, rom ganviTarebis adreul stadiebze SesaZloa 

SedarebiTi uTanasworobis donis gadideba, xolo Semdeg misiSemcireba.  

მრუდის შეფასების დროს ფილდი შემდეგ მტკიცებას დაეყრდნო yvelaze 

Raribebi, romlebic umTavresad rCebian tradiciul seqtorSi, iReben 

Semosavlis ucvlel sidiდეs, magram am jgufis Semosavlis wili mcirdeba 

gazrdil mTlian SemosavalSi. amis gamo axali lorencis mrudi (L2) 

pirvelsawyisi mrudi (L1) monakveTisqveviT, romelic mosaxleobis yvelaze 

Raribi nawiliს Semosavals asaxavs, imyofeba; 

        *Tanmedrove seqtorSi dasaqmebuli TiToeuli muSa absolutur 

gamosaxulebaSi zustad igive Semosavals Rebulobs, rasac adre, magram 

mcirdeba mosaxleobis yvelaze mdidari jgufis wili. ris gamoც, axali 

lorencis mrudi imyofeba pirvelsawyisze maRla im monakveTSi, romelic 

asaxavs mosaxleobis mdidari fenisSemosavals; 

     *cxadia, rom sadRac is ori mrudi  (L1 daL2) gadaikveTeba. sabolood, 

Zalze rTulia vamtkicoT raRac gansazRvruli uTanasworobis xarisxis 

mimarT. yvelaferi damokidebulia ama Tu imqveyanaSi Camoyalibebul 

konkretul situaciზე. 

2. ganviTarebis meore SemTxvevaSi erovnuliSemosavali izrdeba, magram misi 

ganawileba nakleb Tanabrad ხorcieldeba. ar SeimCneva siRaribis maStabSi 

raime   cვლილება.  

   ორსექტორული განვითარების მოდელი სიმარტივით გამოირჩევა. თუმცა ეს 

მოდელი, არსებული რეალობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვან მოდიფიკაციას 

მოითხოვს. ერთდროულად გამოიკვეთა ლევისის განვითარების მოდელისადმი 

კრიტიკული დამოკიდებულება. მაგალითად, მ.ტოდაროს მტკიცებით, ლევისის 

მოდელის  სამი დებულება   არ შეესაბამება მესამე სამყაროს უმეტესი ქვეყნების 

რეალობას. უწინარესყოვლისა, მოდელი იმ ვარაუდიდან გამომდინარებს, რომ 

სოფლიდან შრომითი რესურსის მიგრაცია და ქალაქში სამუშაო ადგილების შექმნა 

მიმდინარეობს თანამედროვე სექტორში კაპიტალის დაგროვების პარალელურად. 

რომ რაც უფრო ჩქარია დაგროვების ტემპი, მით უფრო სწრაფად იზრდება 
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დასაქმება. მაგრამ, კითხულობს ტოდარო, რა მოხდება თუ მოგებაინვესტირებული 

იქნება შრომადამზოგველ მოწყობილობაში ან ”კაპიტალის გადინების” სახით  

დასავლეთის ბანკების დეპოზიტებზე მოხვდება? თანაც მხედველობაში, უნდა 

მივიღოთ, რომ  ტექნიკური პროგრესი გულისხმობს პროდუქციის ერთეულზე 

შრომითი დანახარჯის შემცირებას. ამ შემთხვევაში ხელფასის  და დასაქმების 

მთლიანი ჯამი არ გაიზრდება ანუ პროდუქციის მატება მთლიანად აღმოჩდება 

მცირერიცხოვან კაპიტალის მესაკუთრეთა განკარგულებაში. ეს იქნებოდა ”ზრდა 

განვითარების გარეშე”. მეორე საკამათო დებულებაა ტრადიციულ სექტორში ჭარბი 

სამუშაო ძალის და თანამედროვე სექტორში სრული დასაქმების ერთდროული  

თანაარსებობა. მესამე  მცდარ  დაშვებად მიჩნეულია თანამედროვე სექტორში 

შრომისკონკურენტულ ბაზარზე რეალური ხელფასის მუდმივად შენარჩუნების 

გარანტია იმმომენტამდე, სანამ სოფელში სამუშაო ძალის ნამეტი არ ამოიწურება. 

ლევისის ეს მოსაზრება პრაქტიკამ  არ დაადასტურა.  [Тодаро М.П.  Экономическое 

развитие : УчебникМ.: ЮНИТИ,   199,  с . 85 -  87]. 

    ლევისის განვითარების მოდელის  ტოდარისეული  შეფასება მთლიანობაში 

მისაღებია,   თუმცა მისი კრიტიკული გამონათქვამი ლევისის მოდელის პირველი 

დებულების შესახებ,სულ ცოტა, საკამათოა. თვით  ლევისი ზრდას რთულ 

პროცესად მიიჩნევდა და მასგარკვეული ხარჯის გაღებასთან აკავშირებდა, 

რომელიც,თავის მხრივ, ახალ წანამძღვრებს ქმნის ახალი ზრდისათვის.ლევისის 

აზრით, ზრდის უწყვეტლობას სამი მიზეზი განაპირობებს: 

 1. რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის  საქონლის გამოშვებისადმი  მისწრაფება; 

2. ცოდნის დაგროვება და მისი გამოყენება ტექნიკური პროგრესის მისაღწევად; 

3. მოსახლეობის ერთ სულზე კაპიტალის მოცულობის გადიდება. 

      ganviTarebisadmi aseTma midgomam misdami kritika daimsaxura. იგი, 

pirvel rigSi, exeboda აგრარული raionebis ganviTarebis xarjze qalaqebis 

ganviTarebaze aqcentebis gadatanas, romelic gamoiwvevda qveynis 

Sigaregionebs Soris uTanasworobis mniSvnelovan zrdas. ამასთან, 

empiriulma gamokvlevebma cxadyo, რომ აგრარულ seqtorSi samuSao Zalis 

siWarbe sezonuria da misma gadadinebam saqalaqo seqtorSi SeiZleba 

gamoiwvios აგრარული warmoebის kraxi Tu ara, misi mniSvnelovani 

Sesusteba.XX-ე saukunis 70-ian wleბSi aRmoCnda, rom STambeWdavi 



 

216 

 

ekonomikuri zrdis tempebis miuxedavad, mTlianobaSi ნაკლებად 

ganviTarebუli qveynebis ekonomikuri da სოციალური მდგომარეობა არსებითად 

არ  შეცვლილა. 

 

 

 

 

 

თავი 4. ეკონომიკური  ზრდის თეორიები 

 

4.1.  ეკონომიკური ზრდის შეზღუდული თეორია (Growth limits theory ) 

       XX-ე საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ზოგიერთი მეცნიერი 

გარდაუვალი გლობალური კატასტროფის კონცეფციით გამოვიდა. ამ  მოსაზრებას 

საფუძვლად დაედო მსოფლიო საზოგადოების განვითარების არსებული 

ტენდენციები. მაგალითად, რომის კლუბის მოხსენებაში (Growth limits)  დ. 

მედეუსმა* [ინგლ. Danelia Meadows; 1941-2001; ამერიკელი მკვლევარი-ეკოლოგისტი, 

პროფესორი და მწერალი. სახელი გაითქვა წიგნით - ზრდის შეზღუდულობა (1972 

წ.)]. აღნიშნა მწვავე წინააღმდეგობა, ერთი მხრივ, პლანეტის სწრაფად ზრდად 

მოსახლეობის და ინვესტიციური საქონლის დაუცხრომელი  წარმოების ზრდის 

სურვილსა და, მეორე მხრივ, პლანეტის გაუნახლებადი ბუნებრივი რესურსების  

სწრაფად გამოლევას შორის. აქედან გამომდინარე, ზრდის ყოველი დღე მსოფლიო 

ეკონომიკას სულ უფრო მეტად აახლოებს ზრდის ზღრამდე. მისი აზრით, 

კაცობრიობის ახლანდელი ცოდნის საფუძველზე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 

ზრდის ფაზა  უახლოესი 100 წლის განმავლობაში დამთავრდება, რომელსაც 

შემდეგ აუცილებლად მოყვება მოსახლეობის რიცხოვნების სტიქიური შემცირება. 

მისი გამომწვევი მიზეზი იქნება წარმოების მოცულობის მკვეთრი შემცირება, 

გარემოს დეგრადაცია, რესურსების გამოფიტვა და ა. შ.  ამრიგად, ზრდის 

შეზღუდული თეორიაასახავს გლობალური კატასტროფიის მოახლოებას, თუ 

შენარჩუნდება:  

      *  მსოფლიო მოსახლეობის ზრდის არსებული ტენდენცია;  

      * ინდუსტრიული და სასოფლო წარმოების ზრდის ტემპი;  
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      *  გარემოს გაჭუჭყიანება; 

           *  ბუნებრივი რესურსების გამოფიტვა. 

    შეიძლება თუ არა გლობალური კატასტროფის თავიდან აცილება?  რომის 

კონფერენციამ ამ კითხვაზე დადებითი პასუხი დაუშვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ კაცობრიობა ”ნულოვან ზრდას” აირჩევდა ანუ მოხდებოდა: 1. მოსახლეობის 

მარტივი აღწარმოება; 2. ინდუსტრიული წარმოების გადაყვანა ”დახურულ ციკლში; 

3. ახალი საწარმოების შექმნაზე უარის თქმა;4.მეორადი ნედლეულის მაქსიმალური 

გამოყენება  და ა.შ. 

 

4.2 ენდოგენური ზრდის  თეორია (la theorie de la croissance endogene) 

    მაკროეკონომიკური გადაწყვეტილების ჭრილში კონომიკური ზრდის ახსნას 

ენდოგენური  ზრდის  თეორია  ცდილობს. იგი  ექსოგენური ზრდის  

(Croissance exogene),  განსაკუთრებით სოლოუს (Solov) მოდელის,  

საპასუხოდ წარმოიშვა.სოლოუმ თავისი ეკონომიკური ზრდის მოდელი 

ტექნოლოგიურ პროგრესზე ააგო, მაგრამ ამ პროგრესის წარმოშობის მიზეზების 

გარკვევას თავი აარიდა. ენდოგენური  ზრდისპირველი მოდელი პ. რომერმა 

(Paol Romer) გამოაქვეყნა თავის სტატიაში -ზრდადი უკუგება და 

გრძელვადიანი ზრდის მოლოდინი(Increasing Retums and long Run 

Growth.Journal Political Economy, octobre 1986 ). შემდგომ, ეს თეორია 

რ. ლუკასმა (Robert E.Lukas)  და რ. ბარომ (Robert Barro) განავითარა. 

     რომერის მოდელის  შექმნამდე ზრდის ორი ძირითადი თეორიული მოდელი 

არსებობდა. პირველი იყო კეინზიანური ჰაროდ-დომარის მოდელი, რომელიც  ხაზს 

უსვამდა ზრდის არასტაბილურ სიტუაციას მოკლევადიან პერსპექტივაში. მეორე -

ნეოკლასიკურ ჰიპოტეზაზე დაფუძნებული სოლოუს მოდელი. მაგრამ ვერცერთი 

დასახელებული მოდელი ვერ ხსნიდა ეკონომიკის ზოგიერთ ფენომენს, რადგან არ 

არსებობდა ყველა ქვეყნის ემპირული მსგავსება. მაგალითად, აფრიკამ ვერ შეძლო 

ეკონომიკური ჩამორჩენილობის დაძლევა, თუმცა ტექნიკურ პროგრესს, როგორც 

ცვალებად ექსოგენს, „ციდან ჩამოვარდნილი მანნასავით” იყენებდა. თვით სოლოუც 

არ იყო თავისი მოდელით კმაყოფილი, რადგან ზრდის ის ნაწილი, რომელიც 

”ეკონომიკის მიღმა” მდებარეობდა, აუხსნელი რჩებოდა. 
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   ამრიგად, ენდოგენური თეორეტიკოსების მთავარი ამოცანა მყარი ზრდის 

წყაროების პოვნა იყო. 1962 წელს ნ. კალდორმა (Nikolas Kaldor)  და კ. ეროუმ 

(Kenneth Arroww) ეს მოდელი დაგროვილი ცოდნის რაოდენობაზე (რომელსაც 

მოგვიანებით ადამიანისეული კაპიტალი ეწოდა - ჯ.კ.) დამოკიდებული გახადა. 

მაგრამ მოდელი მაღალმწარმოებლური წარმოების მასშტაბიდან ზრდად უკუგებას   

მხოლოდ ეკონომიკური მუდმივი ზრდის პირობებში იძლეოდა. საბოლოოდ, 1986 

წელს პ. რომერმა დასახელებული შეზღუდვა მოხსნა . 

    ენდოგენური  ზრდის  თეორია   ზრდის ოთხ ძირითად ფაქტორს გამოყოფს: 

• მასშტაბის  მწარმოებლურობა. თუ მასშტაბიდან უკუგება ძირითადად 

მუდმივია,ზოგიერთ ინვესტიციას მწარმოებლურობის ამაღლება შეუძლია. 

მაგალითად, სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის  განვითარება, ფაქტობრივად,  კერძო 

მწარმოებლების შიდა დანაზოგის მწარმოებლურობის გადიდების გარეგანი 

დადებითი ეფექტია; 

• ინოვაცია. ტექნიკური პროგრესი ინტეგრირებულია ზრდაში და  რამდენადაც  

იგი დამოკიდებულია ეკონომიკური აგენტების ინიციატივებისა და ჩვევების 

განვითარებაზე, ინოვაციურ ენდოგენს ქმნის. ამრიგად, ინოვაცია ზრდის უკუგების 

მაჩვენებელია. იგი ცოდნის მარაგს ადიდებს და ამ ცოდნის თანამდევ ეფექტებს 

ყველა საწარმოს მიმართ ავრცელებს. ეს,  საბოლოო ჯამში, ეკონომიკურ ზრდას 

იწვევს; 

• ადამიანისეული კაპიტალი. იგი მიჩნეულია ყოველი ერის 

რეალურსიმდიდრედ; 

      * სახელმწიფო ინტერვენცია. სახელმწიფოს ეკონომიკის მწარმოებლურობის 

გადიდება შეუძლია შესაბამისი  ეკონომიკური და სოციალური ინფრასტრუქტურის 

შექმნით. 

      დასახელებული ფაქტორები ერთიმეორესთან ურთიერთდამოკიდებულებაში 

იმყოფება. მისგან გამომდინარეობს განვითარებულ და განუვითარებელ 

სამყაროებში დათვით ამ სამყაროების შიგნით,  ზრდის ტემპებს შორის განსხვავება. 

შესაბამისად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ რომელიმე ქვეყანაში ზრდის დროებითი 

თუ ხანგრძლივი დამუხრუჭება გამოიწვევს ამ ქვეყნის ქრონიკულ, ძლიერ 

ჩამორჩენას  ინდუსტრიულად უფრო განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. 
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მაგრამ ეს თუ ასეა, მაშინ რით აიხსნება ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების  

უფრო მაღალი ზრდის ტემპები XX  საუკუნის ბოლო ოცწლეულში და XXI  

საუკუნის პირველ ათწლეულში?    

    და  ბოლოს, ზრდის ენდოგენური მოდელი გარეგნულად ნეოკლასიკურს 

ჩამოგავს, მაგრამ მისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. პირველ რიგში, ეს 

თეორია უარყოფსკაპიტალის კლებადი ზღვრული მწარმოებლურობის შესახებ 

ზრდის ნეოკლასიკურ წანამძღვარს და მთლიანი ეკონომიკის ჩარჩოში წარმოების 

ეფექტის გავრცელებას უშვებს. 

 

4.3.. ზრდის  დამოკიდებულების  თეორია 

(Amin, Prebish, Singer, Frank) 

    დასახელებული  თეორიის საფუძველია გლობალური ეკონომიკა, რომელიც 

ვიწრო გაგებით ორი პოლუსისგან შედგება. პირველი პოლუსი ცენტრია. მასში 

თავმოყრილია უფრო განვითარებული ქვეყნები. მეორე პოლუსს პერიფერია ქმნის 

და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს მოიცავს. ცენტრის განკარგულებაშია 

მაღალი თვისებრიობის კაპიტალი (საუკეთესო ადამიანისეული პოტენციალი, 

უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი საწარმოები, კაპიტალიზებული მიწის 

ვრცელი ფართობი, შრომისა და წარმოების დახვეწილი ორგანიზაცია), რომელიც 

მაღალი ეფექტიანობით გამოირჩევა. სრულიად საწინააღმდეგო სურათია 

ჩამოყალიბებული ნაკლებად განვითარუბელ ქვეყნებში. ასეთ სიტუაციაში ცენტრს 

საშუალებას აქვს, საგარეო ვაჭრობის დახმარებით, უექვალენტოდ მიითვისოს 

ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში შექმნილი დამატებული ღირებულების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამავე მიზნით გამჭვალულია ნაკლებად განვითარებულ 

სამყაროშიტრანსნაციონაიური კომპანიების საქმიანობა. მას ემატება მრავალი  

ნაკლებად განვითარუბელი ქვეყნის კორუფციული კავშირი  უფრო 

განვითარებული ქვეყნების კომპანიების ეკონომიკურ ინტერესებთან. ამ ასპექტში 

ჩამორჩენილი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ დამოკიდებულია უფრო 

განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ პოლიტიკასთან. 

    რაულ პრებიშის (ესპ.. Raúl Prebisch; 1901- 1986-არგენტინელი ეკონომისტი) 

სახელი მჭიდროდ დაკავშირებულია ლათინური ამერიკის ეკონომიკური აზრის 

განვითარებასთან. პრებიშის და მისი თანამიმდევრების შეხედულებებმა ფართო 
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გავრცელება ჰპოვადა გავლენა მოახდინა მესამე სამყაროში თანამედროვე 

ეკონომიკური ურთიერთობის კონცეფციის ჩამოყალიბებასა და მის გარდაქმნაზე.  

     თავის შემოქმედებით ძიებაში რ. პრებიშმა რთული გზა განვლო. დასაწყისში 

იგი კეინზიანელად მოგვევლინა  და იწამა ლათინური ამერიკის ეკონომიკური 

განვითარების შესაძლებლობა  სანედლეულო სპეციალიზაციისა და უცხოური 

კაპიტალის მოზიდვის ხარჯზე. შემდგომ, მან მწვავედ გააკრიტიკა ეგრეთ 

წოდებული პერიფერიული კაპიტალიზმი და შრომის უთანასწორო განაწილება I 

და III სამყაროებს შორის [იხ.«Латинская Америка», 1976, № 3].      პრებიშის   

აზრით,   უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც ლათინური ამერიკის ქვეყნებს 

აწუხებს იმაში მდგომარეობს, რომ მოსახლეობის უზარმაზარი მასა, მიუხედავად 

ეკონომიკურ განვითარებაში განსაზღვრული წარმატებისა, კვლავინდებურად 

მოკლებულია მის ნაყოფს. შენარჩუნებულიადა თანაც იზრდება ეგრეთ წოდებული 

”კრიტიკული სიღარიბე”.   ამ პრობლემით დიდიხანია დაკავებულია გაეროს 

ლათინური ამერიკის ეკონომიკურიკომისია (ლაეკ), რომელსაცმიაჩნდა, რომ 

ეკონომიკური განვითარების დინამიკათავისთავად, სტიქიურად გადაჭრიდა ამ 

პრობლემას.მაგრამ ეს ასეარ მომხდარა და როგორც პრებიში ფიქრობს, არც 

შეიძლება მომხდარიყო. საქმე ის არის, რომ სიღარიბის უმძიმესი მანკი 

განპირობებულია არსებულისისტემის ღრმა ფაქტორებით, რომელიც 

ტრადიციული ხერხებით არ იცვლება.ამ ფაქტორების გადალახვა მხოლოდ ახალი 

ფორმულირების მეშვეობით შეუძლებელია. მაგალითად, ასეთია საზოგადოების  

დაბეჩავებულ ფენებში მოხმარებისა და კეთილდღეობის მინიმუმის მიღწევა. ამ 

მიზნის მიღწევის აუცილებლობა  და მისი გადაჭარბებაც კი უკამათოა. მაგრამ 

ამას როგორ უნდა მივაღწიოთ? არ შეიძლება ამ ფუნდამენტურ კითხვაზე თავის 

არიდება და ილუზიებში გახვევა.როგორც კი სიღატაკისა და უმუშევრობის 

საკითხი წამოიჭრება, მაშინვე ამოტივტდებაცენტრიდან მოწოდებული 

ტექნოლოგიისმნიშვნელობა.  ვარაუდობდნენ, რომ ეს იქნებოდა პერიფერიული 

პირობებისადმი გათვლილი ადექვატური ტექნოლოგია, რომელიც, უპირველეს 

ყოვლისა, ორიენტირებული იქნებოდა კაპიტალის მწამოებლურობის ამაღლებაზე 

და არა სამუშაო ძალის გამოძევებაზე. მაგრამ სად უნდა ეშოვნათ ასეთი 

ტექნოლოგია? 
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    სინამდვილეში, როგორც პრებიში ფიქრობდა, ჭეშმარიტი boroteba 

teqnikაში კი არ იმალება, არამედ ისეთ სოციალურ სტრუქტურაში, რომელშიც 

იგიშეიტანება.   ამ ტექნიკის გამოყენების ხარჯზე მიღწეული მწარმოებლურობის 

ამაღლების შედეგების უკიდურესად უთანაბრო მითვისებას განაპირობებს. 

ტექნიკური პროგრესი ყოველ თავის ახალ საფეხურზე კაპიტალის დაგროვების 

მეტ შესაძლებლობას იძლევა.   მოცემული  პოტენციალის თუ შესაძლებლობის 

მაქსიმალური გამოყენება, ანუ ინვესტირება ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში 

დიდ წვლილს შეიტანდა ”კრიტიკული სიღარიბისა” და სხვა მანკიერების გზაზე 

და გახდებოდა არსებული სისტემის ღრმა სოციალური გარდაქმნების საწყისი 

მომენტი. 

    უეჭველია, აუცილებელია კაპიტალის კოლოსალური დაგროვება, რომელიც 

თავისი სტრუქტურით გაცილებით  რაციონალური და ეფექტიური იქნება და 

შეძლებს,  წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების პირობებში,  მცირე შემოსავლიანი 

მოსახლეობის   მეტი რაოდენობის დასაქმებას.  ეს კი გადაუდებელ ძალისხმევას 

მოითხოვს, რადგან არსებობს სერიოზული შეფერხეხები, კერძოდ, 

საზოგადოებრივი მოხმარება,  რომელშიც    ცენტრისათვის დამახასიათებელი 

მოხმარების სტანდარტების ყალბი იმიტაცია იგულისხმება. მოხმარება ნიშნავს 

ინდივიდების მიერ საქონლისა და მომსახურების გამოყენების ხასიათსა და წესს, 

რომელზეც ძლიერ ზემოქმედებს მაკროსოციოლოგიური (ჯგუფების სოციოლოგია, 

მასმედიის ზეგავლენა ინდივიდებზე, სოციალური ფენისადმი მიკუთვნებულობის 

ზეგავლენა, ოჯახისზე გავლენა მოხმარებაზე...) და მიკროსოციოლოგიური 

პერსპექტივები. ინდივიდი თავის სამომხმარებლო ქცევით, ანუ მოხმარების 

საკუთარი სტილით მისდევს ფასეულობით განსაზღვრულ მეტ-ნაკლებად 

საყოველთაოდ აუცილებელ ქცევის ძირითად ნიმუშებს.. სამომხმარებლო ქცევა 

ხშირად სოციალურ-კულტურულ და მოდაში მიმდინარე ცვლილებებსა 

დაქვემდებარებული. მოხმარების სოციალური ასპექტი გულისხმობს 

სამომხმარებლო ქცევაზე კულტურული, საზოგადოებრივი და სპეციფიკური 

ჯგუფების ზეგავლენის სისტემატიზაციას. ცენტრების (საზოგადოების 

მაღალშემოსავლიანი და საშუალოშემოსავლიანი ფენები) მოხმარების 

სტანდარტების დიფუზია (მაღალშემოსავლიანი ფენა> საშუალო ფენა> 
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დაბალშემოსავლიანი ფენა) უარყოფითად აისახება კაპიტალის დაგროვების 

პროცესზე. 

   ამრიგად, განვითარების გადაუდებელი ამოცანაა ეკონომიკურ და სოციალურ 

სფეროებში ინვესტირების ზრდის ტემპის დაჩქარება და ექსპორტის გადიდება.  

შრომისუნარიანი მოსახლეობის დასაქმების პრობლემა მეტისმეტად მწვავეა 

პოლიტიკური და სოციალური თვალსაზრისით და ყოველი ადამიანის მორალური 

ვალია ეს მკვეთრად გამოხატოს. ეკონომიკურ ცხოვრებაში უნდა ჩაირთოს არა 

მხოლოდ ქვედა ფენები, არამედ საშუალო კლასის წარმომადგენლები (რომლებსაც 

განათლების მიღებისა და პროფესიული მომზადების მეტი შესაძლებლობა აქვთ),  

არამედ მდიდარი კლასის წარმომადგენლებიც (სოციალური დაძაბულობის 

რადიკალიზაციის თავიდან ასაცილებლად). ბრძოლა ეროვნული შემოსავლის 

გადასაწინებლად მიმდინარეობს ეთიკური ნორმების უგულებელყოფის ფონზე, 

რის გამოც ღრმავდება ეკონომიკურ ზრდასა და დემოკრატიზაციის პროცესს 

შორის დაცილება. ამ  დაშორების ლიკვიდაცია შეუძლებელია დემოკრატიის 

შეზრუდვისა ან ჩახშობის გზით. ეს მხოლოდ მაშინ მიიღწევა, როცა ეკონომიკური   

პროცესი ისე გარდაიქმნება როცა პირადი ინიციატივა და საბაზრო ფაქტორები იმ 

სოციალურ ეფექტურობას შეიძენენ, რომლებიც ახლა მათ აკლიათ). აქედან 

გამომდინარეობს დასავლეთის ცივილიზაციის დემოკრატიისათვის იმანენტურად 

დამახასიათებელ ფასეულობაში რწმენის დაკარგვის პრობლემა. ეს ეხება როგორც 

უმცირესობას, რომელიც თავისი პრივილიგიების დაკარგვაზე შიშობს, ასევე 

უმრავლესობას, რომელიც დათრგუნულია სასიცოცხლო პირობების დეგრადაციით 

და ყოველდღიური ზრუნვით. პრებიშს ამხნევებდა განვითარებული ქვეყნების 

გულწრფელი ღრმა შეშფოთება ადამიანთა უფლებების დაცვაზე. ისინი 

გამოხატავენ ადამიანური სოლიდარობის კეთილშობილურ გრძნობას, მაგრამ მან 

არ უნდა მიიღოს დიქტატის ფორმა. ეს უკანასკნელი, მაგალითად, გამოვლინდა 

მცდელობაში საერთაშორისო კრედიტული დაწესებულებისათვის 

დისკრიმინაციული სანქციების გამოყენების მიუღებელი ფუნქციები, იმ 

პირობებში, როცა ტრანსნაციონალური კომპანიების სასარგებლოდ ხორციელდება 

გარედან ზემოქმედება ისეთ საქმიანობაზე, რომელიც მხოლოდ ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების ხელისუფლების გადასაწყვეტია.  
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    ასევე, ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში, შიდა ეკონომიკური ძალების 

სტიქიურ თამაშისადმი რწმენამ, გამოიწვია უმნიშვნელოვანესი ჰუმანური 

პრინციპების დაკარგვა, მაშინ როცა, როგორც პრებიში ფიქრობს, მორალი 

ერთიანი და განუყოფელია. უსამართლობის კრიზისის დასაძლევად დიდი 

ძალისხმევაა საჭირო. მის დასაძლევად, როგორც ცენტრში, ასევე პერიფერიაში,  

უდიდესი მორალური იმპულსი და მყარი გონიერებაა  საჭირო, რათა შეიქმნას 

არა მხოლოდ ახალი საერთაშორისო წესრიგი, არამედ ახალი წესრიგიც 

ნაციონალურ და რეგიონულ დონეებზე  («Латинская Америка», 1977, №6. 

Опубликовано на istmat.ru ). 

    დამოკიდებულების Teoria, adrindeli Teoriebisagan gansxvavebiT, wina 

planze ganviTarebis gare faqtorebs აყენებს. igi ნაკლებად ganviTarebუl 

qveynebs ganixilavs როგორც mZlavr უფრო ganviTarebul qveynebze 

ekonomikurad da politikurad damokidebul saxelmwifoebad. arsebobs 

sagareo damokidebuli Teoriis sami gansxvavebuli 

formulirebა:damokidebulebis neokoloniuri Teoria, modelebis yalbi 

paradigmebi da dualuri damokidebulebis modelebi. 

 

4.4. რენტის  ძიების  თეორია  (Theorie de la recherche de rente ) 

    ეს თეორია კრუნგერმა  (Krunger )  დაამუშავა და დაკავშირებულია მრავალ 

განუვითარებელ ქვეყანაში ადმინისტრაციული სისტემების ისეთ დამახასიათებელ 

ნიშანთან როგორიცააპატრონაჟი (ე.წ. ”კრიშა”), ნათლიმამობა და  კორუფციის 

სხვადასხვა ფორმები. ამ პროცესში სამთავრობო ჩარევა გულისხმობს ცალკეული 

პირებისა და ჯგუფებისათვის გარკვეული პრივილიგიების მიწოდებას (მაღალ 

თანამდებობებზე დანიშვნა, ლიცენზიების გაცემა, ტენდერში გამარჯვება, 

მონოპოლიური მდგომარეობის შექმნა...). ნაცვლად იმისა, რომ ამ პირებმა თუ 

ჯგუფებმა მოახდინონ თავიანთი კაპიტალის ინვესტირება წარმოების 

გასაფართოებლად, მათ პოლიტიკოსები რენტას თავაზობენ ფულადი 

კომპენსაციის| ან პოლიტიკური მხარდაჭერის სანაცვლოდ. ასეთი რენტა იწვევს 

ისედაც შეზღუდული რესურსების არამიზნობრივ ხარჯვას და ეკონომიკური 

ზრდის შეფერხებას. 
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        „ekonomikuri zrda da naklebad ganviTarebuli qveynebis 

dRevandeli mdgomareoba bevrad gansxvavdeba axlandeli ganviTarebuli 

qveynebiს იმ mdgomareobidan, roca isini Sediodnen ekonomikuri 

ganviTarebis stadiaSi” (s. kuzneci, nobelis premiis laureati 

ekonomikaSi). ამ ნათქვამის დადასტურებაა ქვემოდ მოყვანლი ცხრილი 1. 

 

ცხრილი1.განუვითარებელიქვეყნებისგასვლა XX ს-70 იანი წლების 

განვითარებული ქვეყნების მიღწეულ ს ოციალურ და ეკონომიკურ 

მაჩვენებლებზე ნაჩვენებ თარიღში(1970-იანი წლების გასაშუალებული შეფასება) 

შრომის მწარმოებლურობა წლები 

მთლიანად ეკონომიკაში 1840-1850 წწ. 

 

სოფლის მეურნეობაში 1780-1800  წწ. 

მშპ-ისსტრუქტურა 1910-1920 წწ. 

დასაქმების სტრუქტურა 

 

 

სოფლის მეურნეობის წილი 

 

1820-1830 წწ. 

ინდუსტრიული წარმოების დარგები 1840-1850 წწ. 

მომსახურების სფეროს წილი 1870-1880 წწ. 

ქალაქისმოსახლეობისწილი 1920-1930 წწ. 

წერა-კითხვისუცოდინართაწილი 1840-1850 წწ. 

სწავლებით მოცვა 

 

 

დაწყებითი სკოლა 1860-1870 წწ. 

საშუალო სკოლა 1930-1940 წწ 

უმაღლესი სკოლა (დას. ევროპა) 1950-1960წწ. 

მოსალოდნელისიცოცხლისხანგრძლოვობა 1940-1950წწ 

ბავშვთასიკვდილიანობა 1910-1920 წწ. 

    წყარო :http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/1004. 
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4.5. ekonomikuri zrdis wyaroebi  და daCqarebis 

 faqtorebi 

    yovel sazogadoebaSi zrdაs sami ZiriTadi wyaro განაპირობებს: 

1. kapitalis dagroveba (wminda investicia fizikur kapitalSi, miwasa da 

adamianiseul resursebSi); 

2. mosaxleobis zrda (bunebrivi da meqanikuri); 

3. teqnikuri progresi. 

    maTematikurad am sami wyaros damokidebuleba ekonomikur zrdaze ase 

SeiZleba gamoisaxos: Y=F(L,K,T), sadac Y – mTliani Sida produqti, L – 

Sroma, K – kapitali, T – teqnikuri progresi. es formula ekonomikur 

TeoriaSi cnobilia “neoklasikuri warmoebiTi funqciis“ saxelwodebiT. 

kapitalis dagroveba. kapitalis dagrovebaSi igulisxmeba sawarmos 

mTliani Semosavlis nawilis gamoyeneba warmoebis gasafarToeblad. es 

niSnavs mimdinare Semosavlis nawilis warmoebaSi investirebas momavali 

Semosavlis gasadideblad. investicia adidebs fizikuri kapitalis 

(mowyobiloba, masalebi, warmoebiTi nageboba...) marags. warmoebaSi 

pirdapiri investiciis garda arsebobs investicia socialur da ekonomikur 

infrastruqturaSi (gzebi, energetika, komunaluri meurneoba, transporti, 

jandacva, ganaTleba...). aseTi investicia sameurneo saqmianobis zogadi 

pirobebis Seqmnas uzrunvelyofs.arsebobs qveynis warmoebiTi 

SesaZleblobis gadidebis sxva saSualebac. magaliTad, irigaciuli 

sistemis SeqmniT da gaumjobesebiT SeiZleba amaRldes miwis xarisxi da 

mosavlianoba. igive efeqts iZleva soflis meurneobaSi sasuqebis 

gamoyeneba. msgavsi investiciebi aumjobeseben niadagis nayofierebas da 

Tavisi SedegebiT uTanabrdeba miwis resursis raodenobriv gadidebas.   

განათლებაში investicia  amaRlebs samuSao Zalis xarisxs (kvalifikacias) 

da xSirad ufro met efeqts iZleva, vidre dasaqmebul pirTa ricxvis 

gadideba. “ganaTlebuli muSaki > saukeTeso muSaki”- es WeSmariteba 

gansakuTrebiT cxadi gaxda XX1-ე saukuneSi, roca mwarmoeblurobis 

amaRlebis mTavari Zrava gaxda teqnikuri progresis miRwevebis praqtikuli 
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aTviseba.axali, ufro mwarmoebluri mowyobilobis gamoyeneba. agreTve, 

axali saxeobis produqciis aTviseba muSakisagan moiTxovs ara mxolod 

ubralo profesiuli kvalifikaciis, aramed muSakTa saganmanaTleblo 

donis amaRlebasac. swored amis gamo, ekonomikur mecnierebaSi gaCnda 

adamianiseuli kapitalis cneba. masSi igulisxmeba adamianTa codna da 

unari, romelic dagrovebulia gasuli swavlebisa da 

gamocdilebiswyalobiT. aRmoCnda, rom adamianis ganaTlebaze 

investirebuli kapitali ufro aCqarebs ekonomikur zrdas, vidre fizikur 

kapitalze gaRebuli investicia. cnobili amerikeli ekonomistis e. 

denisonis azriT („Tanamedrove ekonomikuri zrdis tendencia: 1929-1982 ww”) 

Sromis mwarmoeblurobis gadidebam uzrunvelyo aSS-is ekonomikuri zrdis 

68%. ufro STambeWdavia misi daskvna imis Sesaxeb, rom ekonomikuri zrdis 

75% ganapiroba inteleqtualurma faqtorebma anu adamianiseulma kapitalma. 

ganaTlebis efeqtianoba maSin maRldeba, roca investicia xorcieldeba mis 

Sesabamis materialur bazaSi (Senoba-nageboba, mowyobiloba, masalebi-

wignebi, personaluri kompiuterebi, saswavlo da samecniero xelsawyoebi, 

laboratoriebi...). industriulad ganviTarebul qveynebSi ganaTlebasa da 

mecnierul kvlevaze uzarmazari saxsrebi gaiReba. magaliTad, aSS-Si 

saxelmwifos mier ganaTlebaze gaiReba mSp-is 5.3% (384 mlrd $), xolo 

kvlevasa da ganviTarebaze – mSp-is 2.7% (196 mlrd $); iaponiaSi 

ganaTlebaze saxelmwifo xarjavs mSp-is 5% (240 mlrd $), kvlevasa da 

ganviTarebaze ki mSp-is 2.9%-s (140 mlrd $); ruseTi ganaTlebaze xarjavs 

mSp-is 4.4% (17 mlrd $). am mxriv saqarTvelo Zalze mokrZalebulad 

gamoiyureba. 1995 wels saxelmwifom ganaTlebaze gamoyo mSp-is 0.93% (34.2 

mln lari); 1996 wels – 0.36% (19.1 mln lari); 1997 wels – 0.72% (46.3 mln 

lari); 1998 wels – 0.44% (30.4 mln lari). aRsaniSnavia, rom saqarTvelos 

saxelmwifo biujetidan 1997 da 1998 wlebSi mecnierebaze arcerTi TeTri 

ar gamoyofila.  

    Tavisufali konkurenciis batonobis pirobebSi saqonlis miwodeba 

avtomaturad warmoSobda masze moTxovnas. am koncefciis momxreebi 

ekonomikuri zrdis wyarod miiCneven danazogis gadidebas. am mosazrebis 

sawinaaRmdegod gamovida j. keinzi. mankapitalisturi warmoebის mTavar 

problemad CaTvala “efeqtiani moTxovnis” problema. keinzis azriT, 

ekonomikuri zrdis Semaferxebelia moTxovnis qronikuli ukmarisoba. am 
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dabrkolebis aRmofxvris mizniT man aucileblad CaTvala ekonomikaSi 

saxelmwifos “intervencia” da misi daxmarebiT arasakmarisi moTxovnis 

Sevseba, anu “efeqtiani moTxovnis” Seqmna. 

    mosaxleobisa da SromiTi resursebis zrda. mosaxleobis zrda, xolo 

gansazRvruli lagiT SromiTi resursic, tradiciulad ganixileba 

ekonomikuri ganviTarebis wamaxalisebel faqtorad. rac ufro metia 

samuSao Zalis raodenoba, miT ufro didia qveynis warmoebiTi 

SesaZlebloba da miT ufro vrcelia misi saSinao bazari. magram ნაკლებად 

ganviTarebუli qveynebisaTvis mosaxleobis swrafi zrda, romelsac Tan 

axlavs samuSao Zalis siWarbe, yovelTvis ar aris dadebiTi movlena. 

mosaxleobis zrdis efeqti damokidebulia ekonomikuri sistemis unarze 

Seqmnas axali muSakebisaTvis samuSao adgilebi. es unari xSirad 

dakavSirebulia kapitalis dagrovebis tempTan da warmoebis iseTi 

faqtorebis ganviTarebasTan, rogoricaa mewarmuli iniciativa da 

menejerTa kvalifikacia. 

    Tu gamoviyenebT ekonomikuri zrdis or fundamentur komponents – 

Sromas da kapitals, SeiZleba avagoT mocemuli sazogadoebis warmoebiTi 

SesaZleblobis mrudi. mocemuli teqnologiis da materialuri da SromiTi 

resursebis pirobebSi es mrudi asaxavs ori faqtoris warmoebis 

maqsimalur moculobas yvela arsebuli resursis sruli gamoyenebis 

SemTxvevaSi. Tu davuSvebT qveynis fizikuri da adamianuri resursebis 

gaormagebas maTi raodenobrivi da xarisxobrivi zrdis Sedegad 

(teqnologiis ucvlelobis pirobebSi), maSin SesaZlebeli gaxdeba am ori 

saqonlis (pirobiTad, qvemexis da karaqis) ufro meti raodenobiT warmoeba, 

anu adgili eqneba ekonomikuri zrdis process. am SemTxvevaSi warmoebiTi 

SesaZlebloba mrudi gadaadgildeba marjvniv [ix. სილაგაძე, კახნიაშვილი...] 

        sruli dasaqmebis ekonomikaSi erTi saqonlis warmoeba yovelTvis 

ewireba sxva saqonlis warmoebas. es ra Tqma unda, iTvaliswinebs, rom 

ukidures SemTxvevaSi, zogierTi resursi SeiZleba gadairTos sxva 

saqonlis sawarmoeblad. magaliTad, foladi SeiZleba gamoviyenoT, rogorc 

qvemexis, aseve karaqis sawarmoeblad (აგრარული teqnikis srulyofis 

meSveobiT). gamoუყეnebეli resursebis nawilobrivi CarTva warmoebaSi 

gaadidebs erovnuli produqtis raodenobas, Tumca maSinac adgili eqneba 
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resursebis arasrul gamoyenebas. amasTan, resursebis matebas yovelTvis ar 

moyveba მსგავსი შედეგი.amis dadasturebaa mraval ნაკლებად ganviTarebუl 

qveyanaSi zrdis dabali tempebi. ufro metic, moklevadian monakveTSi zrdis 

mizezi SeiZleba iyos ara arsebuli resursebis gadideba, aramed maTi ufro 

efeqtiani gamoyeneba, xangrZlivvadian monakveTSi ki zrdis mTavari wyaro 

SeiZleba iyos investiciebi. 

    teqnikuri progresi. mravali ekonomisti teqnikur progress Tvlis 

ekonomikuri zrdis yvelaze mniSvnelovan wyarod. arsebobs teqnikuri 

progresis sami saxesxvaoba: neitraluri, Sromadamzogveli da 

kapitaldamzogveli.neitralur teqnikur progress maSin aqvs adgili, roca 

warmoebis zrda miiRweva faqtorebis imave moculobisa da struqturis 

daxarjvis safuZvelze. amis magaliTia iseTi umartivesi inovacia 

warmoebaSi, rogoricaa Sromis danawileba, romelsac TiTqmis yoveli 

damatebiTi danaxarjis gauReblad SeuZlia mwarmoeblurobisa da 

moxmarebis gadidebis SesaZlebloba. warmoebiTi SesaZleblobis mrudis 

TvalsazrisiT, neitraluri progresi eqvivalentia  SemTxveva, roca 

Tanabari zomiT izrdeba rogorc qvemexebis, aseve karaqis 

warmoeba.neitraluri teqnikuri progresisagan gansxvavebiT, 

kapitaldamzogveli da Sromadamzogveli teqnikuri progresi 

SesaZleblobas iZleva gaizardos warmoeba romelime faqtoris (kapitalis 

an miwis) ucvleli danaxarjis pirobebSi. Tanamedrove manqanebi SeiZleba 

CaiTvalos teqnikuri progresis Sromis damzogvel formebad. XX-ე 

saukuneSi teqnikuri progresi, uwinares yovlisa, mimarTuli iyo Sromis 

ეკონომიაზე.   

kapitaldamzogveli teqnikuri progresi naklebad gavrcelebuli movlenaa. 

es imiT aixsneba, rom TiTqmis yvela mecnieruli gamokvleva mimdinareobs 

უფროganviTarebul qveynebSi, sadac pirvel adgilzeა Sromis ekonomiis 

amocana.  ნაკლებად ganviTarebუl რეგიონებში  ki mwvaved  SeigrZnoba 

kapitalis deficiti da aq meti moTxovnilebaა kapitaldamzogvel 

teqnologiaზე. ამრეგიონებში iafi da efeqtiani Sromatevadi teqnologia aris 

warmatebuli grZelvadiani ganviTarebisა da dasaqmebis problemis 

gadawyvetis mTavari piroba. axla უკვე SeiZleba gavakeToT aseTi daskvna: 

ekonomikuri zrdis wyaroa sxvadasxva faqtoris kompleqsi. maT Soris 
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gansakuTrebul rols asrulebs investicia fizikur da adamianiseul 

kapitalSi. isini ara mxolod adideben qveynis warmoebiTi resursebis 

moculobas, aramed amaRleben maT efeqtianobas ufro mwarmoeblur 

faqtorebis danergviT.  

1.     amrigad, ganviTareba mravalmxriani procesiა, romelic iwvevs 

radikalur cvlilebebs socialur struqturaSi, adamianTa qcevebSi,  

sazogadoebriv institutebSi [sazogadoebrivi institutebi (Institutions Social) – 

oficialurad gaformebuli organizaciebi, romlebic marTaven 

sazogadoebriv cxovrebas. aseTi institutebis magaliTia ganaTlebis sistema, 

klasobrivi sistema, kerZo sakuTreba (romelic upirispirdeba 

sazogadoebriv sakuTrebas),  samarTlebrivi sistema da sxv. ]. agreTve, 

ekonomikuri zrdis daCqarebas, uTanasworobis Semcirebas da dasaqmebis 

amaRlebas. მაშასადამე ekonomikuri ganviTarebis arsia qveynis ekonomikuri 

cxovrebis yvela aspeqtis modernizacia, romelSic igulisxmeba: mrewvelobis 

Seqmna anu qveynis industrializacia; 

2. urbanizacia soflis mosaxleobis Semcirebis xarjze; 

3. mosaxleobis kulturuli da saganmanaTleblo donis amaRleba; 

4. ekonomikuri da socialuri infrastruqturis** Seqmna da ganviTareba; 

5. qveynis ekonomikuri meqanizmis ganviTareba. 

    dasaxelebuli amocanebis warmatebiT gadaWra drois mcire monakveTSi, 

ra Tqma unda,  SeuZlebelia, miT ufro sakuTari resursebis xarjze. am 

mxriv, metad mniSvnelovania saerTaSoriso (garedan) mxardaWera, magram am 

mxardaWeras maSin SeuZlia sargeblobis motana, Tu mocemuli qveyana 

aqtiurad qmnis Tavisi ganviTarebis pirobebs. am amocanebis gadaWriT qveynis 

ekonomika qmnis meti warmoebis SesaZleblobas, amaRlebs cxovrebis zogad 

dones. 

    ra unda gaakeTos erma Tavisi ekonomikuri mdgomareobis 

gasaumjobeseblad? ras unda daefuZnos ekonomikuri zrda – warmoebis 

organizaciis sabazro models Tu gegmian models? arsebobs Tu ara 

gansxvaveba უფრო ganviTarebul da ნაკლებად ganviTarebუl qveynebis 

ekonomikuri zrdis problemebSi? yvela am kiTxvaze pasuxi unda gasces 

განვითარების  Teoriam. 

    ekonomikuri zrda ganisazRvreba miwodebis, moTxovnis da ganawilebis 
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faqtorebiT. aqedan oTxi faqtori (bunebrivi resursis მოცულoba da 

xarisxi; SromiTi resursis raodenoba da xarisxi; ZiriTadi kapitalis 

moculoba; teqnologia), romlebic dakavSirebulia ekonomikuri zrdis 

fizikur SesaZleblobasTan, iTvlebian miwodebisfaqtorebad. isini 

warmoebis zrdas fizikurad SesaZleblad aqceven. magram erTimeorisagan 

unda ganvasxvavoT ekonomikuri zrdis SesaZlebloba da realuri 

ekonomikuri zrda. pirveli yovelTvis ar gulisxmobs meores, SesaZlebloba 

jer kidev ar niSnavs sinamdviles. rogorc cnobilia, ekonomikuri triadis 

pirveli problema (“ra vawarmooT”?)dakavSirebulia resursis iSviaTobasa 

da SezRudulobasTan. magram mxolod resursi ar wyvets am problemas, 

aranakleb mniSvnelovania SezRuduli resursis bazaze warmoebul 

produqciaze moTxovnis arseboba. es garemoeba ki imaze miuTiTebs, rom 

ekonomikuri zrda mravalmxriv damokidebulia moTxovnis faqtorebze 

(cvlileba samomxmareblo danaxarjSi, cvlileba investiciur danaxarjSi, 

cvlileba saxelmwifo danaxarjSi).ekonomikuri zrdaze aseve gavlenas 

axdens ganawilebis faqtorebi. saqmeis aris, rom warmoebiTi potencialis 

racionaluri gamoyeneba uzrunvelyofili unda iyos ekonomikaSi 

resursebis ara mxolod sruli gamoyenebiT, aramed am resursebis iseTi 

ganawilebiT, sadac TiToeuli resursi maqsimalur wvlils Seitans 

warmoebis gadidebaSi.  

    aRniSnulidan gamomdinare gamoiyofa ekonomikuri zrdis sxvadasxva 

tipi. maT Soris umTavresia:  

1. eqstensiuri zrda. am SemTxvevaSi ekonomika umTavresad izrdeba damatebiTi 

warmoebiTi faqtorebis (kapitali, Sroma, miwa...) xarjze. zrdis es tipi 

damaxasiaTebelia iyo sazogadoebis ganviTarebis adreuli safexurebisaTvis; 

    2. intensiuri zrda. ekonomikuri zrda agreTve miiRweva warmoebis 

faqtorebis srulyofis bazaze. intensiuri ekonomika ufro damaxasiaTebelia 

industriulad ganviTarebuli qveynebisaTvis, romlebSic ekonomikuri zrda 

upiratesad miiRweva Sromis mwarmoeblurobis amaRlebis xarjze, romelic 

ufro xSirad izomeba rogorc produqciis warmoeba erTi saaTis 

ganmavlobaSi, roca samuSao drois TiToeuli saaTi SeerTebulia fizikur 

kapitalTan (mowyobiloba) da teqnologiis arsebul donesTan. es imas niSnavs, 

rom Sromis mwarmoeblurobis maCvenebeli asaxavs Sromis xarisxs (ganaTleba, 

teqnikuri ostatoba, muSakTa motivireba), fizikuri kapitalis raodenobas da 
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xarisxs da gamoyenebuli teqnologiis sirTules.  

sruli dasaqmebis ekonomikaSi (sr) mTliani warmoeba oTx elements moicavs: 1. 

mosaxleobis ricxovneba (m); 2. Sromisunariani mosaxleoba, anu samuSao Zala 

(sZ); 3. TiToeuli muSakis mier namuSevari saaTebis raodenoba (sT); 4. Sromis 

mwarmoebluroba anu warmoebis moculoba saaTSi (Sm). 

samuSao Zala SeiZleba ganisazRvros rogorc  

sZ = m X sZ/m 

yvela muSakis mier namuSevari saaTebis raodenoba Seadgens: 

sZ X sT = m X sZ/m X sT 

Sromis mwarmoebluroba Semdegnairad ganisazRvreba: 

Sm = sr / sZ X sT 

    amrigad: sr = sZ X sT X sr / sZ X sT . ramdenadac sZ X sT = m X sZ/m X sT, amitom sr = 

m X sZ/m X sT X sr / sZ X sT . 

 

    am tolobidan gamomdinareobs, rom sruli dasaqmebis ekonomikaSi mTliani 

miwodeba moicavs oTx aRniSnul komponents: mosaxleobis raodenobas (m), 

gamravlebuls mosaxleobis im nawilze, romelic Seadgens samuSao Zalas (sZ : 

m), gamravlebuls namuSevari saaTebis saSualo ricxvze (sT) da 

gamravlebuls saaTSi warmoebul produqciaze [sr : (sZ X sT)]. 

    rogoria am TiToeuli faqtoris realuri roli ekonomikur zrdaSi? ra 

Tqma unda sxvadasxva. magaliTad, rac ufro metia Sromisunariani 

mosaxleobis wili mTlian mosaxleobaSi (sZ : m), miT ufro maRalia 

ekonomikis mwarmoebluri unari da piriqiT. igive iTqmis sxva faqtorebzec. 
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თავი  5. სიღარიბე  და  განვითარება 

 

5.1. სიღარიბის ევოლუცია 

      სიღარიბე საზოგადოებისა, სადაც საბაზრო ეკონომიკის წესი ბატონობს, 

უამრავი პროდუქტის არსებობის პირობებში, მოსახლეობის მნიშვნელოვან 

ნაწილს, ხოლო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში (მესამე სამყარო)  მისი 

მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, უკიდურესად აუცილებელ  

საარსებო საშუალებათა მოკლებულად  აქცევს. 

    siRaribe individis an socialuri jgufis ისეთი ekonomikuri 

mdgomareobაა, romlis drosac maT ar SeuZliaT იm minimaluri 

moTxovnilebis dakmayofileba, romelic aucilebelia sicocxlis, 

Sromisunarianobis SenarCunebisa da modgmis gasagrZeleblad. siRaribe 

SedarebiTi cnebaa da damokidebuli amocemul sazogadoebaSi cxovrebis 

donis zogad standartze. xSirad, Rarib mosaxleobaSi dabali klasii 

gulisxmeba, რომელშიც გაერთიანებულია მოსახლეობის სხვადასხვა 

სოციალური ფენა:                                                                                                                                                                     

    *uRaribesi mosaxleoba – sazogadoebidan gariyuli wevrebi, lumpen-

proletariatis msgavsi, romლის შესახებ karl marqsi „კაპიტალში 

აღნიშნავდა;   

       *interes Selaxuli klasi, რომელშიც ეკონომიკაში ნობელის პრემიის   

ლაურეატ გ.  მიურდალს (შვედ. Gunnar Myrdal 1898-1987, სტოკჰოლმი, შვედი 

ეკონომისტი) Sეყავდა umuSevrebi, Sromauunaro da arasruli samuSao dRiT 

dasaqmebuli pirebi, romlebic xangrZlivi Tu naklebi xarisxiT uimedod 

gamoyofilia sazogadoebisgan, ar monawileoben mis cxovrebaSi da ar 

iziareben mis miswrafebebsa da warmatebebs. 1963 wels გ.Mმiurdalma 

(msoflio praqtikaSi paralelurad gamoiyeneba siRaribis sazRvris 

gansazRvris ufro martivi meTodi. es aris saarsebo minimumsa da 

saSualo sulobriv Semosavals Soris Tanafardoba, romelic aSS-Si 30%-

ია, ruseTSi-50%, xolo saqarTveloSi ეს კოეფიციენტი უარყოფითი სიდიდეა. 

     *arasrulwlovani samarTal damrRvelebi- skolidan garicxuli 

bavSvebi, narkomanebi, martoxela dedebi romlebic სხვის daxmarebazე 
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cxovroben, damnaSaveebi, narkotikis gamyidvelebi, maTxovrebi da a.S. es 

gageba pirvelad gaCnda Jurnal „Taims-Si” 1977 wels da ganaviTara 

cnobilma Jurnalistma da socialogma kenona ualetim. მან dabal klass 

miakuTvna antisocialuri elementebi.  

         ukanasknel wlebSi siRaribs problemis gamwvaveba 

postindustriuli sazogadoebis Camoyalibebis bunebrivi Sedegiა da 

asaxavs  sazogadoebis  ganfenas ”inteleqtualur elitad” da „dabal 

klasad“, romelic gariyuli aRmoCnda Tanamedrove mecnierebatevadi 

warmoebis  procesidan.   

P   siRaribis ekonomikურ-statistikuri gamokvleva ინგლისში daiwყo. 

pirvelნi, vinc siRaribis donე gaიangariSa, iyvnenin gliseli 

mecnierebi Carlz buti da siboმ raunტri, romlebmac 1890-ian წlebSi   

Semoitanes. 

     ‘siRaribis zRurbliს” ცნება. siRaribis zRurbli is minimaluri 

Semosavalia, romelic aucilebelia mxolod saarsebo aucilebeli 

produqtebis (sazrdo, tansacmeli da sadgomi) SesaZenad. სazogadoebis 

ganviTarebis kvalobaze, arsebobisaTvis aucilebeli sagnebi da 

momsaxureba farTovdeba, magram meTodis arsi igive rCeba—individis an 

ojaxis mikuTvneba RaribTa jgufSi maTი mflobelobის 

გათვალისწინებით. Aაm m Todis daxmarebiTS eiZleba absoluturi 

siRaribis gazomva. 

    1899 wels ingliselma mecniermaCarlz but-ma gamoaqveyna Sroma, 

romლის მონაცემებით londonis mosaxleobis 1/3 siRaribeSi cxovrobda. 

Aam ციფრებმა ინგლისის sazogadoeba SeaZrwuna, radgan იm momentSi 

inglisi iTvleboda msoflios udides mdidar qveyanad. Mმagram XIX-e 

saukunis inglisSi, miuxedavad siRaribis kanonis moqmedebisa, 

mainciTvleboda, rom ”Raribi erebi isinia, sadac xalxi kargad 

cxovrobs, xolo mdidari erebiki iseTni, sadac xalxi Cveulebriv 

Raribia” [Destuttde Tracy Traitedevolonteet deseseffets. 1826. Gp.231]. 

O oficialuri monacemebis mixedviT, inglisSi pauperთa [*pauperizmi- 

მშრომელთა is nawili iyo, romelmac dakarga Tavisi saarsebo pirobebi, 

Sromis dawyebis SesaZlebloba da suls ibrunebს sazogadoebrivi 
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mowyalebiT] ricxvi sistematiurad izrdeboda: 1855 wels  man Seadgina 

851 369kaci, 1865 wels- 971 433, ukeTes mdgomareobaSi arc inglisis 

samrewvelo muSaTa klasis mcire xelfasiani fenebi iyvnen. 1863 wels 

samefos saidumlosabWom (Privy Caunsil) gamoikvlia inglisis muSaTa 

klasis im nawilis mdgomareoba, romelic yvelaze cudad ikvebeboda. 

Gamkvlevis Sedegi metad savalalo aRmoCnda. 

     სოკრატე და პლატონი  ფიქრობდa, რომ ..არცერთ მოქალაქეს არ უნდა  

ჰქონდეს ისეთი ქონება, რომელიც ხუთზე  მეტად გადააჭარბებდა ყველაზე 

ღარიბის ქონებას...როცა განსაზღვრავენ ქონების ოდენობას უნდა დაედგინათ 

აგრეთვე ბავშვების რაოდენობა, რადგან როდესაც შვილების რიცხვი სჭარბობს 

ქონებას, მაშინ კანონი კარგავს  ძალას. და ესეც რომ არ იყოს, მდგომარეობა 

მაინც მძიმე ხდება, როდესაც ბევრი მდიდარი მოქალაქე გაღატაკდება” 

[არისტოტელე, გვ.44-45}. 

 

5.2. siRaribis gasazRvris koncefciebი 

    არსებობს ZiriTadi moTxovnilebis minimalurი CamonaTvalი 

(saarsebo minimumi), რომელიც  დაკავშრებულია adamianis biologiur 

gadarCenაsთან. sityva exeba ადამიანის yvelaze elementaruli 

moTxovnilebis (sazrdo, sacxovrebeli, tansacmeli) dakmayofilebas. ეს 

არის სიღარიბის ზღურბლი, რომლის ქვემოდ  ადამიანი აბსოლუტურ 

სიღარიბეში იმყოფება. ამრიგად, absoluturi siRaribe dakavSirebulia 

uzrunvelyofis sasicocxlo resursebis ukmarisobasTan. siRaribis am 

saxis kriteriumi naklebad damokidebulia drosa da adamianis 

binadrobis adgilze.  

    produqtTakonkretuli nakrebi, romelic moixmareboda 

adamianiseuli sazogadoebis ganviTarebis gariJraJze, arsebiTad 

gansxvavdeba Tanamedrove adamianis moxmarebisagan, magram yovelTvis 

SeiZleba erTmniSvnelovnad vimsjeloT adamiani SimSilobs Tu 

maZRaria.  

    siRaribis absoluturi koncefcia. siRaribis absoluturi 

koncefcia qronologiurad warmoiSva me-19 sაუკუნის dasasrulsa da me-

20 saukunis dasawyisSi inglisSi siRaribis empiruli gamokvlevis 
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safuZvelze. absoluturi siRaribis Seswavlis პროცესში  aucilebelia 

ori amocanis gadaWra: 

     * სიღარიბის sazRvris dasadgenad maCveneblis დაწესება; 

     * siRaribis sazRvris Sesadareblad maCvenebelTa sistemis 

damuSaveba. 

     msoflio banki absoluturi siRaribis zRurblad Tvlis 

1,25amerikul dolarze nakleb dRiur Semosavals (kursi gaiangariSeba 

yidviTunariani paritetis mixedviT - ჯ.კ.). 

    absoluturi siRaribis yvelaze maRali done, gaeros monacemebiT 

(2004w), SeimCneoda madagaskarSi - 71,3%, siera-leoneSi - 70,2%, 

mozambikaSi - 69,4%. Tu siRaribis sazRvrad aviRebT dReSi ერთ 

ამერიკულ dolars (gaero aseT maCvenebels iyenebs უფრო ნაკლებად 

ganviTarebუlq  veynebisaTvis), maSinyvelaze maRali siRaribe (2005 w) 

aRiniSnebოდa niger-Si - 70,8%, centraluri afrikis respublikaSi- 

66,6% dazambiaSi- 63,8%. 

    SimSili და siRaribe uxsovari droidan arsebobs da igi 

Cveulebriv movlenad aRiqmeboda. aziur, antikur da feodalur 

sazogadoebebSi dayofa mdidrebad da Raribebad naklebad iyo 

damokidebuli adamianis pirad unarze, radgan im epoqaSi 

moTxovnilebis done da misi დakmayofilebis SesaZlebloba 

damokidebuli iyo individumTa wodebriv-iuridiul statusze. 

სxvadasxva socialur jgufs hqonda gansxvavebuli cxovrebis wesi, 

amitom dabali wodebis Seuძlebloba ahyoloda maRali wodebis 

prestiJuli cxovrebis wess, iTvleboda cxovrebis Cveulebriv normad 

ანუ ღვთის ნებად.. Semdgom, kapitalistur sazogadoebaSi pirvelad 

warmoiSva kontrasti yvela moqalaqis iuridiul Tanasworobasa da 

faqtobrivad Zlier ekonomikur uTanasworobas Soris. aqedan 

gamomdinare sazogadoebis erTi nawilisaTvis SeuZlebloba imisa, 

ecxovra ise, rogorc sxvebi, aRiqmeboda socialur usamarTlobad. 

   SedarebiTi siRaribis koncefcia (deprivacia). deprivaciis 

koncefciis erT-erTi pi rveli avtoria amerikeli mecnieri piter 

თaunsendi. Tu pirveli koncefcia (saarsebo minimumis koncefcia—ჯ.k.) 



 

216 

 

dafuZnebuliა Semosavlis cnebaze, misgan gansxvavebiT, es koncefcia 

წინა პლანზე ayenebs keTildReobis cnebas. იgi iTvaliswinebs ara 

mxolod fizikur, aramed socialuri moTxovnilebis dakmayofilebasac. 

marTlac, xSirad adamianebi uzrunvelyofilia aucilebeli sagnebiT 

da momsaxurebiT, magram ar SeuZliaT icxovron maT sazogadoebaSi 

miRebuli cxovrebis wesiT. Mმeore mxriv, im qveynebSi sadac 

saxelmwifo atarebs RaribTa keTildReobis gaumjobesebis politikas, 

ara mxolod fuladi suბsidiis da daxmarebis, aramed sxvadasxva 

naturaluri SeRavaTebis (sazogadoebrivi transportiT ufaso 

mgzavroba, ufaso ganaTleba, SeRavaTiani bina...) miwodebiT, mxolod 

Semosavali ar SeiZleba iyos ganmsazRvreli maCvenebeli. aqcentis 

gadatana cxovrebis xarisxsa da pirobebze SesaZleblobas iZleva 

ganisazRvros dacileba individebis an ojaxebis cxovrebis donis 

socialur poziciebs Soris.   

      SedarebiTi (შეფარდებითი) siRaribe ganisazRvreba saerTod 

miRebuli მაჩვენებლით, romelic” normalurad”iTvleba mocemuli 

sazogadoebis cxovrebis doneსთან მიმართებაში. უფრო ganviTarebul 

qveynebSi cxovrebis saSualo done aSkarad maRalia, vidre ნაკლებად 

ganviTarebუl qveynebSi. amisgamo, is rac ganviTarebul qveynebSi 

siღარიბედ iTvleba, CamorCenili qveynebisaTvis SeiZleba fufunebad 

miiCnion, magaliTad, უფრო ganviTarebul qveynebSi SedarebiT Raribebis 

kategoriaSi iseTi adamianebic xvdebian, romlebsac sazrdosTan 

dakavSirebiT siZneleebი ar gaაჩniათ,  magram maT arSeuZliaT ufro 

maRali moTxovnilebis donis (ganaTleba, kultura, garToba...) 

dakmayofileba. amrigad, SedarebiTi siRaribis kriteriumebi 

bazirebuliasocialur niSnebze da Zlier varirebulia calkeul 

qveynebsa da sxvadaსხva epoqaSi. siRaribis SedarebiTi koncefcia 

დაფუძნებულია  keTildReobis maCvenebelTa SefardebiT konkretul 

qveyanaSi arsebuli materialuri uzrunvelyofis donesTan. პ. თausendi 

siRaribes ganixilavda, rogorc mdgomareobas, romlis drosac 

ekonomikuri resursis ukmarisobis gamo, mocemuli sazogadoebis 

wevrTa umravlesobisaTvis Cveuli cxovrebis wesiთ cxovreba 
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SeuZlebeli xdeba. siRaribis Tavisi analizi man daafuZna 

mravalmwyobrian deprivaciaze.* (*დეპრივაცია - ლათ. Deprivatio, 

დაკარგვა, ჩამორთმევა;  ფსიქიკური მდგომარეობა, რომლის დროსაც  

ადმიანები თავიანთ მოთხოვნილებას  არასაკმარისად  აკმაყოფილებენ].  

    sociolur fsiqologiaSi gamoiyeneba SefardebiTi deprivaciis 

cneba da frusrtacia. am ukanasknelSi igulisxmeba adamianTa 

fsiqikuri mdgomareoba, romelic warmoiSoba imedgacruebis 

situaciaSi. igi vlindeba mZime daZabulobaSi, mRelvarebaSi, gamouvali 

mdgomareobis SegrZnebasa da sasowarkveTilebaSi. h. თaunsendis 

miermravalmwyobriani deprivaciis SemoRebis mizezebi is iyo, rom 

materialur deprivacias-Tan  (romelic moicavs iseT maCveneblebs, 

rogoricaa sazrdo, tansacmeli, sabinao pirobebi, xangrZlivi 

sargeblobis sagnebi, binadrobis adgili da mdებareoba, Sromis 

pirobebi da xasiaTi) erTad igi iyenebdasocialuri deprivaciis 

maCveneblebs (dasaqmebis xasiaTi, Tavisufali drois gamoyeneba,  

ganaTleba...). 

  akumulirebuli deprivaciis koncefcia. es koncefcia pirvelma 

Semoitana norvegielma sociologma e. hansenma. SedarebiTi koncefciis 

meTodikis arsebiTi naklia SerCeuli kriteriebis nebismieroba: 

romelime kriteris uqonloba SeiZleba iyos ara imdenad siRaribis 

maCvenebeli, aramed individis Segnebuli arCeva (magaliTad, 

vegetarianelisaTvis racionSi xorcis uqonloba ar ნიშნავს misi 

SeZenis შეუძლებლობას). Aaxali midgomis maxasiaTebeli niSani gaxda ara 

mxolod individis (an ojaxis) keTildReobis ubralo Seswavla, aramed 

problemebis raodenobis gaangariSebac. romelsac Raribi განუწყვეტლვ  

awydeba (materialuri Semosavali, dasaqmeba, socialuri urTierToba,  

ganaTleba...). 

          siRaribis subieqtuრი koncefcia. siRaribis subieqturi 

koncefcia bazirebulia TviTgamokiTxulTa Sefasebaze, romelic exeba 

maT materialur mdgomareobas da cxovrebis dones.      ადრინდელი 

მეთოდიკით kvlevari irCevs siRaribis kriterias, maSin 

rocaSesaswavli adamianebi pasiuri obieqtebia. ukanasknel 

aTwleulebSi, gansakuTrebiT უფრო ganviTarebul qveynebSi metwilad 
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gamoiyeneba respodentebis TviTSefasebiს siRaribis gansaზRvris 

meTodi-  Tvlian Tu arTvlian რესპოდენტები TavianT Tvs Raribebad.         

    siRaribis tipebis am sabaziso klasifikaciis garda, arsebobss xva 

midgomebiც. magaliTad, gamoiyofa pirveladi siRaribe (ojaxebi, 

romlebic racionalurad uZRvebian saojaxo meurneobas, magram ar 

gaaCniaT sakmarisi finansuri resursi) da meoradi siRaribe  (ojaxebi, 

romlebic floben sakmaris finansur resurss, magram meurneobis 

araracionaluri gaZRolis gamogaWirvebaSi imyofebian).  

     სიღარიბე შეიძლება ასევე daიyoს ”myar” siRaribed („memkvidreobiTi” 

siRaribe) da „tivtiva” („mcuravi”) სიRarიbed (zogierTi Rarიbi 

individi axerxebs gadavides ufro maRali cxovrebis doneze, magram 

erTdroulad, cxovrebis saSualo doneze myofi pirebi, sxvadasxva 

mizezis gamo, gadadian RaribTa  ჯგუფში). 

         amJamad, siRaribis mocemul gansazRvraSi ori mimarTuleba 

Camoyalibda:  

     1. pirvelmi marTulebaSi gansakuTrebuli yuradRეba eqceva arsebobis 

saSualebebs, aucilebel yidviTunarianobas ZiriTadi moTxovnilebis 

dasakmayofileblad. mocemul SemTxvevaSi siRaribis SefardebiTi niSnebis 

konstriurebis dros gamoiyeneba gankargviTi piradi Semosavlis medianuri 

maCvenebeli. aSS-Si SedarebiTi siRaribis sazRvari medianuri Semosavlis 

40%-ია, evropis upirveles qveynebSi- 50%,  skandinaviaSi-60%. 

     2.meore mimarTulebis sferoSi, romelmac miiRo siRaribis 

samoqalaqo-samarTlebrivi Teoriis saxelwodeba, siRaribe gaizomeba am 

sityvis farTo gagebiT. am SemTxvevaSi ganixilaven, Tu ინდივიდის 

gankargulebaSi arsebuli resursi ramdenad iZlevasazogadoebრiვ 

cxovrebaSi srulfasovani monawileobis SesaZleblobas gansazRvruli 

sabazo maCveneblebis safuZvelze. 

SedarebiTi siRaribis masStabi ar emTxveva absoluturi siRaribis 

masStabs. absoluturisiRaribe, SeiZleba likvidirebuliiqnas, როგორც ეს 

faqtobrivad უფრო ganviTarebul qveynebSi განხორციელდა. magram sabazro 

ekonomikis pirobebSi S efardebiTi siRaribe yovelTvis iarsebebs, 

ramdenadac აქ uTanas woroba gvevlineba stratificirebuli sazogadoebis 
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თანდაყოლილ atributad. SეdarebiTi siRaribe      SeinarCuneba dakidevac 

gaizrdeba მაშინაც კი, roca yvela socialuri fenis cxovrebis standarti 

maRldeba. 

    ამჟამად, ერთ პლანეტაზე მცხოვრები მოსახლეობა დაყოფილია ორ სამყაროდ:  

მდიდართა და ღარიბთა სამყაროებად. მსოფლიო ბანკის მოხსენებაში 

(სიღარიბესთან ბრძოლა,  2000 წ)აღნიშნულია: „მაშინ როცა მრავალი ქვეყანა 

ტკბება უპრეცედენტო კეთილდღეობით, მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით  

ნახევარი (2.8 მლრდ პირი) საარსებოდ ყოველდღიურად ორ დოლარზე ნაკლებს 

იღებს,  1 292 მლნ პირის ყოველდღიური შემოსავალი  კი ერთ  დოლარზე  

ნაკლებია“. 

     მდიდართა სამყაროში ერთ სულზე ყოველწლიურად იწარმოება......$ (უფრო 

განვითარებული ქვყნების ჯგუფში - ...$),  ღარიბთა სამყაროში კი, სადაც 

მსოფლიო მოსახლეობის 81% ბინადრობს, ერთ  სულზე გაცილებით ნაკლები 

იწარმოება (.......$). უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 

გაცილებით დაბალია (.....$). თავის მხრივ, ღარიბთა საყაროში  გამოიყოფა ექვსი 

რეგოონული ჯგუფი, სადაც წლიური მშპ-ის განაწილება საკმაოდ განსხვავებულია 

. 

    ოთხსულიანი ნორვეგიული ოჯახის საშუალო წლიური შემოსავალი 193 604 

ამერიკული დოლარია (მიმდინარე გაცვლითი კურსის მიხედვით). [საქართველოში 

- 1 000 $ ნაკლები]; ამ ქვეყანაში ადამიანისეული განვითარების ინდიკატორი 

0.956-ია (მსოფლიოში პირველი ადგილი), [საქართველოში-0.739, მსოფლიოში 97-ე 

ადგილი]; სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა  76-81.9 წელი, [საქართველოში - 

69-77 წ]; სკოლარიზაციის დონე - 98%, ქვეყნის წილი მსოფლიო წარმოებაში 

შედარებით უმნიშვნელოა - 0.36%;  მშპ-ის ზრდის ტემპი (1992-2002 წლებში) 3.3%; 

ინვესტიციის წილი მშპ-ში - 17.6%; [საქართველოში, შესაბამისად: 69%, 0.02%....., 

20%];  ნორვეგიაში  4,53 მლნ ადამიანი ცხოვრობს, მოსახლეობის საშუალო 

წლიური ზრდის ტემპი -  0.4%, ფერტილურობა - 1.8, ბავშვთა სიკვდილიანობა 

4.5%0; მთლიან მოსახლეობაში 15 და ნაკლები ასაკის მოსახლეობის წილი - 19.5%, 

ხოლო 65 და მეტი ასაკის მოსახლეობის წილი - 15.2%. საქართველოში..... 

    ტიპიური ნორვეგიელი ოჯახი  კომფორტულ საქალაქო ბინაში ან საკუთარ 

სახლში ცხოვრობს, აქვს გარეუბანში ნაგებობიანი ან უნაგებებო საბაღო ნაკვეთი, 
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მისი ბინა სავსეა სამამულო და უცხოური მრავალფეროვანი საყოფაცხოვრებო და 

ელექტრონული მოწყობილობით,  თანამედროვე  ავეჯით და სამზარეულოთი; 

ოჯახი დღეში სამჯერ კარგად იკვებება, ამასთან მრავალი პროდუქტი (ყავა, ჩაი, 

ალკოჰოლური სასმელი, კონსერვირებული ხილის წვენი, მინერალური წყალი, 

ტროპიკული ხილი...) იმპორტულია;  ორივე ბავშვი ჯანმრთელია და 

თანამედროვე სკოლაში სწავლობს, მათ შანსი  აქვთ მიიღონ სრული საშუალო და 

საუნივერსიტეტო განათლებაც კი, აირჩიონ სასურველი კონკურეტუნარიანი 

სპეციალობა. 

    სულ სხვა მდგომარეობაში იმყოფება ტიპიური, ოთხსულიანი  ქართული 

ოჯახი.    

    მალთუსის თეორია სიღარიბის დამკვიდრებას და მისგამართლებას კი არ 

ემსახურება, არამედ სიღარიბიდან გამოსავლის ძიებაა.  ჩვენი ღრმა რწმენით, 

ესთეორია ცდილობს გამონახოს სიღარიბიდან თავის დაღწევისეფექტური გზა. 

მალთუსის სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, „ამთხზულებაში გადმოცემული 

მოძღვრება არ ეწინააღმდეგება ბუნების კანონებს. მასმხედველობაში აქვს ჯანსაღი 

და ძლიერი მოსახლეობის დამკვიდრება და მისი ისეთიგამრავლება, რომელსაც 

არ მოჰყვება მანკიერება და სიღატაკე“. (37, 345). მალთუსი განმარტავს თავის 

პოზიციას ღარიბთა მიმართ და აღნიშნავს, რომ მისი თეორია მოწოდებულია, 

დაეხმაროს საზოგადოების ღარიბ კლასებს. სწორედ ამან ათქმევინა 

მალთუსსშემდეგი სიტყვები: „მტრები, რომელთაც მე ვებრძვი, მანკიერება და 

სიღატაკეა“. (37, 346). სხვა საკითხია, რამდენად მართალია მალთუსი, როდესაც 

სიღატაკისა და მანკიერებისწინააღმდეგ ბრძოლის არსებულ საშუალებებს 

უარყოფს და მათ ნაცვლად გვთავაზობს მიზნის  მიღწევის ახალ საშუალებებს. ამ 

აზრით,მალთუსი არ განსხვავდება იმიათგან, ვინც ესწრაფვის სიღატაკის 

დაძლევას. მალთუსიმართალია იმაშიც, რომ საზოგადოებრივი პათოლოგიის 

განსაკუთრებულად უნდა მოინახოსსაზოგადოების განვითარების განმსაზღვრელი 

ფაქტორები, რომელმაც მიიყვანეს საზოგადოებაპათოლოგიურ ვითარებამდე და 

მიაჩნია, რომ ამ ფაქტორებში ცვლილებების შეტანით,  შესაძლებელია 

საზოგადოების განკურნება. მოკლედ რომ ვთქვათ, მალთუსის 

კრიტიკულიანალიზის მახვილი უნდა წარმოვმართოთ არა საკითხის დაყენებაზე, 
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არამედ იმაზე, რამდენადსწორად მიაგნო მალთუსმა საკითხის გადაჭრის გზებს, 

რა ფორმები შემოგვთავაზა ამ მიზნით. მალთუსის მიზანი საზოგადოების 

განვითარების ძალების დადგენაა. როგორ ესმის მალთუსს ესძალები? რა მიაჩნია 

სოციალური ცხოვრების და ადამიანური ყოფიერების განმსაზღვრელად?  

მალთუსი არიზიარებს საზოგადოების განკურნების რელიგიურ გზას, არც 

გეოგრაფიულიდეტერმინიზმის მომხრეა, თუმცა მას ანგარიშს უწევს. არც 

უტოპისტებს ეთანხმება და არცრევოლუციას მიიჩნევს საზოგადოების 

განმსაზღვრელად. მოკლედ, არც ზებუნებრივი, არცბუნებრივი და არც არაა, მისი 

აზრით, საზოგადოების განვითარების განმსაზღვრელი. ასეთიგანმსაზღვრელი 

უნდა ვეძებოთ ბუნებრივ ისტორიულში, პირველ რიგში მოსახლეობაში. 

საზოგადოების არსებობისათვის აუცილებელია მოსახლეობის გარკვეული 

ოდენობა. საზოგადოება ვერ იარსებებს გამრავლებისა და მოსახლეობის 

კვლავწარმოების გარეშე. საზოგადოების არსებობის ყოველ საფეხურზე, მისი 

ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭიროა მოსახლეობის გარკვეული 

ოპტიმალური ოდენობა, რომელიც დგინდება საზოგადოებაში მოსახლეობის 

საშუალებათა თანაფარდობის კანონით. სწორედ ეს კანონი განსაზღვრავს 

საზოგადოების განვითარებას. როგორიცაა ეს თანაფარდობა, 

ისეთივეასაზოგადოება. 

      მალთუსის შრომას  თავიდანვე ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩდა. მათ შორის 

აღსანიშნავია შარლ ჰალის  (Charles  Hall. 1740 - 1825) შრომა - ”ცივილიზაციის 

გავლენა ევროპული სახელმწიფოების ხალხებზე” ( The effects of civilization on the 

people in European states (1849). ჰალმა კაცობრიობის ისტორიაში ორი ძირითადი 

სტადია გამოყო: ველური და ცივილიზებული. ამ უკანასკნელისათვის 

დამახასიათებელია ორ კლასად დაყოფა: მდიდრებად და ღარიბებად, რომლებიც 

ერთიმეორისგან განსხვავდებიან შექმნილი დოვლათის მოცულობით. მან ღარიბთა 

კლასს მიაკუთვნა წარმოების საშუალებებზე ჩამოცილებული ყველა ადამიანი 

(დაქირავებული მუშები, ხელოსნები), რომლებიც არსებობის შესანარჩუნებლად 

იძულებულია თავიანთი სამუშაო ძალა გაყიდონ. მდიდრებში კი, უწინარეს 

ყოვლისა, სამუშაო ძალის მყიდველიადამიანები შეიყვანა. ჩვეულებრივ, 

სიმდიდრეში იგულისხმება ფასიანი ნივთები (მიწა, საქონელი, ოქრო, ვერცხლი, 
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ძვირფასი ქვები...). მაინც საეჭვოა, რომ ასეთი ნივთები შეიძლება სიმდიდრის 

ბუნების შემადგენელ არსად მივიჩნიოთ. ეს ნივთები შეიძლება მისი  

მფლობელებისათვის, გარკვეულ პირობებში, ფასეულობა არც იყოს. მაგალითად, 

მიწა ამერიკის ზოგიერთ დაუსახლებელ ნაწილში და ა.შ. შესაბამისად, ჰალსს 

ისეთ ნივთებზე საკუთრება მიაჩნია სიმდიდრედ, რომელიც სხვა ადამიანის 

შრომაზე ბატონობას უზრუნველყოფს. იგი საკუთრებას ნივთად კი არ 

განიხილავს, არამედ ადამიანებს შორის ურთიერთობად, რომელიც ნივთებთან 

დამოკიდებულებაში ვლინდება. კერძო საკუთრება იმ სახით, რა სახითც იგი 

არსებობს, თავისი ძალით, ყველა იმ ძალას აჭარბებს, რასაც კაცობრიობა დღემდე 

არსებობს. არავითარ ძალას, თუნდაც ყველაზე აბსოლუტურ მონარქიას არ 

შეუძლია ამ ძალას გადააჭარბოს. მისი შესაძლებლობა უსაზღვროა, იგი ასობით 

ათას ადამიანს აიძულებს იმუშაონ ყველაზე აუტანელ პირობებში. იქ სადაც ადრე 

საჭირო იყო არმიის ჩარევა და საგანგებო რეპრესიების გამოყენება, ახლა ამ 

ძალით მიიღწევა წყნარად და ფარულად. მართალია მას გარეგნულად არ გააჩნია 

ადამიანის სიცოცხლეზე და სიკვდილზე უფლება, როგორც ეს იყო მონობის 

დროს, მაგრამ არსებითად ეს არის ასეთი ძალის გაგრძელება. მართალია, რომ 

არცერთი კოკრეტული ადამიანი არაა ვალდებული რომელიმე მდიდარი 

ადამიანის სასარგებლოდ იმუშაოს, მაგრამ მისთვის აულებელი ნივთების 

უქონლობა აიძულებს ისეთი შრომით დასაქმდეს, რომელსაც მდიდარი 

შეთავაზებს. ამრიგად, ჰალმა მოგვცა კაპიტალიზმისათვის დამახასიათებელი 

ეკონომიკური იძულების დახასიათება, როცა, როგორც წესი, თვით წარმოების 

საშუალებების მესაკუთრეები არაფერს ქმნიან. მხოლოდ ღარიბები აწარმოებენ. 

საზოგადოებრივი პროდუქტი იქმნება  მდიდრების კუთვნილი წარმოების 

საშუალებებით.ამის გამო, წარმოებული პროდუქტის დიდ ნაწილს ისინი 

ითვისებენ. ჰალის გამოთვლით, მუშები ხელფასის სახით იღებენ მათ მიერ 

შექმნილი პროდუქტის უმნიშვნელო წილს (1/8 – 1/9).  შემდეგ ჰალსს შემოაქვა 

კაპიტალის ცნება.  კაპიტალში მას ესმის, პირველი, მოგების ის ნაწილი 

(წარმოების საშუალებები),   რომელიც წარმოების პროცესში მონაწილეობს და 

მოგებას იძლევა, მეორე - თვით მოგება. სწორედ, კაპიტალის მფლობელები 

ითვისებენ ღარიბთა შრომით შექმნილ პროდუქტის დიდ ნაწილს და  ამით მათ 
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სიღატაკისათვის წირავენ. ამრიგად, აქ მოსახლეობის კანონი კი არ 

მოქმედებს,არამედ არსებული საზოგადოებრივი წყობილება.  

     შ. ჰალი არ უარყოფს არც არსებობის საშუალებებსა და მოსახლეობის 

რიცხოვნებას შორის შესაბამისობის აუცილებლობას და არც უსაზღვრო 

გამრავლებისადმი მისწრაფების არსებობას.  მაგრამ, სტატისტიკურ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, ჰალმა აჩვენაღარიბ მოსახლეობაში სიკვდილიანობის მაღალი 

კოეფიციენტი, რის გამოც მოსახლეობის ამ ნაწილში ბუნებრივი მატება 

უკიდურესად დაბალი იყო. შესაბამისად, მალთუსის მტკიცება, თითქოს ხალხის 

სიღატაკე განპირობებულია ღარიბი მოსახლეობის  უგუნურიგამრავლებით, 

მცდარია. ჰალი ხალხის უვიცობას და გონებაჩლუნგობას კი არ თვლის მისი 

სიღატაკის მიზეზად, არამედ პირიქით, ხალხის გონებრივი და ზნეობითი 

განუვითარების მიზეზია მათი სიღატაკე.მდიდრებისათვის არახელსაყრელია 

ღარიბთა ინტელექტუალური უნარის განვითარება, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი 

თავიანთ მდგომარეობას შეიცნობენ და აჯანყდებიან.მდიდართა სასარგებლოდ 

ნივთთა ასეთი მდგომარეობა დაცვას მოითხოვს, რომელსაც სახელმწიფო 

ასრულებს. ჰალი ამტკიცებს, რომ სახელმწიფო რაგინდარა ფორმაში (მონარქია, 

ტირანია, რესპუბლიკა) ის ინსტრუმენტია, რომლის დახმარებით, სიმდიდრე-

კაპიტალი შრომას იმორჩილებს. ყოველი მთავრობა, წერდა ჰალი, სიმდიდრის 

მორჩილია და ყოველთვის მიმართულია უქონელთა წინააღმდეგ. ჰელისთვის 

იდეალურია ისეთი საზოგადოება, რომლის თითოეული წევრი მეურნეობას ეწევა 

და და თავისი შრომის პროდუქტს განკარგავს. 

     მართალია ასეთი მოსაზრება შ. ჰელამდე გამოითქმებოდა (ა.სმითი, უ. 

გოდვინი...), მაგრამ  ჰელთან ეს აზრი უკიდურესად ნათლად გამოვლინდა. 

 

5.3.siRaribesTan brZolis socialuri politika 

    mecnierTa erTi jgufi siRaribes ganixilavda rogorc faqtors 

arsebobisTvis brZolaSi, romelic mibmulia sazogadoebisa da masi 

calkeuli individebis ganviTarebaze. ამ mimarTulebam miiRo  სocialur-

darvinistTasaxelwodeba. Tanamedrove msoflioSi mocemul 

poziciasicaven liberalebi. mecnierTa sxva jgufi siRaribeSi xedavs 

socialur borotebas da mis aRmofxvras cdilobს adamianTa Soris yvela 
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dovlaTis ufro Tanabari ganawilebiთ. Aamm imarTulebas ეwodebა social-

gamaTanabrebelი. mas emxroba social-დემოკრატიული ideologiis 

mimdevrebi. 

 YsiRaribes mravali negatiuriS edegi აქვს: კერძოდ, siRaribe socialuri 

daZabulobis ხელშემწყობი faqtoriა. Semosavlis ganawilebis 

usamarTlobasTan brZolaSiRaribebs midrekileba aqvs danaSaulis 

Cadenaze da politikuri brZolis Zaladobrivi meTodebis gamoyenebaze. 

istoria cxadyofs, rom revoluciebis da sxva politikuri Seryevebis 

dros swored Raribebi iyvnen socialuri gadatrialebis ”sawvavi”  da 

isini cdilobdnen  “gaeZarcvaT ZarcviT moxveWili”. Tundac Raribebmა  

სხვა ადამიანების მიმართ, რომ არ იძალოდონ, საზოგადოება მაინც ბევრს 

კარგავს. რადგან Raribs arSeuZlia srulfasovani monawileoba miiRos 

sazogadoebis cxovrebaSi, მisi SemoqmedebiTi potenciali ver ixsneba da 

unayofod ikargeba. gansakuTrebiT saSiSia ”memkvidreobiT” miRebuli 

siRaribe, roca Raribebis Svilebs, sxva Tanabar pirobebSi, ar SeuZliaT 

sakuTari Sansis  real izacia. 

 liberalebi mraval aspeqtSi aRiareben sazogadoebisaTvis siRaribis 

mavneobas, თუმცა amave dros aRniSnaven mის dadebiT Sedegsაც. maTi 

mtkicebiT, siRaribe aiZulebs adamianebs aqtiurad ibrZolon (saარსებო 

dovlaTis mosapoveblad. შესაბამისად siRaribe rom ar iyos adamianebs 

Seumcirdeboda Sromis მწარმოებლურობის amaRlebis stimuli. liberalebi 

da socialistebi erTmaneTs umTavresad eTanxmebian absoluturi 

siRaribisn egatiur Sedegebze, magram maT SorisazrTasxvaobaa SedarebiT 

siRaribesTan  dkavSirebiT.  

Aაrsebobs siRaribesTan brZolis problemisadmi ori dapirispirebuli 

midgoma. Pპirveli midgoma ufro gavrcelebulia da aRiarebs RaribTa 

uzrunvelyofas daxmarebiT da SemweobiT. მართალია fulad daxmarebis 

gacema RaribTadaxmarebis gawevis yvelaze martivi saSualebaა, მაგრამ იგი 

TavisTavad ver wyvets სიღარიბის problemebs. სხვა saSualeba, romelics 

xvadasxva qveyanaSiა დანერგილი aris ganaTlebis amaRleba ank 

valifikaciis gamocvla. magram xSirad arc es cvlis situacias, radgan 
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axali profesiis SeZen aavtomaturad ver uzrunvelyofs სასურველი  

samuSao adgilis povnas.  

    siRaribis problemis gadaWris pirvel midgomaSi saxelmwifo 

gamomdinareobს Semosavlis gadanawilebis aucileblobidan,  რომელიც 

მიიღწევა progresuli gadasaxadebis შემოღებისა da სხვადასხვა socialuri 

programebis meSveobiT. misgan gansxvavebiT, meore midgoma dafuZnebulia 

ekonomikaSi saxelmwifos Caurevlobis ideaze. ამ  თეორიის მომხრეების 

აზრით, სამთავრობო პოლიტიკამ ღარიბები უნდა წაახალისოს უფრო აქტიური 

pozicia daikavon cxovrebaSi dა   არ aპაrazitoნ mosaxleobis ufro 

uzrunvelyofili fenis ხარჯზე. garda amisa, Tu mdidrebi TavianT 

saxsrebs Cadeben ekonomikaSi, ამ შემთხვევაში isini Seqmnian samuSao 

adgilebis საკმარის რაოდენობას., ramac SeiZleba umuSevrobis problema 

gadaWras saxelmwifos monawileobis gareSe. am midgomis realizacias 

Seecada margaret tetCeris mTavroba (1977-80-ianი wlebi) gaerTianebul 

samefoSi. 

    saqarTveloSi ფორმალურად aqcenti aRebulia meore midgomaze, aq ara 

Tu gaauqmeბულია პrogresuli gadasaxadi, aramed mas miayoles socialuri 

gadasaxadic, xolo TviT saxelmwifo (განსაკუთრებით ნაციონალების 

ბატონობის ცხრაწლიან პერიოდში), Tavisi finansuri dawesebulebebisa da 

Zalovani struqturebis meSveobiT, daufaravad ereva ekonomikaSi. aseTi 

politika kidev ufro amravlebs qveyanaSi RaribTa raodenobაs da mის 

wils mTlian mosaxleobaSi).   აucilebelia aRiniSnos, rom Tumca yovel 

saxelmwifoSi mTavroba adgens Raribebis gansazRvris specialuრ 

kriteriebs, magram realobaSi yvela vinc pasuxobs amkriteriebs ver iRebs 

daxmarebis uflebas. saxelmwifos es pozicia aixsneba saxsrebis 

ukmarisobiT. ამის გამო, socialuri daxmarebis maStabis Sesamcireblad 

gamoiyeneba ori gamkacrebuli kriteriუმი. pirveli ხელოვნურად zRudavs 

RaribTa ricxvs RaribTa calkeuli kategoriis gamoyofis gziT. 

magaliTad, daxmarebis mravali saxe SeiZleba miiRos umuSevarma da ara 

momuSavem, romelTac dabali anazRaureba aqvT (saqarTveloSi saerTod ar 

gaicema daxmareba umuSevrebze - - ჯ.k.). meore dafuZnebulia mxolod 
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siRaribis saSemosavlo maxasiaTebelze da ugulebelyofilia deprivaciis 

problema.   

    mosaxleobis  სიღარიბე   და progresuli gadasaxadebi. yoveli 

politika, romelic mimarTulia uRaribesi mosaxleobis cxovrebis donis 

asamaRleblad unda uzrunvelyofili iyos  sakmarisi finansuri 

resursiT dasaxuli miznis misaRwevad. aseTi saxis programebis 

finansirebis wyaroa qonebasa da Semosavalze dabegvris progresuli 

sistema. aseTi pirdapiri პrogresuli dabegvris obieqtia piradi da 

კorporaciuli Semosavali. Semosavlis zrdis kvalobaze უნდა 

matulobდეს sagadasaxado ganakveTi (magaliTad, saqarTveloSi “vardebis 

revoluciamde” Semosavalze sagadasaxado ganakveTi iyo: 12, 15, 17 da 20 %). 

სagadasaxado dabegvra mogebaze (dagrovili aqtivi da Semosavali) 

Cveulebriv moicavs sakuTrebaze pirad da korporaciul gadasaxadebs 

(saqarTveloSi piradqonebaze araa dawesebuli gadasaxadi, xolo 

korporaciul qonebaze dawesebulia 1%-iani sagadasaxado ganakveTi, aseve 

dawesebulia miwaze gadasaxadi, am qonebis sididis miuxedavad,) . 

M  მraval  ნაკლებად  ganviTarebუl, iseve rogorc უფრო განვითარებულ 

ქვეყნებSi, sagadasaxados truqtura da realuri ganakveTebi arsebiTad 

gansxvavdebian. progresuli gadasaxadi xSirad qaRaldze rCeba da 

პraqtikaSi gadaiqceva regresul gadasaxadad. მაშინ როცა მრავალი 

ეკონომისტის, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაუარეტის ჯეიმს ტობინის 

მტკიცებით, ”საშემოსავლო ბეგარა შემოსავლის გადანაწილების ეფექტური 

საშუალებაა”, რამდენადაც dabali da saSualo Semosavliani mosaxleoba, 

gadasaxadis formiT, TavianTi Semosavlis ufro did nawils გადაixdian, 

vidre maRalSemosavliani mosaxleoba. aseTi ”gardaqმნis” mizezebi 

martivia. Mმosaxleobis Raribi fenidan gadasaxadi, amoiReba maTi 

Semosavlis wyarosTan (saqarTveloSi ასეთია saSemosavlogadasaxadi), 

maSin roca mdidrebi Semosavlis did nawils iReben qonebriv  da 

finansur  აqtivze sargeblis (dividendis)  saxiT, rac maT saSualebas 

აძლევს თავიანთი შემოსავალი dafaros sagadasaxado dabegvrisagan. Uუfro 

did uTanasworobas warmoSobs gadasaxadis amoReba danaxarjis 

wyarosTan. mxedvelobaSi gvaqvs arapirdapiri gadasaxadebi (gadasaxadი 
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dametebul Rirebulebaze, aqcizi...), romelsac erTnairi ganakveTiT ixdis 

rogorc dabali da saSualoSemosavliani, aseve maRalSemosavliani 

mosaxleoba. ნაკლებად ganviTarebუli qveynebiს უმრავლესობა, მათ შორის 

saqarTveloc, saxelmwifო საბიუჯტო Semosavlis gadidebas, upiratesad 

moxmarebis gadasaxadis xarjze ცდილობს. Eეs imiT aixsneba, rom misi 

akrefaS edarebiT advilia. რac ufro ganviTarebuliaq veyana, miT ufro 

saxelmwifo SemosavalSi Warbobs pirdapiri gadasaxadis wili. 

RaribqveynebSi ki, piriqiT, gamoikveTa arapirdapiri gadasaxadis maRali 

wili,   მთლიან შემოსავალში. ხolo pirdapiri gadasaxadis wili 

saxelmwifo SemosavalSi 20%-ს ar aRemateba.  upirvelesad moxmarebis 

gadasaxadebze dafuZnebuli sagadasaxado sistema, Tavisi SinaarsiT 

regresulia da uaryofiTad  moqmedebs mcire Semosavliani mosaxleobisc 

xovrebis doneze.  

    2000 wels saqarTvelos saxelmwifo biujetis sagadasaxado 

Semosavalma Seadgina 437.8mln lari. maTgan yvelaze mcire iyo mogebis 

gadasaxadi (21.0 mln l)), xolo yvelaze  maRali – arapirdapiri 

gadasaxadi, anu gაdasaxadi moxmarebaze: damatebul Rirebulebაze 

gadasaxadi (254.9mln l) da aqciზi (86.6 mln l), xolo sabaJo gadasaxadma 

Seadgina 44.0 mln lari. მდგომარეობა არც  ე.წ. ”ვარდების რევოლუციას” 

შეუცვლია.  პირიქით: გაუქმდა დაუბეგრავი მინიმუმი და პროგრესული 

გადასახადი, 12%-დან 20%-მდე გაიზარდა საშემოსავლო გადასახადი, სამაგიეროდ, 

მდიდრების გასახარებლად, დივიდენდზე ისედაც მცირე გადასახადი (10%)  5%-

მდე შემცირდა.   

     თავის მხრივ, ძალაuflebis mqone ”mdidari mosaxleoba” Tavs aridebs 

gadasaxadis mniSvnelovani nawilis gadaxdas, radgan maT ნაკლებად 

emuqrebasamTavrobo sanqciebis saSiSroeba. e.w ”kriSis” institutis 

arseboba აm aდამიანებს  SesaZleblobas aZlevs qrTamis gaRebiT 

”jojoxeTi gaanaTos”. amitom,Semosavalsa dasimdidre zeprogresuli 

sagadasaxado dabegvris sistemisSemoReba უნდა ჩაiTvალოს Semosavlis 

gadanawilebis politikis      mniSvnelovan nawilad.   

M    მosaxleobis naklebad uzrunvelyofili ფენის Semosavlis gadidebის 

აუცილებლობა. siRaribis masStabis Semcirebis Tanamedrove saSemosavlo 
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politikis meore მniSvnelovani instrumentia saxelmwifos mier 

mosaxleobis uqoneli nawilis uzrunvelyofa zogierTisaqonliT da 

momsaxurebiT. magaliTadSeiZlebagamodges RaribTaTvis janmrTelobis 

ეფექტიანი dacvis programa, skolebsa da skolamdel dawesebulebebSi 

ufaso sauzmeebi, daSorebuli raionebis  mosaxleobis uzrunvelyofa 

sufTa wyliT, აირით da eleqtroenergiiT. pirdapiri fuladi 

transferebi, dotacia kvebaze da sursaTze dabali fasebis donis 

mxardaWera warmogvidgeba rogorc moxmarebis suბsidirebis 

saxelmwifoebrivi politika. Yყvela es RonisZieba xels  uwyobs Raribi 

mosaxleobis realuri Semosavlis amaRlebas bazrismier gansazRvruli 

fuladi Semosavlis doneze zeviT. 

 

5.4. siRaribis maCveneblebi 

    siRaribis ZiriTad imaCveneblebi ganisazRvreba jeims fosteris 

(JamesFoster), joel greeris (Goel Greer) da erik torbekes (Erik Thorbecke) 

მიერ შemoTavazebuli formuliT:                   

1qZh−Yha 

Pa=—∑ (—— ) 

Hh=1Zh 

     სadac, P—siRaribis zogadi maCvenebeliა; 

a-siRaribis romelime  maCvenebelიs parametri, ; 

q- Raribi saojaxo meurneobebis raodenoba; 

Zh-calkeuli saojaxo meurneobis (h) siRaribis niSani, romelic 

damokidebulia mis შemadgenlobaze; 

Yh-calkeuli saojaxo meurneobis (h)Semosavlis done 

foster-griur torbekes formulis safuZvelze ganisazRvreba siRaribis 

ZiriTadi maCveneblebi: 

*siRaribiskoeficienti dasiRaribi sdone (a=0); 

*siRaribis siRrms indeqsi (a=1); 

*siRaribis   simwvavis indeqsi  (a=2).                                                   

siRaribiს koeficienti (Raribi saojaxo meurneobebis wilisaojaxo 

meurneobebs mTlian raodenobaSi); 
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1qZh−Yha 

Po=—∑(——) 

Hh=1Zh 

siRaribis done (Raribi saojaxo meurneobebis procenti 

saojaxomeurneobebis mTlian raodenobaSi):    

1qZh−Yho 

                 Po=—∑(  ——  )  ×100% 

Hh=1Zh 

unda aRiniSnos, rom siRaribis koeficienti dasiRaribis done axasiaTebs 

mxolod siRaribis gavrcelebis xarisxs da ar iZlevaSesaZleblobas 

Sefasdes Tu Raribi ojaxebis Semosavali რამდენად imyofeba      

siRaribis zRurbls dabla. 

 

1qZh - Yh1 

siRaribis siRrmis indeqsi:    P1=—∑( —— ) 

Hh=1Zh 

es formula SesaZleblobas iZleva aCvenos, Tu Raribi ojaxebis 

Semosavali ramdenad dabla  იmyofeba siRaribis zRurbls qvemod. 

 

1qZh - Yh 

siRaribis simwvavis indeqsi:  2=—∑(  ——  ) 

Hh=1Zh 

siRaribis donis Semcirebis mimarTulebebi da meqanizmi. siRaribis 

Semcireბის saxelmwifoebriv RonisZiebebSi gamoiyofa: 

 * warmoebis zrdisaTvis pirobebis Seqmna da Sesabamisad - mosaxleobis 

fuladi შemosavlis gadideba; 

*makroekonomikuri stabilurobis miRweva (mxardaWera); 

*antiinflaciuri politikis gatareba; 

*Sromis anazRaurebis minimaluri sididis daweseba; 

*socialuri programebis da maTi realizaciis meqanizmis damuSaveba. 
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5.5. SimSili rogorc siRaribis gamovlinebis 

ukiduresi forma 

     masobrivi SimSili როგორც socialuri ubedureba, gamowveuliა 

sursaTis xangrZlivi ukmarisobiT. მასთან დაკავშირებულია mosaxleobis 

masobrivი daRupva ტერიტორიულად msxvil regionebში. სიღარიბის  მსგავსად,  

ganasxvaveben masobriv, absolutur da fardobiT SimSils: 

    absolutur SimSils zogjer uwodeben deficiturs da xasiaTdeba 

organizmis SenarCunebisTvis aucilebeli kvebis produqtebis minimaluri 

raodenobis ukmarisobiT an misi უქონლობით.  

    fardobiTi (igive faruli) SimSilixa siaTdeba uxarisxo kvebis 

produqtebis qronikuli moxmarebiT. es produqtebi xasiaTdeba kvebis 

elementebisa da vitaminebis dabali SemadgenlobiT da arasakmarisia 

organizmis aqtiuri cxovelqmedobis SesanarCuneblad. Ees ki iwvevs 

mravalricxovan daavadebas da amcirebs sicocxlis saSualo 

xangrZlivobas.  

    somaturi  (ბერძნ. sōmaი - ცვლილებები ადამიანის სხეულის აგებულებაში}  

zemoqmedebis garda SimSili arsebiTad zemoqmedebs adamianis fsiqikasa da 

qcevaze, blagvdeba misi grZnobebi, qveiTdeba mexsiereba, neldeba da 

irRveva azrovnebis procesi, ikargeba kontroli sakuTar saqcielze, 

ixSoba nebeloba (nebisyofa), warmoiSoba sxvadasxva saxis mxedvelobiTi 

da smeniTi galiucinaciebi, izrdeba apatia, romelsac morigeobiT 

moklevadiani momatebuli  gaRizianeba da agresia მოყვება. „შიმშილმა არც 

მეგობარი იცის, არც ნათესავი, არც კანონი და არც სამართალი; ამიტომ არც 

სინდისის ქენჯნას იწვევს იგი და არც თანაგრძნობას აღძრავს”7.   [7დანიელ  

დეფო .  რობინზონ  კრუზო.  ბ.სულაკაურის გამომცემლობა, თბ.: 2010, გვ. 245] 

   SimSilis dros sikvdilis uSualo mizezi SeiZleba iyos organizmis 

gamofitva, aseve raime interkurentuli avadmyofobis* [*interkurentuli 

avadmyofoba viTardeba ukve arsebuli avadmyofobis fonze, Tumca 

warmoSobiT araa masTan dakavSirebuli, magram amZimebs mis mimdinareobas 

(mag, gripi, miokardia mwvave infarqtis fonze...]   ganviTarebaAan 

imunitetis dakargva.  
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მკაცრი გაგებით, კაცობრიობის ისტორია შიმშილისა და სიდუხჭირის 

ისტორიაა. ამას ადასტურებსბიბლია,  ჰეროდიტეს ”ისტორია”, სხვადასხვა სახის 

ხელოვნების ნიმუშები, არქეოლოგიური აღმოჩენები, თქმულებები და 

გადმოცემები.  მაგალითად, ძველ აღთქმა-ში ნაწინასწარმეტყველი იყო, რომ 

”...მოვა შიმშილობის შვიდი წელიწადი მათ შემდეგ და დაავიწყდებათ სიმაძღრე 

მთელი ეგვიპტის ქვეყანაში და მოსპობს შიმშილი ქვეყანას ( წიგნი შექმნისა. 

თავი 41.30). და არ ეცოდინებათ სიუხვე ქვეყანაზე შიმშილის გამო, რომელიც 

იქნება მათ შემდეგ, რადგან  მეტად ძლიერი იქნება (თავი 41.31). 

    და დაიწყო შიმშილობის შვიდმა წელიწადმა მოსვლა, როგორც თქვა 

იოსებმა. და იყო შიმშილი მთელ ქვეყანაზე, ხოლო ეგვიპტის მთელ ქვეყანაში 

იყო პური (თავი 41.54). 

   და მივიდნენ ისრაელის ძეები საყიდლად...რადგან იყო შიმშილი ქანაანის 

ქვეყანაში (თავი 42.5). 

   და შიმშილი გაძლიერდა ქვეყანაზე (თავი 43)”. 

ან ლუკას სახარება: ”ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მრავალი ქვრივი იყო 

ისრაელში ელიას დროს, როდესაც დაიხშო ცა სამ წელიწადსა და ექვს თვეს 

ისე, რომ დიდი შიმშილობა იყო მთელს ქვეყნიერებაზე” (თ.25). 

    ქრისტიანულ რელიგიაში, ღვინოსა და წმინდა წყალთან ერთად, უმთავრესი 

საზრდოა პური, რომლის მოყვანას ეგვიპტეში ჩაეყარა საფუძველი. 

ისტორიულად, შიმშილი პურის უკმარისობასთან იყო გაიგივებული. ვინც პურს 

ფლობდა, როგორც წესი, ადამიანის ხორცზე  და სულზე ბატონობდა. 

  სიღარიბესთან და საზოგადოების წევრთა უთანასწორებაზე მეტად 

საინტერესო გამონათქვამი აქვს დაოსიზმის მოძღვრების (რელიგიის) ერთ-ერთ 

ფუძემდებელს, ლეგენდარულ ჩინელ ფილოსოფოსს ლაო-ძის (დაიბადა 604 

წელს ძვ.წ. გ.?). იგი ”ლაო დე ძის” ტრაქტატის ავტორად ითვლება. ლაო-ძი 

კარგად ამჩნევდა მის ირგვლივ გამეფებულ უსამართლობას და უწესრიგობას. 

მისი თქმით, მდიდრებსა და წარჩინებულებს ” სამზარეულო ავსებული აქვთ 

მსუქანი ხორცით, თავლაში მსუქანი ცხენები უბიათ, ხალხი კი წელშია 

გაწყვეტილი და მინდვრებში შიმშილით დახოცილთა გვამები ყრია”.1 [1Ян 

Хиншун.  Древнокитайский философ Лао-Цзи и его учение.  Москва, 1950, с.  

2] ლაო-ძის აზრით, როცა ქვეყანაში ბევრი აკრძალვითი კანონია ხალხი უფრო 
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ღარიბი ხდება. რომ ხალხის  შიმშილი განპირობებულია ხელისუფლების მიერ 

ძალზე მრავალი გადასახადის  ამოღებით. [Ян Хин-шун. ” Дао Де Цзин”  в 

двухтомнике ”Древнокитайская философия.  Москва, 1972,  №  57,75] ამრიგად, 

ისტორიულად  შიმშილი და სიღარიბე მსოფლიო მოვლენაა და რა თქმა უნდა 

იგი  არც საქართველოსთვის იქნებოდა  უცხო მოვლენა. 

   XIY საუკუნის დასაწყისში მონღოლებმა ახალი ლაშქრობები მოაწყვეს 

საქართველოში. ”აქა ხუთ წელთა იყო აოხრება”, რომელსაც დიდი შიმშილობა 

მოყვა. მემატიანე ასე აღწერს ამ მდგომარეობას: ”ესეოდენ გამძინდა შიმშილი, 

მძორსა არაწმინდასა ურიდად ჭამდეს, სავსე იყვნეს უბანნი და ფოლოცნი, 

გზანი მინდორნი და ქლაქნი და სოფელნი მკუდარებითა, ყრმანი მკუდართა 

დედათა ძუძუტა ლეშთა სწოვდიანი”.  [ რაჟდენ  არსენიძე. განხილვა მეფე 

ვახტანგ მეექვსის კანონმდებლობისა. პარიზი, 1963, გვ. 9-161]. 

     XIX-ე saukunemde masobrivi SimSili Cveulebrivi movlena iyo evropis 

yvela qveyanaSi. igi gamowveuli iyo mousavlianobiT. Sua saukuneebSi 

yovel 8-10 weliwadSi gamoiyofoda maRali sikvdilianobiს erTi mSieri 

weli. safrangeTisaTvis gansakuTrebiT mZime iyo 1030-1032 wlebi; 

bohemiisaTvis 1280-1282 wlebi. germaniaSi 1125 wels SimSilma imsxverpla 

misi mosaxleobis naxevari. SimSilis Tanamgzavrebi iyo avadmyofoba, Wiri, 

Zarcva-mkvleloba da TviTmkvleloba. saqme midioda mSoblebis mier 

bavSvebis Wamaze (1505 wels ungreTSi). dakanonebuli RonisZieba iyo 

Raribebis gandevna qalaqis sazRvrebidan, sadac isini ganwirulni iyvnen 

SimSiliT sasikvdilod; safrangeTSi es zoma kidev XVII saukuneSic 

gamoiyeneboda. 1772 wels saqsoniaSi, puris ukmarisobis gamo, daiRupa 150 

aTasi adamiani. 1817 wels SimSili mZinvarebda germaniis mraval რეგიონში. 

naklebi zomiT mas adgili hqonda 1847 welsac. 1846 წელს ირლანდიაში 

შიმშილმა მილიონზე მეტი ღატაკი  ადამიანი გაჟლიტა [კ. მარქსი. კაპიტალი. ტ. 

1, გვ. 144].   

    evropaSi masobrivi SimSili istorias Cabarda XIX-ე saukunis meore 

naxevridan. am process xeli Seuwyo mimosvlis gzebis ganviTarebam da 

msoflio sasursaTo bazris Camoyalibebam (gavixsenoT amerikidan 

marcvleulis Semotana da kartofilis masobrivi warmoeba_ ჯ.k.), agreTve 

mosaxleobis Semosavlis gadidebam.  naklebad ganviTarebul qveynebSi 
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(ruseTis imperiis CaTvliT) masobriv SimSils mogvianebiTac hqonda 

adgili. SimSilი არც sabWoTa kavSirSi იყო უცხო მოვლენა.  იგი ძალზე 

მწვავე იყო 1920-1930-ian wlebSi. მათგან უკრაინა გამოირჩეოდა. marTalia 

evrosabWom ukrainelebis SimSiliT daxocva genocidad ar aRiara, magram 

evrosabWos parlamentma am faqtTan dakavSirebiT miRebul rezoluciaSi 

aRniSna, rom "SimSili, romelic 1930 wels yofil sabWoTa kavSirSi 

daiwyo, evropis istoriis XX saukuneSi erT-erTi yvelaze traRikuli 

furcelia. milionobiT adamiani belorusSi, yazaxeTSi, moldovaSi, 

ruseTSi da gansakuTrebiT, ukrainaSi, კომუნისტური sastiki da 

arahumanuri politikis gamo, daiRupa”. es tragikuli SemTxveva cnobilia, 

rogorc “golodomori” (politikurad motivirebuli SimSili). masobrivma 

SimSilobam ukrainaSi piks 1933 wlis pirvel naxevarSi miaRwia da 

milionobiT adamiani imsxverpla (sxvadasxva monacemebiT 4-10 mln kaci). 

      შიმშილი  არის თუ არა მსოფლიოში საზრდოს უკმარისობის შედეგი?  ამ 

კითხვაზე პასუხი უარყოფითია, რადგან  თანამედროვე  მსოფლიოში თითოეული 

ადამიანისათვის საზრდოს საკმარისი რესურსი  არსებობს,  

     შიმშილში იგულისხმება    კუჭში საზრდოს უკმარისობა და შიმშილის 

შეგრძნება. მისი გამოვლინება  მრავალფეროვანია და თითოეული მათგანი 

განსხვავებულად იზომება: 

 * საზრდოს  შემცვლელი   გამოიყენება იმ ადამიანთა  მდგომარეობის 

აღსაწერად, რომელთა საზრდოს მოხმარება არ შეიცავს აქტიური 

ცხოვრებისათვის მინიმალური ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებელ კალორიების (ენერგიის) საკმარის რაოდენობა. ამჟამად, 

მსფლიოში ასეთ ადამიანთა რაოდენობა   ერთ მილიარდს აღემატება. 

• კვების ნაკლებობა (ნახევრად შიმშილი) ხასიათდება როგორც ცილების,  

ენერგიის  და მიკროელემენტების  არასაკმარისი  რაოდენობით, ასევე 

ხშირი ინფექციებით  (წითელა,  ფაღარათი...) და ავადმყოფობით. მისი 

შედეგია მოსახლეობის სიკვდილიანობის კოეფიციენტის ზრდა. კვების 

ნაკლებობა იზომება არ მხოლოდ საზრდოს რაოდენობით და ხარისხით, 

არამედ ფიზიკური  მდგომარეობით  ( წონა  ან  სიმაღლე - ასაკი).   

• გამოფიტვა   კვების მწვავე  უკმარისობის  მაჩვენებელია. იგი 

განპირობებულია ახლო და მძიმე პროცესით, რომელმაც წონაში არსებითი 
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დაკარგვა გამოიწვია. როგორც წესი, გამოფიტვა დამშევის  და /  ან  

ავადმყოფობის  შედეგია.                   

     ვინაა მშიერი? მშიერია ყველა ასაკის ადამიანი: ჩვილი ბავშვები, 

რომლებიც დედებისგან საკმარის რძეს ვერ ღებულობენ, ზრუნვას 

მოკლებული ასაკოვანი ადამიანები, ქალაქების ჯურღმულებში მცხოვრები 

უმუშევრები, სხვის მიწებზე მომუშავე უმიწო ფერმერები, ობოლი ბავშვები, 

შიდსით და სხვა ავადმყოფობით  დაავადებული ადამიანები. უპირველეს 

ყოვლისა, ბავშვები. ქალები და სასოფლო თემები იმყოფებიან  შიმშილთან  

ბრძოლის მეწინავე  ხაზზე. . 

მოშიმშილეთა პროცენტი ყველაზე მაღალია სუბსაჰარისეულ აფრიკაში, 

რაოდენობრივი  მაჩვენებლით  კი - აზიაში. 

       XX-ე  საუკუნის 80-იან წლებში და 90 -იანი წლების პირველ 

ნახევარში მიღწეული იქნა მნიშვნელოვანი პროგრესი ქრონიკული შიმშილის 

შემცირებაში. მომდევნო პერიოდში შიმშილი ნელი ტემპით, მაგრამ 

განუხრელად იზრდებოდა. FAO-ს მონაცემებით. mesame 

samyaroშiმოშიმშილეთა რიცხოვნება, სამხრეთ ამერიკის გარდა, ყველგან 

გაიზარდა. ამ ტენდენციამ დაჩქარებული ხასიათი მიიღო მსოფლიო 

ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, რომელიც 2008  წელს  

დაიწყო. დღეისთვის ყოველი მეშვიდე ადამიანი საკმარის საზრდოს ვერ 

ღებულობს აქტიურ ცხოვრებაში ჩასართავად. შიმშილი და ნახევრად 

შიმშილი ჯანმრთელობას უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის, ვიდრე ერთად 

აღებული შიდსი, მალარია და  ტუბერკულოზი. 

     საზრდოს უკმარისობა პრობლემების ფართო წრეს წარმოშობს. კერძოდ 

ასეთია: 

            * გამოფიტვა (ლათ. inanis ცარიელი) – ორგანიზმის ფიზიკური და 

ქიმიური მარაგის გადახარჯვა, რაც საბოლოოდ იწვევს ენერგიისა და 

სასიცოცხლო პროცესების  ძლიერ  დაქვეითებას.  

  * სხეულის ზრდაში ჩამორჩენა. იგი კვების ქრონიკული უკმარისობის 

მაჩვენებელია. და ასახავს მოსახლეობის კვების ხანგრძლივადიან სიტუაციას. 

ეს ჩამორჩენა გაიანგარიშება შესაბამისი ასაკის ბავშვის შედარებით კარგად 
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ნაკვებ და ჯანმრთელ ბავშვთან. ანალოგიურად გამოითვლება ბავშვის 

წონაში ჩამორჩენა. FAO-ს შეფასებით,  ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

146 მლნ ბავშვს საკმარისი წონა არ გააჩნია. ამავე დროს თვით აშშ-ი 

„ადამიანებს არ მიუწვდებათ ხელი ჯანსაღ საკვებზე. შეერთებული შტატები 

მთელ მსოფლიოში სიმსუქნის პრობლემით პირველ ადგილზე დგას. ხოლო 

ამის მიზეზი ჯანსაღი პროდუქტის ნაკლებობაა,“ ჯანსაღი პროდუქტის 

ხელმისაწვდომობას ასევე ხელს უშლის აგრარული პროდუქტების ბაზრების 

ნაკლებობა და არახელსაყრელ ადგილებზე მდებარეობა.  მრავალი 

პრობლემის მიუხედავად, სიღარიბის და შიმშილის დასაძლევად 

მსოფლიოში მრავალი ინოვაციური პროექტი იგეგმება და ხორციელდება, 

რომელშიც განუვითარებელი და მზარდი ეკონომიკის ქვეყნებიც არიან 

ჩართული. [http://www.voanews.com/georgian/news/---12121-136310628].      

    მიკროელემენტების უკმარისობა, მსოფლიოში ვიტამინებისა და 

მინერალების უკმარისობით დაახლოებით ორი მილიარდი ადამიანი 

იტანჯება.მაგალითისთვის, დღეს სურსათში უკვე დეფიციტია ვიტამინი A, 

რკინა და იოდინი. ამ ელემენტების დეფიციტმა შესაძლოა სხვადასხვა 

დავადებები გამოიწვიოს. ვიტამინი A-ს ნაკლებობამ ბავშვებში შესაძლოა 

მხედველობი სგაუარესება განაპირობოს.იგი ეხება 118 ქვეყნის   

სკოლამდელი ასაკის 140 მლნ ბავშვს. ხოლო რკინის ნაკლებობა კი 

განსაკუთრებით ორსულების ჯანმრთელობაზე აისახება  უარყოფითად. 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, რკინის, А ვიტამინის და 

თუთიის დეფიციტი შედის ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში სიკვდილის 

გამომწვევი მიზეზების პირველ ათეულში. 

•  მსოფლიოში  780 მლნ ადამიანს იოდის დეფიციტი აქვს. დაახლოებით 20 

მლნ ბავშვი ფსიქიკური მოშლილობით იბადება, იმის გამო რომ მათ 

დედები ფეხმძიმობის დროს საკმარისი რაოდენობის იოდს ვერ იღებდნენ. 

• (წყარო:витамин и минеральная недостаточность, глобальный доклад по 

оценке ущерба; ЮНИСЕФ). 

     *  თუთიის  დეფიციტი აფერხებს  ზრდას და ასუსტებს ნაადრევი ასაკის  

ბავშვების იმუნიტეტს.ეს წლიურად 800 ათასიბავშვის გარდაცვალებას იწვევს.     

http://www.wsahs.nsw.gov.au/folate/documents/VMD_global_damage_assessment.pdf
http://www.wsahs.nsw.gov.au/folate/documents/VMD_global_damage_assessment.pdf
http://www.wsahs.nsw.gov.au/folate/documents/VMD_global_damage_assessment.pdf
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     ვიტამინების უკმარისობამ  შეიძლება გაზარდოს  ფაღარათით,  წითელით 

და მალარიით  გამოწვეული სიკვდილის რისკი. 

    1990 wlidan daiwyo moSimSileTa raodenobrivi zrda, romelic dRemde 

ar SeCerebula da zrdis tendenciaSi gadaizarda, ase magaliTad, 2009 

wels ivnisSi msoflioSi SimSilobda 1.02mln adamiani, romelic 11%-T 

aRemateboda 2008 wlis maCvenebels, maTi ricxvi geografiulad ase iyo 

ganawilebuli: aziaSi _ 642 mln, afrikaSi _ 265 mln, laTinur amerikaSi _ 

42 mln, industriulad ganviTarebul qveynebSi _ 15 mln. 2010 wels, 

rogorc  FAO-s generalurma direqtorma Jak diufi-m ganacxada laTinuri 

amerikis qveynebis sasursaTo usafrTxoebis komitetis sxdomaze (panama 

2010), moSimSile adamianTa raodenoba 105 mln adamianiT gaizarda. 

    2015 წლის  ნოემბრის მონაცემებით, მსოფლიოში შიმშილით იტანჯება  785 

407 188 ადამიანი. მისი მიზეზით ყოველდღიურად კვდება დაახლოებით 15 ათასი 

კაცი. ეს მაშინ როცა  გადამეტებული ჭამით (სისუქქნით )   1,6 მლრდ  მეტი კაცი 

იტანჯება რომელთა წონის დასაკლებად  მილიარდობით დოლარი იხარჯება.. 

    gaeros msoflio sasursaTo programის მტკიცებით, “SimSili da masTan 

dakavSirebuli avadmyofoba ufro met adamians klavs, vidre Sidsi, 

malaria da Wleqi erTad aRebuli”  programis direqtorma jeims morisma  

donorebs urCia ar daiviwyos am problemis sastiki masStabebi. „marTalia 

aTwleulis ganmavlobaSi am sferoSi progresi SeimCneoda, magram 

qronikulad mSieri adamianebis raodenoba kvlav izrdeba, Cven kvlav ukan 

vixevT”.msoflio sasursaTo programისგანცხადებით, yoveldRiurad 

SimSilisa da siRatakisagan 25 aTasi adamiani kvdeba. gaeros eqspertTa 

mtkicebiT, sakvebiT daukmayofilebloba mZime problemaa, romelic Zalze 

mwvavea planetis mraval qveyanaSi, maT Soris CrdiloeT koreaSi, gaiTSi, 

avRaneTSi, magram yvelaze mZime mgomareoba saharis samxreTiT ganlagebul 

afrikis qveynebSia (malavi, zambia, zimbabve, mozambiki, nigeri), sadac 

SimSilis problema gaRrmavebulia samxedro konpliqtebiT da Sidsis 

gavrcelebiT. 

    სასურსათო პრობლემაში შეიძლება ოთხი ასპექტის გამოიყოფა. მათგან 

პირველი განპირობებულია  ბუნებრივი მოვლენებით (გვალვა, სეტყვა, ქარი, 

წყალდიდობა...) ან თვით ადამიანების მოქმედებით, რომელმაც შეიძლება 

კატასტროფული ხასიათი მიიღოს და გამოიწვიოს ათასობით ადამიანის დაღუპვა. 
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aRmosavleT afrikaSi (kenia, eTiopiა, Eeritrea, jibuti, somali) zedized 

eqvsma sezonma uwvimod Caiara (2002-2008 wlebSi). 2009 wels ki naleqebis 

raodenobam mosavlis uzrunvelyofisaTvis saWiro wvimis mxolod 5% 

Seadgina. gaerTianebuli samefos humanuri daxmarebis saagento (Oxfam) am 

movlenas miiCnevs adamianiseul katastrofad. aRniSnul qveynebSi 20 

milionamde adamiani SimSilobs, anu yoveli sami adamianidan erTs sazrdo 

ar gaaCnia.  yvelaze mZime situaciaSi somali imyofeba. es isedac Rataki 

qveyana praqtikulad gamouval mdgomareobaSia. qveynis mosaxleobis 

mesamedi (3,6 mln adamiani) SimSiliT sikvdilis safrTxeSia. situacias 

arTulebs qveynis politikuri da socialuri mdgomareobac. am fonze 

moulodneli rodia somalelTa saxiT XXI saukuneSi zRvis mekobreebis 

gamoCena. 

    მეტწილად, ასეთ შემთხვევებს ლოკალური ხასიათი აქვს და დაზარალებულ 

ქვეყანაში სურსათის მყისეულ მიწოდებას შეუძლია პრობლემის ოპერატიულად 

გადაჭრა. ამასთან,  აუცილებელი სურსათის მიწოდება შეფარდებით მცირეა და 

სურსათის მსოფლიო ვაჭრობაზე არსებით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.  

    პრობლემის მეორე ასპექტი დაკავშირებულია საზრდოს ქრონიკულ 

უკმარისობასთან. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, გასული საუკუნის 80-იანი 

წლების პირველ ნახევარში სისტემატურად შიმშილობდა განუვითარებელი 

ქვეყნების მოსახლეობის 40 - 60%.  ამასთან ინდოეთში  მოსახლეობის- 69%, 

ხოლო ინდონეზიაში -  94%  ვერ ღებულობს კალორიების აუცილებელ 

რაოდენობას. მაგრამ მოსახლეობის არაუზრუნველყოფილი ფენა საზრდოს 

უკმარისობით ერთნაირად როდი იტანჯება. მათ შორის  სამი ჯგუფი გამოიყოფა.  

მათგან ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში წვრილი მიწათმფლობელები და 

სამუშაოს მქონე ქალაქის მცხოვრებნი იმყოფებიან.  მოსახლეობის ეს  ჯგუფი 

თავისი შემოსავლით უზრუნველყოფს  მინიმალური მოცულობით სურსათის 

მოხმარებას, მაგრამ მოუსავლიანი წლის  ან სურსათზე ფასის ზრდის 

შემთხვევაში მოწყვლადი ხდებიან და შეიძლება შიმშილის ზღვარზე აღმოჩდნენ. 

მეორე ჯგუფს ქმნის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც მუდმივი სამუშაო არ 

გააჩნია და მათი შემოსავალი არასაკმარისია სურსათზე მინიმალური 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მესამე ჯგუფს მიეკუთნება შრომის 

უუნარო მოსახლეობა. 
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    სასურსათო პრობლემის მესამე ასპექტი განპირობებულია პერიოდულად 

წარმოშობილი სურსათის უკმარისობით, რომლის ერთ-ერთ მიზეზად 

მოუსავლიანობა ითვლება. სურსათის უკმარობისგან დაზღვევის ტრადიციული 

მეთოდია სარეზერვო მარაგის შექმნა და სურსათის იმპორტი, მაგრამ  ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა ყოველთვის იმყოფება არჩევანის წინაშე: 

თავის შეზღუდული სავალუტო რესურსით სურსათი შეიძინონ თუ იმ საქონლის 

იმპორტი განახორციელონი რომელიც ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების 

მიზანს მოემსახურება. სიტუაცია იმითაც რთულდება, რომ სურსათით 

თავისუფალი ვაჭრობის სისტემა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ სურსათი იმ 

ქვეყნებს მიეწოდება, სადაც სურსათის უკმარისობა ყველაზე მეტად შეიმჩნევა. 

მაგალითად, 1972 – 1974 წლების სურსათის კრიზისის დროს მარცვლეული 

შედიოდა  ევრპის ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც იგი 

საფურაჟედ გამოიყენებოდა, მაშინ როცა განუვითარებელ ქვეყნებში 

მარცვლეულის იმპორტი, მისი მაღალი ფასის გამო, შემცირდა. 

    სასურსათო პრობლემის მეოთხე ასპექტი მდგომარეობს მსოფლიო 

მოსახლეობის სწრაფ ზრდაში, განსაკუთრებით ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებში (იხ. თემა: მოსახლეობის ზრდა და განვითარება   -ჯ.კ.). 

    პერსპექტივაში ნავთობის მარაგის და წყლმომარაგების წყაროების შემცირება, 

მიწის რესურსების შეზღუდულობა, მინერალურ სასუქებზე ფასების ზრდა, 

კლიმატური პირობების შესაძლებელი გაუარესება და ა.შ. გამოიწვევს აგრარული 

წარმოების ზრდის ტემპის შენელებას, ხოლო ჩამოთვლილი ფაქტორების 

პარალელურად, მოსახლეობის განუხრელი ზრდა და მისი ცხოვრების დონის 

ამაღლება, სასურსათო პრობლემას უფრო აქტუალურს გახდის. 

   afrika ufro Raribi xdeba.afrika planetaze erTaderTi regionia, 

romelic ukanaskneli 25 wlis ganmavlobaSi (1980-2005 ww) ufro Raribi 

gaxda. bolo 50 wlis ganmavlobaSi afrikis mravalma qveyanam gadaitana 

politikuri arastabiluroba _ gadatrialebebi, samxedro diqtaturebi, 

samoqalaqo omebi da religiuri konfliqtebi, (agreTve mousavlianobis 

wlebi _ ჯ.k.). misi Sedegi Zalze uaryofiTi aRmoCnda. dReisaTvis 

sakuTari qveynebis sazRvrebs gareT cxovrobs daaxloebiT 5 mln 

აფრიკელი ltolvili. gaizarda am qveynebis sagareo davalianeba, 
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romelTa gadaxda ekonomikis stagnaciis pirobebSi gausaZlisia. gaRrmavda 

korufcia, romlis wyalobiT (2002 wliს SefasebiT), afrikulma qveynebma 

TiTqmis 150 mlrd $ dakarges. 

erT-erT gauTvaliswinebel problemas, romelsac afrika waawyda epidemia 

Sidსi gaxda, romlis niadagi sayovelTao siRაriბეა, marTalia saharis 

samxreTiT, msoflio mosaxleobis mxolod 10% cxovrobs, magram aseT 

garemoSi cxovrobs შიდსის მატარებელთა 2/3. amis Sedegia ის, რომ zogierT 

qveyanaSi sicocxlis xangrZlivoba 40 wlis dabla daeca (zambia 32.7 weli, 

zimbabve 33.9 weli...). ამ avadmyofobis msxverplis umravlesობა 

Sromisunariani mosaxleobaa. 

    აფრიკა დახმარებას საჭიროებს, მაგრამ  daxmarebis Sesaxeb azrTa 

dapirispirebuli gansxvavebaa. pirveli azriT, saWiroa daxmarebis 

gaorkeceba, winaaRmdeg SemTxvevaSi es problema ufro ganuWvreteli da 

mwvave gaxdeba. daxmarebis Sewyvetisa an Semcirebis SemTxvevaSi saxeze 

iqneba samxedro konfliqtebisa da stiqiuri ubedurebebiT gamowveuli 

milionobiT msxverpli, romelic CabRauWebulia mxolod eqსtreნul 

finansirebaze. sudanSi magaliTad, 2 mln kacma miatova sacxovrebeli da 

ltolvilobaSi imyofeba. maT wyliT, medikamentebiT, karvebiT, sursaTiT  

ეxmarebიან dasavleTis qveynebi, gaero da arasamTavrobo organizaciebi. 

didia maTi wvlili ganaTlebis sferoSi. afrikul skolebSi (tanzania, 

malavi, zambia, kenia...) milionobiT bavSvi Rebulobs ganaTlebas 

saerTaSoriso daxmarebისა da sagareo davalianebis Camoweris wyalobiT. 

xolo ganaTleba, sayovelTao aRiarebiT, erT-erTi mZlavri iaraRia 

siRaribesTan brZolaSi. saerTaSoriso daxmareba ,აგრეთვე, 

infrastuqturis (gzebi, saavadmyofoebi, kavSirgabmuloba..) Sesaqmnelad 

გამოიყენება. 

    ra Tqma unda daxmareba ar aris afrikuli problemebis gadaWris 

erTaderTi gadawyvetileba. kontinentis fermerebi saWiroeben maTi 

proდუქტეbis (bamba, Saqari, brinji, yava...) ufro samarTlian pirobebSi 

გაყიდვას. daxmarebis xarjze yovel miRebul dolarze isini, savaWro 

barierebis gamo, 2 $-s kargaven. magram sakiTxi an daxmareba an vaWroba ase 

ar dgas. afrikelebma msoflio ekonomikaSi sasurveli roli rom 
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Seasruloნ, isini unda iyვნენ janmrTelebi da ganaTlebulebi. isini 

gzebiT da portebiT fizikurad unda iyvnen bazrebze daSvebulni. aq ki 

daxmarebis gareSe iolad ver gaxval. zogierTi fiqrobs, rom afrikuli 

siRaribis mizezebi TviT daxmarebis faqtSi iმაleba. es marTlac ase iyo 

“civi omis” pirobebSi, roca warsulSi dasavleTi da aRmosavleTi 

kvebavda “megobrul” afrikul reJimebs. es daxmareba maSin iqneboda 

efeqturi, Tu igi moxmardeboda mosaxleobis cxovrebis donis 

gaumjobesebas. aqac daxmarebas შeuZlia Tavisi rolis Sesruleba 

afrikuli samTavrobo institutebis _ gamWirvalobis gadidebis, 

korufciasTan brZolis finansირebisa da afrikul samarTaldamcvelTa 

xelis Sewyobis xarjze. 

    demokratia afrikul qveynebSi stabilurad vrceldeba. amis 

dadasturebaა umravles qveynebSi arCevnebis სისტემატური Catareba. 

კონტინენტზე Cndebian sul ufro meti damoukidebeli satelevizio da 

radio sadgurebi da a.S. აmJamad კი, სულ მცირე, saWiroa daxmarebis 

gaorkeceba. mxolod ase SeuZlia afrikas daupirispirdes siRatakes. misi 

valebi unda Camoiweros, xolo saerTaSoriso vaWrobis wesebi 

samarTliani gaxdes. mxolod maSin Tavisi brwyinvalebiT gamovlindeba 

afrikis adamianiseuli da bunebrivi potenciali. 

    daxmareba ver gadawyvets afrikis problemebs. ამ განსხვავებული აზრის 

მატარებელია riCard doudeni _ samefo afrikuli sazogadoebis 

direqtori, romelic gaerTianebul samefoSi muSaobs. მისი მტკიცებით,  

humanitaruli daxmareba am problemas ver gadaWris. mas SeuZlia mxolod 

dawyebuli procesis daCqareba. problemebs rom fuladi daxmareba 

wyvetdes axla afrika ukve ayvavebuli regioni iqneboda. (asea 

saqarTveloSic _ ჯ.k.), maრთლაც, 1960-ian wlebSი, damoukideblobis 

პარადის  Semdeg, kontinentma TiTqmis trilioni $ daxmareba miiRo, magram 

afrikis qveynebi amJamad ufro uares mdgomareobaSi imyofebian. ამ ფულის 

დიდი ნაწილი „gareდან მოწვეულ mmarTvelebze“ დაიხარჯა, romlebic cudad 

erkveodnen afrikelTa saWiroebebze da naklebad eTaTbirebodnen maT. 

amJamad kontinenti migdebuli proeqtebis sasaflaoa: Webi iq - sadac 

wyali ar aris, qarxnebi - maTTan miyvanili gzebis gareSe, gzebi, 
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romelsac aravin uvlis და ა.შ. roca moiTxoven daxmarebis gaorმაგebas, 

paralels adgenen marSalis gegmaze, romelmac meore msoflio omis 

Semdeg evropa gamoiyvana ngrevidan. magram r. douდეnis azriT, aseTi 

Sedareba mcdaria. 1945 wels evropaSi mSvidoba sufevda da აქ არსებობდა 

disciplinური da kvalificirebuli muSebis armia, romelic mzad iyo 

daewyo aRdgeniTi samuSaoebi. saqmis dasawyebad. mxolod fuli iyo 

saWiro. sul sxva situaciaa afrikaSi. aq bevria xelovnurad Seqnil 

sazRvrebSi moqceuli saxelmwifoebi, tradiciuli sazogadoebebi, 

romlebmac ver SeZles efeqturi mTavrobebis Seqmna. xolo maT gareSe 

SeuZlebelia ganaTlebisa da jandacvis ჯანსაღი sistemebis Seqmna. is 

afrikuli qveynebi (samxreT afrikis respublika, bostvana...), romlebic 

kargad imarTeba ar saWiroeben daxmarebas. speqtris bolos iseTi qveynebi 

იმყოფება (სomali, kongos demokratiuli respublika...), რომლებმაც rogorc 

erovnulma saxelmwifoebma, kraxi ganicades da  dRemde ar gaaCniaT 

რეალური Sromisunariani mosaxleoba. aq uazroa marSalis gegmis tipis 

daxmareba. 

    is qveynebi კი, romlebic siis SuagulSia (mozambiki, თanzania, Ugana...) 

dRes Tavისი biujetis naxevars ucxouri daxmarebis xarjze ფარავენ. es ki 

maT ufro damokidebuls xdis dasavleTis qveynebze, vidre koloniur 

periodSi. 

    humanitaruli daxmarebis industria sakuTari kanonebiT viTardeba. 

misi didi nawili ixarjeba donor qveynebSi konsultaciuri momsaxurebis 

an saqonlis gadaxdis saxiT. amrigad, რეციპიენტები  vardebიან გარე 

damokidebulebaSi, ecლebaთ sakuTar Zalebze dayrdnobis SesaZlebloba 

da bolosdabolos aRSfoTdebian. es sruliadac araa ganviTarebisaken 

mokle gza. afrikis Secvla mxolod afrikelebs SeuZliaT.    roca 

saxelmwifo institutebi muSaobas daiwyeben xalxisa da ekonomikis 

dasaxmareblad, maSin SeiZleba aucilebeli gaxdes daxmareba moklevadian 

safuZvelze, magram sanam adgilze ar warmoiSoba efeqtiani sistema da 

muSaobis WeSmariti survili, daxmareba qviSaSi gaipareba. 

    daxmarebis saukeTeso alternativebi  მრავალ  ფორმაში  ვლინდება: 

    *დასავლეთმა politikosebi unda daarwmunoნ patiosani vaWrobis 

sistemis Seqmnis aucileblobaSi. axlandeli Teoria da praqtika, rogorc 
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afrikaში da aseve evropaSi, afrikelebs saSualebas ar aZlevs TviTon 

uzrunvelyon  დამაკმაყოფილებელი cxovreba; 

    * unda Sewyდეს sasoflo-sameurneo subsidiრebა, romlebic iwveven 

afrikaSi iafi produqtebis Setanas da iqauri feრმeრული მეურნეობის 

gaCanagebas; 

    * unda Semcirdეს tarifebi da savaWro barierebi, raTa afrikam ara 

mxolod nedleuliT, aramed gadamuSavebuli produqtebiTac ivaWros; 

    * unda Sewyდეს afrikidan „tvinis gaდაdinebis“ waxaliseba; 

    * unda Sewyდეს afrikaSi iaraRis Setana. 

        და ა. შ. 

    სურსათის ნარჩენების პრობლემა. წარმოებული სურსათის დიდი ნაწილი 

უკვალოდ იკარგება. ნეირენბერგის განცხადებით, მსოფლიო მოსავლის 

დაახლოებით 20-50 % ადამიანებამდე ვერ აღწევს და ეს უკვე მორალურ 

პრობლემაა. მისი თქმით, სურსათის უაზროდ გაფლაგვის ხელის შეშლა 

მომხმარებლებსაც შეუძლიათ, თუკი ისინი სწორად დაგეგმავენ თავიანთ 

მოთხოვნილებებს. 

    ყოველწლიურად მსოფლიოში   წარმოებული საკვები პროდუქტის (ოთხ 

მლრდ ტონამდე) ნახევარი უვარგისი  ხდება და ნაგავში იყრება. გაერთიანებული 

სამეფოს მექანიკური ინჟინერიის ინსტიტუტის განცხადებით, გლობალური 

სურსათის სიმცირის პირობებში, საკვები პროდუქტების ნარჩენების შემცირება 

მნიშვნელოვანისაკითხია. კოლინ ბრაუნის თქმით, თუ სურსათის  დროულად 

შენახვის და ტრანსპორტირების პრობლემა მოგვარდება, ეს საკითხიც თავისთავად 

გადაიჭრება: ნორმალური ინფრასტრუქტურის, რკინიგზის მომსახურების და 

გადაზიდვის პირობებში, სურსათს ვადის გასვლის და გაფუჭების საფრთხე 

არემუქრება.“ [შიმშილი აფრიკაში. ამერიკის ხმა. 15.01.2013]. ახალი მონაცემებით, 

ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ევროპა  და შეერთებული შტატები, 

პროდუქცია მომხმარებლამდე თითქმის ყოველთვის აღწევს. თუმცა მილიონობით 

ტონა პროდუქტი, ვარგისიანობის ვადის გასვლის ან გარეგნული ფორმის 

გამო,  ნაგავში მაინც  იყრება. „სუპერმარკეტებში მაღალი სტანდარტებია 

და   პროდუქტს ხშირად  უფრო გარეგნული ნიშნით და არა ვარგისიანობით 

აფასებენ. გაერთიანებული სამეფოს საცალო ვაჭრობის დეპარტამენტის 

http://www.amerikiskhma.com/content/article------------------4545-126593718/536014.html
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წარმომადგენელი რიჩარდ დოდი, რომლის სამსახური სუეპრმარკეტების მუშაობას 

აკონტროლებს, აცხადებს, რომ „ევროპის  ბაზარს საკუთარი წესებია ქვს და 

მომხმარებელი  ამას შეგუებულია. ახალი წესების მიხედვით, 2009 წლიდან 

ევროპის სუპერმარკეტებში     26 სახის  საკვები პროდუქტი   გაყიდვიდანა 

მოიღეს.“ 

    მსოფლიოს საქველმოქმედო ორგანიზაციები სურსათის ნარჩენების 

შემცირებასთან დაკავშირებულ ახალ ანგარიშს  დადებითად შეხვდნენ. სააგენტო 

„გადაარჩინე ბავშვები“ აცხადებს, რომ მსოფლიოში  ბავშვების დასაპურებლად 

საკმარისი საკვები პროდუქტი არსებობს, თუმცა  სამ მილიონამდე ბავშვი ჩვენს 

პლანეტაზე გამუდმებით შიმშილობს. „მოსახლეობის მატება პროდუქტზე 

მოთხოვნილებასაც ზრდის. არ არის საჭირო მთელს  მსოფლიოში ტყეები 

გავკაფოთ და ყველგან მარცვლეული დავთესოთ. უბრალოდ უნდა 

გავუფრთხილდეთ საკვებ პროდუქტებს და მისი უკეთესად  შენახვის გზები 

უნდა  მოვიძიოთ. „2075 წელს დედამიწის  მოსახლეობის რაოდენობა 9 

მილიარდს გადააჭარბებს. აქედან გამომდინარე სურსათის ნარჩენების 

შემცირებაზე ზრუნვა მსოფლიომ ახლავე უნდა დაიწყოს. 

     მიუხედავად იმისა, რომ 1990 – 2006 წლებში მსოფლიოში სიღარიბის დონე 

შემცირდა, უკანასკნელ პერიოდში კვლავ შეიმჩნევა მოშიმშილე ადამიანთა 

რიცხოვნების ზრდა. თუ 2002-04 წლებში საზრდოს უკმარისობით 

განუვითარებელი ქვეყნების მოსახლეობის 17%, ანუ 866,69 მლნ კაცი იტანჯებოდა 

(1990-92 წწ - 21%, ანუ 864,45 მლნ კაცი), ხოლო უფრო განუვითარებელ ქვეყნებში 

- მოსახლეობის 35%  -38% ),3.  [3გაანგარიშებულია  ჩვენს მიერ.  იხ. Доклад о 

развитии человека 2007/ 2008.  Изд .” Весь Мир”. 2007,  с. 25,  254;     Létat 

du monde 2005. La Découverte. Paris 2005. p. 599] 

    

    გაერო-ს სურსათისა და აგროკულტურის  ორგანიზაცია შიმშილის 

ზღურბლად მიიჩნევს დღიურად 1 800 კილოკალორიაზე ნაკლებ მოხმარებას. ეს 

ის მინიმუმია, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღი და პროდუქტიული ცხოვრების 

წესის შესანარჩუნებლად. ” 2010 წელს სურსათზე მსოფლიო ფასები 33%-ით 

გაიზარდა და მიუახლოვდა 2008 წლის მაქსიმალურ დონეს, სურსათის მსოფლიო 

მარაგი საგანგაშო დაბალ დონეზე დავიდააღნიშნულია მსოფლიო ბანკის 
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ანგარიშში. ამ წელს ზოგიერთ რეგიონულ ბაზარზე სიმინდის ფასი 100%-ით 

გაიზარდა, ხოლო სხვა ბაზარზე, პირიქით, 19%-ით შემცირდა ( მთლიანობაში 

სიმინდის ფასი საშუალოდ 84%-ით გაიზარდა), ფასებმა მოიმატა შაქარზე ( 62% ), 

ხორბალზე ( 55% ), სოიოს ზეთზე ( 47% ). პარალელურად ნედლ ნავთობზე ფასი 

45%-ით ამაღლდა. სასურსათო ინფლაციის ზრდის მთავარ მიზეზად 

დასახელებულია გვალვები და ანომალური სიცხე, კონფლიქტები და უწესრიგობა, 

აგრეთვე ფასების ზრდა სათბობსა და ენერგიაზე. დასახელებული ფაქტორების 

წყალობით მსოფლიომ 2010  წელს აგრარული მოსავლის 25 – 40 % დაკარგა. 

მკვლევარების მტკიცებით ამ დანაკარგის სიმწვავე დიდხანს იქნება 

შენარჩუნებული. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის 

თანახმად, დეკემბერის თვეში მსოფლიო საკვების ფასი 2.4%-ით დავარდა.4 [4 

http://www.voanews.com/georgian/news/economy-business/FOOD-PRICE-137191258.html 

 

 

 

 

 

5.6. ekonomikuri zrda,  siRaribe da 

Semosavlis ganawileba 

    20-ე saukunis 60-iani wlebidan gansakuTrebuli yuradReba eqceoda 

mTliani Sidap roduqtis (mSp) zrdis daCqarebis gzebis Ziebas. es 

problema aRelvebda am periodiს  yvela ekonomikuri sistemis  (sabazro 

ekonomika, gegmiani komanduri  ekonomika, ganuviTarebeli qveynebis 

ekonomika) mkvlevarebsa da politikosebs. “ზrdis fetiSizmi” gaxda 

cxovrebisa da azrovnebis wesი. ganuviTarebeli qveynebis programebi 

xSirad fasdeboda warmoebis moculobisa daSemosavlis zrdis 

TvalsazrisiT და masobriv azrovnebaSi gaigivda mSp-is zrdasTan. magram, 

miuxedavad imisa, rom gasuli saukunis 60-ian wlebSi ნაკლებად 

ganviTarebუl qveynebმა ekonomikuri zrdis maRal tempს მიაღწიეს, mainc 

ver moxerxda am qveynebis cxovrebis donis შესამჩნევი amaRleba. 

Sesabamisad, 70-ian wlebSi ამ cnebam modifikacia ganicada. wina planze 

gamovida ზრდის  შეკუმშული gageba, romlis mixedviT, ganviTarebaSi 
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igulisxmeba მოსახლეობის umravlesobis cxovrebis donis gaumjobeseba, 

kerZod, ამ წლებში რა შეიცვალა siRaribიs, umuSevrobიs, uTanasworobas  

თვალსაზრისით?  ამ კითხვაზე პასუხი ასეთია: Tu es sami maCvenebeli wina 

periodTan SedarebiT შეmcirda, maSin mocemuli qveyana, ekonomikuri 

zrdiswyalobiT, ueWvelia ganviTarebis გზაზე imyofeba. მაგრამ, Tu am 

samidan erTi an ori, gansakuTrebiT samive maCvenebeli uresdeba, Tundac 

saSualo Semosavli 2-jer gaizardos, შეუძლებელია  ganviTarebaze 

visaubroT. marTlac, dasaxelebul da momdevno periodSi ,mravalma 

ნაკლებად ganviTarebუlmaqveyanam, ekonomikuri zrdis maRali tempebis 

pirobebSi, saSualo sulobriviSemosavlis gadidebas miaRwia, magram 

mosaxleobis uRaribesi nawilis (zogierT qveyanaSi Raribi mosaxleoba 

mTliani mosaxleobis50%-s aRmateba) mdgomareoba dasaqmebis, Semosavlis 

ganawilebis an cxovrebis pirobebSi an umniSvnelod gaumjobesda, an 

ucvleli darCa an ufro gauaresda. adrindeli gagebiT,  ეს qveynebi, 

sadac ekonomikur zrdas adgili hqonda,  viTardeboda, magram Cvens mier 

aRniSnuli axali kriteriebiT  (siRaribis done, dasaqmebis norma, 

uTanasworobis xarisxi)  amis mtkiceba arS eiZlebოდa.  1980-90-ian wlebSi 

am sferoSi situacia ufro gauaresda. es aixsneba zogierTqveyanaSi 

mosaxleobis zrdis wingamswrebi tempi mSp-is zrdis tempTan SedarebiT, 

romelmac Seamcira mosaxleobis sulobrivi Semosavali, an zrdis tempis 

uaryofiT sidideT gadaqceva. mas daemata ნაკლებად ganviTarebუli 

qveynebis sagareo davalianebis maStaburi mateba. ამ გარემოებამ უფრო 

განვითარებული ქვეყნები aiZulა SeekumSaT ერთი trilioni $-is 

ღირებულების  ekonomikuri da socialuri ganviTarebis isedac 

SezRuduli programebi. faqtobrivad 80-iani wlebis krizisi, მეტ-ნაკლებად,  

yvela ნაკლებად ganviTarebუl qveyanas Seexo. სიტუაცია arc 2010-იან 

wlebSi Secvlila. ami s dadasturebaa gaeros aTaswleulis programa, 

romelSic siRaribis mkeTriSemcireba miCneuli იყო ekonomikuri zrdis 

prioritetad da ნაკლებად განვითარებული samyaros mravali problemis 

გადაჭრის საშუალებად, romelTa umravlesoba globaluri Sinaarsis 

matarebelia. problemakidev ufro gaamwvava 2008 wels 

dawyebulmafinansurmakrizisma, romelmac mniSvnelovnad Seamcira 
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dasaქmebulTa masStabi da ufro SekumSa mosaxleobis didi nawilis 

gadaxdisunarianoba. msoflio masStabiT ekonomikuri zrdის Seferxება 

სმოყვა milionobiT axali adamianiს siRaribis zRurbls dabla  დაშვება.    

      socialur-ekონომიკური ganviTarebა  სxvadasxva  aspeqtSi aisaxa: 

        1.ekonomikuri zrdis tempebis Seneleba: 1970-80 wlebSi - 5.5%; 1980-90 

wlebSi - 4.1%; 1990-2000 wlebSi -5.6 %. es zrdac ZiriTadad CineTisa (1981-

91w w-9.7%, 1991-2001 ww-9.9%) da axali industriuli saxelmwifoebis 

(samxreTkorea, brazilia, argentina, meqsika...) xarjze  მოხდა;  (იხ. ცხრილი 

1) 

 
 

ცხრილი 1. ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები 

( წლიური ზრდის ტემპი) 
 

რეგიონი 1970-80 1980-90 1990-2000 2000 2001 

აფრიკაa 3,6 2,4 2,3 2,8 3,6 

აზია 5,1 6,9 7,6 6,8 5,7 

შუა აღმოსავლეთიb 6,4 2,8 4,0 5,8 1,4 

ლათინური ამერიკა 6,1 1,5 3,4 4,0 0,6 

სულ 5,5 4,1 5,6 5,7 3,9 

a.ეგვიპტის  და  ლიბიის             გარეშე ;   b.,  ეგვიპტის, ლიბიის,  მალტის 

 და თურქეთის ჩათვლით 

წყარო: FMI, World Economic Outlook (WEO) , L’ etat du monde 2004. 

 

    2. sulobrivi Semosavlis donის daqveiTeba  (gansakuTrebiT 

saharisეულ aფრიკის qveynebSi); 

    3. sagareo vaWroბის deficitis mateba: (1990-2000 wlebSi laTinuri 

amerikis eqsportma Sეadgina 352 mlrd $, xolo importma-355 mlrd $, 

deficiti=3 mlrd $; afrikis eqsportma-139 mlrd $,  importi-133 mlrd $, 

deficiti=6 mlrd $, aziis ნაკლებად ganviTarebუli qveynebis eqsportma– 

1794 mlrd $, importma-1 641 mlrd $); 

    4. sagareo davalianebis sagangaSo mateba: 1970 wlisaTvis ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების საგარეო ვალი შედარებით დაბალი იყო - 70.2 mlrd 
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$, მომდევნო 10 წლის გამავლობაში ეს ვალი სწრაფად გაიზარდა და 1980 წელს 

უკვე  579, 6  მლრდ $-ს  მიაღწია. 2001 წელს კი საგარეო ვალმა  ორ ტრილიონ 

$-ს გადააჭარბა (2 332,1 ტრილიონი  $ ).  

    5. inflaciis zrda: 1970-90 wწ ნაკლებად ganviTarebუl qveynebSi 

saSუალოwliuri inflacia Seadgenda 19.5%-s. 1980-90wlebSi - 43.4%-s; 1990-

2000 wlებში - 25%-ს. მაღალი ინფლაციით გამოირჩეოდა ლათინური ამერიკა 

(1980-90 წლებში - 151,7%, 1990-200- წლებში - 62,5%) და გარდამავალი ეკონომიკის 

ქვეყნები  (1990 2000 წწ - 129,0%) [L’ etat du monde 2004:. Annuaire ecohomique  

et  jeonolitique mondial. Edition La Decouverte Paris, გვ.   56-60] 

     yvela am garemoebam   gamoiwvia sayovelTao imedis gacrueba. ეს იმით 

აიხსნება, რომ 60-ianwlebSი damuSavebuli ნაკლეად განვითარებული qვეეყნების 

ganviTarebis strategiა, romelic dafuZnebuli iyoganviTarebis 

tradiciul kriteriebze, yuradRebis miRma tovebda ganviTarebis 

iseTSedegs, roმელიც raodenobrivad zust gamoTvlas ar eqvemdebareba: 

       * Camoyalibebuli socialuri da ekonomikuri struqturis rRveva; 

       * garemos degradacia; 

       *damokidebulebis gaZliereba; 

       * gaucxoeba kulturis sferoSi; 

       *Aაvtoritარuli reJimebis gavrceleba. 

         ”fsevdoganviTarebis” siZneleebi izrdebოda misi warmatebis 

proporciulad. naTeli gaxda, rom 60-ian wlebSi formirebuli miTi 

ნაკლებად განვითარებულიqვეეყნების ganviTarebisSesaxeb, daemxo, iseve 

rogorc masზe dafuZnebuli ზganviTarebis strategia.  

    80-ianiwlebis dasawyisidan saerTSoriso ekonomikurma organizaciebma  

(ssf, rgsb...) ნაკლებად ganviTarebუl qveynebs SeTavazა eკonomikis 

stabilizaciis sxvadasxva programa, romlebic sagareo davalianebis 

dafarvas და finansuri problemebis gadaWrას იTვალისწინებდა. მაგრამ 

saerTaSoriso organizaciebis umravlesoba politika da rekomendacieb 

იეfuZnebა dasavleTში gabatonebul neoklasikur dეbulebebს, romlebic      

ganviTarebis mTavar Zravad ბაზარს  (saqonlis, momsaxurebis da kapitalis 

msoflio bazrebი) Tvlian, romelSic ნაკლებად ganviTarebუlma qveynebma 
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aucileleblad unda moaxdinoნ integrireba. amrigad, msoflio bazarze 

orientacia gaxda ganviTarebis politikis gadamwyvet kriteriebad: 

msofliobazarze კი ragindara saqoneli, uwinares yovlisa, unda iyos 

konkurentunariani magram bazarim xolod mowodebisa da moTxovnis, 

myidvelisa da gamyidvelis, saqonlisa da fulis „Sexvedris adgilia” da 

ara miwodebisa da RaribTa da mosaxleobis moSimSile fenebis Sexvedris 

adgili”. sabazro garigebebs ar SeuZlia gadalaxos ganviTarebis iseTi 

tvirTi rogoicaa socialur-ekonomikuri struqturiს  rRveva, 

damokidebulebis gaZliereba da a S. miT umetes, rom ekonomikur 

racionalobaze dafuZnebuli ganviTareba Rebulobs gasxvisebul da 

damokidebul xasiaTs, iwvevs mizanTa unifikacias da standartizacias., 

uaryofs qveynis yovel pretenzias Taviseburebaze (nacionaluri dasxv.) 

da damoუkidebuli politikis gatarebis yovel mcdelobas.. 

    arsebuli ekonomikuri Teoriebi uunaro aRmoCnda daemuSavebina axali 

konceptualuri da Teoriuli aparati. romelic upasuxebda ganviTarebis 

namdvil moTxovnilebas da mas ar daiyvanda mxolod sabazro meqanizmis 

da konkurenciis moqmedebamde. Ppraqtikul politikaSi batonobas 

ganagrZobs neoklasikuri liberalizmis principebi, romelic icavs 

ZlierTa interesebs sustebis winaaRmdeg. sazogadoebaTmcodneobaSi 

Camoyalibda Taviseburi saxis ”mankieriwre”: neoklasikuri liberalizmis 

absoluturi batonoba zRudavs axali koncefciebis Ziebas, rac Tavis 

mxriv, aZlierebs gabatonebuli Teoriebis primats. moCanis statiaSi  

(parizis universitetis profesori) xazgasmulia ,rom gaifanta agreTve 

miTi ganviTarebuli qveynebidan teqnologiis gadacemis wyalobiT 

naklebad ganviTarebuli qveynebis ganviTarebis Sesaxeb. Gგamocdileba 

gviCvenebs, rom am qveynebSi importirebulმა mecnierul- teqnikurma codnam 

araTu SeZlo qveynebis ganviTarebis gzis Semcireba, aramed mogviyvana 

imedis gamcruebeli, xolo, zogjer                                                         

damRupvel  Sedegamde.  ეს იმით აიხსნება, რომ mraval naklebad 

ganviTarebul qveyanaSi maTi swori gamoyenebisaTvis ar arsebobda 

kulturuli, ekonomikuri, socialuri da politikuri pirobebi. 

magaliTad, agrarul seqtorSi sasaqonlo marcvleulis  (xorbali, 

brinji, simindi) warmoebis paralelurad naklebi Zalisxmeva iyo 
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warmaTuli iseTi sasursaTo saqonlis sawarmoeblad (sorgo, proso), 

romelTa wilad modis ganuviTarebel qveynebSi moxmarebuli 

marcvleulis daaxloebiT naxevari. 

    afrikaSi ”mwvane revoluciis” Cavardnam tragikulი Sedegი გამოწვია: aq 

sadაc maRalia  mosaxleobis saSualo wliuri mateba, sursaTis warmoeba, 

1962 welTan SedarebiT,  20% -ით Semcirda. ნაკლებად ganviTarebუli 

qveynebis miRwevebმა jandacvis ganviTarebaSi (1950-80 wlebSi}  Seაmcira 

bavSvebიs sikvdilianobis done, რომლის წყალობით sicocxlis saSualo 

xangrZlivoba ამაღლდა. Mმagram Semdeg es sasurveli ტeნდენcia SeCerda,. 

mraval ნაკლებად ganviTarebუl qveyanaSi, განსაკუთრებით უღარიბეს 

ქვეყნებში SeimCneva mediko-sanitaruli mdgomareobis gauareseba, rac 

dakavSirebulia medpersonalis da სამედიცინო mowyobilobis 

ukmarisobasTan, ara srulfasovan kvebasTan და sასმელი wylis 

ნაკლებობასთან. 

    ნაკლებად ganviTarebუl ქeyanებSi mediko-sanitariuli mdgomareobis 

gauaresebis mezezia am qveynebSi ZviradRirebuli jandacvis organizaciis 

dasavluri modelis gavrceleba, romelic  აr Seesabameba ამ qveynebis 

pirobebs. aseTi arCevani mxolod aZlierebs maT damokidebulebas da 

mibmas transnacionaluri kompaniebis strategiasTan, romlebic 

akontroleben wamlis, vaqcinebis, sisxlis, bavSvTa kvebis da a.S.  

სფეროებს. 

    ნაკლებად ganviTarebუl qveynebში Zალიან mcireა asignireba მecnieruli-

kvleviT da sakonstruqtoro samuSaoze (maT wilad modis mecnierebaze 

msoflio danaxarjis mxolod 6%). მაგალითად, 1980-90 -იან wlebSi indოeTma 

soflis meurneobis kvlevis sferoSi warmarTa მეცნიერული კვლევის -is 

mxolod 10%, maSin roca birTvuli fizikis sferoSi gamokvlevebze- 40%. 

is faqti, rom indoeTs yავs gamoCenili specialistebi Teoriuli fizikis 

sferoSi, srulebiT ver uzrunvelyo ქვეყნის arsebiTi socialur-

ekonomikuri progresi:  ამ ქვეყანაში saSualo sicocxlis xangrZlivoba 

63.3welia (2001 w), სკოლარიზაციის   done- 56%, bavSvTa sikvdilianoba- 64.5, 

xolo saSualo sulobrivi Semosavali   (mimdinare kursis mixedviT) - 172 

$. indoeTSi eqimebis raodenoba yovel aTas kacze 190.37-s, 1992wels - 0.48-s, 
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1993 wels ki daeca- 0,4%, misi sagareo vali- 20.7m lrd $-dan (1980 w) 

gaizarda9 7.3 mlrd $-mde (2001 w). indoeTis aqtiuri mosaxleobidan 

(460.5mln) yvelaze metidasaqmebuli იყო soflis meurneobaSi-66.7% (1995 w), 

xolo yvelaze naklebii ndustriaSi- 12.9%, kvlevasa da ganviTarebaze 

gamoიyo mSp-is 0.62% (1996w), 1990 wels kი -0.72%. 

    ნაკლებად ganviTarebუli ქveynebis daCqarebuli industrializaciis 

voluntaristuli politika, rogorc wesi ar iTvaliswinebda 

kvalificiuri kadrebis momzadebis aucileblobas da importuli codnisa 

da teqnologiis adaptaciis siZneleebs adgilobriv tradiciebsa 

dakulturasTan. სwored amis gamo, am qveynebSi mravalმა sawarmoმ 

(miwodebuli gasaRebis qveS–souscle), Zalze swrafad Sewyvitam uSaoba. 

CamorCenilobis kidev erTi faqtoria transnacionalurი kompaniebis (tnk) 

mier gatarebuli teqnologiuri politika, romlებic teqnologias თვლიან   

strategiul saqonlad.  ტნკ ნაკლენად ganviTarეbუl qveynebs ara mxolod 

maRal fasSi აძლევენ teqnologias, aramed mაs Tavs aხveven rig pirobebs, 

maT Soris ucxouri teqnologiiT warmoebuli produqciis eqsportis 

akrZalvaს da valdebulebაs mxolod maTgan SeიZინონ  yvela aucilebeli 

nawarmi და ა.შ.. Gგarda amisa, tnk rogorc wesi,  ამ ქვეყნებს აწოდებენ 

moralurad moZvelebul teqnologias anu Segnebulad gegmaვენ  ნაკლებად  

განვითარებული  qveynebis teqnologiur  ჩamorCenilobas.                                                                                                 

 

Semosavlis ganawileba sididis mixedviT 

M  მkvlevarebi siRaribis SenarCunebis mTavar mizezad Tvlian qveyanaSi 

warmoebuli mTliani Sidaproduqtis usamarTlo ganawilebas, romlis 

gamo, ekonomikur zrdas  ar  miyveba RaribTa mdgomareobis gaumjobeseba. 

aqedan gamomdinareobs ekonomikuri zrdis, Semosavlis ganawilebas da 

siRaribes Soris kavSiris mTavari aspeqtebis ganxilvis aucilebloba. 

kerZod, 1. რogoria SedarebiTi uTanasworobis xarisxi mocemul qveyanaSi 

Tu regionSi da igi rogor TanafardobaSia absoluturi gaRatakebis 

maStabTan?; 2. ვin miekuTvneba RaribTa kategorias da rogoriaa აm  fenis   

ekonomikuri maxasiaTeblebi? amkiTxvebze pasuxis gacema dakavSirebulia 

Semosavlis ganawilebis problemasTan. Cveulebriv gamoiyofa Semosavlis 
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ganawilebis ori ZiriTadi maCvenebeli: 1. Semosavlis ganawilebaa 

bsoluturi sididis mixedviT; 2. Semosavlis funqciuri 

ganawilebawarmoebis faqtorebis mixedviT.    

    kvlevis procesSi gamoyeneba dajgufebis meTodi. Semosavlis sididიs 

mixedviT sayovelTaod aRiarebuli meTodia mosaxleobis dayofa 

kvintilad (ricxovnebis1/5,  ანუ 20% wili) da decilad (1/10, ანუ 10% 

wili) Semosavlis sididis matebis kvalobaze. Semdeg ganisazRvreba 

erovnuli Semosavlis ის wili, romelsac TiToeuli jgufi Rebulobs. 

uTanasworobis maCvenebeli gaiangariSeba rogorc mosaxleobisyvelaze 

uRaribesi 40%-იs Tanafardoba yvelaze mdidar mosaxleobიs 20%-Tan. es 

Tanafardoba xSirad gamoiyeneba rogorc qveyanaSi uTanasworobis 

xarisxis maCvenebeli ukidures jgufebs Soris: Zalze Raribebi da Zalze 

mdidrebi. (todაrოs hipoetetur sqemaSi: 14:51 anu ≈1,37an0,28).  

    Semosavlis ganawilebიs ufro detaluri analizisaTvis gamoიyენება 

decili (mosaxleobis yoveli 10%). am SemTxvevaSi yvelaze Raribi 

mosaxleobis 10%  ufarddeba yvelaze Semosavliani  mosaxleobis 10% - ს. 

   statistikaSi piradi Semosavlis analizis sxva aRiarebuli saSualebaa  

lorencis mrudi. (ix . naxazi 1)   იგი უთანასწორობის წარმოებული 

მაჩვენებელია. მისგან შეიძლება გამოვიყვანოთ უთანასწორობის რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი ჯინის კოეფიციენტი  და რობინ ჰუდის ინდექსი  (Robin Hood 

index).   ეს უკანაკნელი აგრეთვე ცნობილია როგორც ჰუვერის ინდექსი  

(Hoover index), 
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Nნaxazze Semosavlis mimRebni (მოსახლეობა) ganlagebulia horizontalur 

RerZze, magram ara absolutur, aramed procentul maCvenebelSi. 

magaliTad, wertili 20 gviCvenebs mosaxleobis yvelaze Rarib 20%-ს, 

wertili 70 –mosaxleobis 70%-s Semosavlis Skalis qveda nawilSi.  

ვertikalur RerZze ganlagebulia mTliani Semosavlis ის wili, 

romelsac TiToeuli jgufi Rebulobs. amasTan orive RerZs erTnairis 

igrZe aqvს. grafiki moTavsebul kvadratrSi diagonalis yovel wertilze 

miRebuli Semosavlis procenti zustad utoldeba misi mimRebis wils. 

magaliTad, wertili diagonalis SuaSi gviCvenebs, rom Semosavlis 50% 

nawildeba mosaxleobis 50%-sSoris da a.S. maSasadame, diagonaluri xazi 

asaxavs odenobis mixedviT Semosavlis ganawilebaSi „idealur 

Tanasworobas”. 

L  ლorencis mrudi rac ufro daSorebulia Tanasworobis xazs, miT 

ufro metia uTanasworobis xarisxi. Aაbsoluturi uTnasworobis 

ukiduresi SemTxvevaa, roca lorencis mrudi ეmTxveva kvadratis qveda 
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horizontalur da marjvena vertikalur mxares (anu რoca erTi pirovneba 

iRebs mTel ეrovnul Semosavals). რaდგან  arcerT ქveyanaSi ar arsebobs 

„absoluturი  iTanasworoba” an  „absoluturi uTanasworoba”, amitom 

lorencis mrud iyovelTvis imyofeba diagonalis marjvniv. რაც ufro 

maRalia uTanasworobis xarisxi, miT უფრო amoburculia lorencis 

mrudi, da miT ufro axlosaa  იგი horizontalur RerZTan.   

     Semosavlis SedarebiTi uTanasworobis xarisxis yvelaze mTavari da 

მoxerxebuli maCvenebelia jinis koeficienti, romelic gamoiTvleba 

diagonalur xazsa dalorencis mruds Soris farTobis gayofiT 

kvadratis farTobis naxevris farTobze (romelSic devs mocemuli mrudi). 

№1 naxazze es maCvenebeli warmodgenilia rogorc daStrixuli farTobis 

(A) da samkuTxedis (BCD) Tanafardoba. 

    ჯinis koeficienti agregirebuli maCvenebelia da 0-dan (absoluturi 

Tanasworoba) 1-mde (absoluturi uTanasworoba) moZraobs. Semosavlis 

naklebad Tanabarzomieri ganawilebის ქვეყნებისათვის  jinis koeficienti 

meryeobs 0.50- 0.70-ის farglebSi, xolo SedarebiT Tanabarzomieri 

ganawilebis qveynებSi - 0.20-0.35 farglebSi. 

    saqarTvelo miekuTvneba qveynebis pirvel jgufs, sadac 1997-2000 

wlebSi jinis koeficienti anu Semosavlis mixedviT uTanasworobis 

xarisxi, oficialuri statistikuri monacemebiTac ki sakmaod maRalia da 

zrdis tendenciiT xasiaTdeba. 1997 wels jinis koeficienti saSualod 

fuladi Semosavlebis mimarT Seadgenda 0.55-s, xolo mTliani Semosavlis 

mixedviT-0.52-s; 1998 wels es maCvenebeli Sesabamisad Seadgenda 0.54 da 0.50-

s; 1999 wels - 0.58 da 0.52-s, 2000 wels-0.55 dav0.47-s, 2003 wels-0.56 da 0.49-s.  

   უფრო ganviTarebuli qveynebisaTvis jinis koeficientma Seadgina 0.378-

0.381; ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისათვის qveynebisaTvis (200 dolarze 

naklebi saSualo sulobrivi Semosavali) - 0.437-0.438; saSualo 

ganviTarebis qveynebisaTvis (200-dan 700 $) - 0.500-0.545; saSualo sulobrivi 

Semosavlis 700 $ qveynebSi-0,487-0.491. es monacemebi adastureben rogorc 

kuznecis debulebas, aseve iranSi, kotdivuarSi, gabonSi da venesuelaSi 

Catarebuli empirul gamokvlevebs:  ნაკლებად ganviTarebel qveynebSi 

sadაc saSualo sulobrivi Semosavali 500 $-ze naklebi iyo, jinis 
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koeficenti gaizarda, xolo ufro განვითარებულ ქვეყნებში - Semcirda. 

aseTi daskvnis gakeTeba Teoriulad kanonzomieria, Tumca praqtikaSi am 

daskvnas bevri faqti ewinaaRmdegeba. ramdenad  axaხაvs მოსახლეობის 

saSualo Semosavali jinis koeficients? saerTaSoriso statistika am 

kiTxvaze dadebiT pasuxs ver iZleva. Ees imiT aixsneba, rom saSualo 

sidideSi SeiZleba imalebodes Semosavlis ganawilebis gansxvavebuli 

wesebi. magaliTad, aSS miekuTvneba adamianiseuli potencialis Zalze 

maRali donis qveynebis jgufs, magramam qveyanaSi Semosavlis ganawileba 

sakmaod usamarTloa. Mmosaxleobis yvelaze uRaribesi 10 % flobs 

mTliani Semosavlis mxolod 1,9 %-s, xolo umdidresi 10% flobs 

Semosavlis 29.9% -ს, Sesabamisad maRalia jinis koeficientic (40.8). igive 

iTqmis honkongze (43,4%), singapurze (42.5), israelze (39,2%,) italiaze 

(36.0%) da aS. SedarebiT ukeTesi jinis koeficienti aqvT im qveynebs, 

romlebic ganlagebulia adamianiseuli potencialis ganviTarebis dabali 

donis qveynebis jgufSi, aseTebia: eTiopia (29.8%), mali (39.0%) 

daburkinafaso (39.6%), Tumca amjgufSi iseT qveynebsac vxvdebiT, sadac 

jinis koeficienti maRalia: lიberia (52.6%), zimbambve (50.1%), zambia (50.7%)  

da sxva.   

    msoflioSi Semosavlis uTanabro ganawilebis xaziT yvelaze                                               

cudi maCvenebeli aqvT namibias (74.3%), sadac mosaxleobis uRaribesi  10%-

is wili mTlian SemosavalSi 0.6%-ia, xolo umdidresi 10%-is wili- 65.2% 

(maTi Tanafardoba ki-106.6%). მomdevno adgilebzea komoris kunZuli (64.3%) 

da botsvana (61.0%). aRsaniSnavia rom samive qveyana adamianiseuli 

potencialis ganviTarebis saSualo donis jgufSi imyofeba. 

    saqarTvelo damianiseuli potencialis ganviTarebis saSualo donis 

qveynebis jgufs miekuTvneba (89-eadgili). 2007 wels qveyanaSi აწარმოეს .2 

mlrd $-is mSp anu mosaxleobis erT sulze 2 313 $, am mxriv mas yvelaze 

ukeTesi maCvenebeli hqonda 1985 wels - 7 604 $. qveyanaSi uRaribesi 

mosaxleobis 10%-is wili mTlian SemosavalSi mxolod 1.9%-ia, umdidresi 

mosaxleobis 10%-is ki- 30.6%, maთ შoris Tanafardobა  შემოსავლის  

განაწილების  მაღალ უსამართლობაზე  მიუთითებს. 
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Semosavlis fაქტორული ganawileba. 

 Eეs aris meore sayovelTaoდ miRebuli maCvenebeli, romeliს მიხედვით  

TiToeuli warmoebis faqtoriს მფლობელი წარმოებული ეროვნული 

შემოსავლის გარკვეულ წილს ითვისებს. funqciuri ganawilebis Teoria 

individums ar ganixilavs rogorc gancalkevebul erTeuls, aramed 

ikvlevs SromiT miRebuli Semosavlis wils da miRebul monacemebs 

adarebs Semosavlis da sxva wilebTan (renta, sargebelida mogeba-

dajildoeba miwis, finansuri da fizikuri kapitalis gamoyenebაზე). 

individebs SuZliaT erTdroulad miiRon შemosavlis yvela saxe,  magram 

es Teoria msgavs SemTxvevebs  ar  ganixilavs  .   

    ფუნქციური განაწილების Teoriis amocanaa daadginos faqtoris 

dajildoebis damokidebuleba warmoebis procesSi თითოეული პირის   

mier Setanili wvlilis  გათვალისწინებით. moTxovnisa da miwodebis 

mrudebi aq gamoiyeneba faqtoris fasis gansazRvrisaTvis. წarmoebis 

faqtorebis fasebis gamravlebა მათ  raodenobaze (danaxarjis 

minimizaciis pirobebSi) iZleva TiToeuli faqtoris saerTo dajildoebis 

jams. magaliTad, Sromaze miwodeba da moTxovna gansazRvravs xelfasis 

sabazro sidides. Semdeg, xelfasis sidide gamravlebuli dasaqmebulTa 

ricxvze, gvaZlevs Sromის mTliani anazRurebiს  ფონდს..  

     integrirebuli midgomis aucileblobა. zrdis, siRaribis da 

uTanasworobis problemebis ganxilva gvarwmunebs, rom calkeul 

RonisZiebebs, Tundac warmatebuls  ar SeuZlia sasurveli Sedegebis 

uzrunvelyofa. SeigZnoba integrirebuli politikaze moTxovnileba, 

romlis sami mniSvnelovani elementia:    

      1.politikur RonisZiebaTa paketi, romelic faswarmoqmnis sistemis 

meSveobiT (sabazro kriteriumis an instituciuri instrumentebis 

safuZvelze SeZlebda sazogadoebis swori signalebis micemas, romlebic 

waaxaliseben rogorc mwarmoebelTa, aseve resursebis mimwodebelTა 

aqtiurobas.Fმasobrivi deformaciis gamocdileba) xels Seuwyobs 

warmoebis da dasaqmebis efeqtianobis zrdas, siRaribis masStabis 

Semcirebas. aranakleb mniSvnelovania efeqtiani Sromatevadi teqnologiis 

damuSaveba.  
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    2.politikur RonisZiebaTa pაketi, romelic mimarTuli iqneba 

radikalur struqturul cvlilebaze da miznad daisaxavs qonebisa 

daxelisuflebis gadanawilebas, ganaTlebaze daSvebis gafarToebas damis 

safuZvelze dasaqmebisa daSemosavlebis zrdas, es RonisZieba gamodis 

ekonomikis CarCodan da exeba ნაკლებად ganviTarebუli samyaros 

socialur, instituciur, kulturul da politikuri mowyobis yvela 

sferos. Mმagram am radikalur struqturuli cvlilebasa da mogebis 

gadanawilebis gareSe, rogorc eრTdrouli (magaliTad, saxelmwifo 

seqtoris eqspropriaciis gziT) თanTandaTanobiT ganxorcielebiT 

(gadanawilebazrdis meSveobiT) Raribi mosaxleobis cxovrebis pirobebis 

raime gaumjobeseba nakleb savaraudoa anSeuZlebelia.   

    3.politikur ღonisZiebaTa paketi, romelic mimarTuli iqneba sididis 

mixedviT Semosavlis ganawilebas Camoyalibebuli sistemis cvlilebaze, 

mdidari mosaxleobis Semosavlis SezRudvis, maTi Semosavlisa da qonebis 

progresuli sagadasaxado dabegvrisSemoRebiT. erTdroulad 

aucilebelia pirdapiri finansuri gadasaxdelebis, yvelaze Raribi 

mosaxleobisTvis samomxmareblo saqonlis da momsaxurebis ufaso 

daSeRavaTiani miwodebis praqtikis gafarToeba.   

    Semosavlis politikis SesaZlebeli variantebi. რogori unda iyos 

ნაკლებად ganviTarebუli qveynis, vTqvaT, saqarTvelos mTavrobis 

ekonomikuri politika siRaribis maStabebisa da uTanasworobis 

Sesamcireblad da erTdroulad ekonomikuri zrdis tempis 

dasaCqareblad?  რogori iqneba am sferoSi m Tavrobi s Carevis Sedegebi? 

    SeiZleba  gamoiyos saxelmwifo Carevis oTxi potencialuri sfero, 

romlebic gansazRvravს ნაკლებად გanviTarebუl qveynebSi Semosavlis 

ganawilebis sistemas: 

    1.Semosavlis funqciuri ganawileba warmoebis faqtorebis mixedviT 

unda ganisazRvros Sesabamis warmoebiT resursebze fasebiT da am 

resursebis gamoyenebi sdoniT; 

    2.Semosavlebis funqciuri ganawileba undagardaiqmnas mosaxleobis 

jgufebis mixedviT Semosavlis ganawilebis Sefasebis safuZvelze, 

sakuTrebis koncentraciiT da warmoebiT aqtivebze kontroliT, agreTve 
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Sromis kvalifikaciiT. amiT, saboloo angariSSi, ganisazRvreba piradi 

Semosavlis sididec;   

    3. uTanasworobis Semsubuqeba mdidari fenis Semosavalsa da qonebaze  

progresuli gadasaxadebis daxmarebiT, aseTi sagadasaxado dabegvra 

Seamcirebs mdidarTa Semosavაls, magram adidebs Raribi fenis Semosavაls 

sagadasaxado instrumentebis da saxelmwifo biujetSi Semosavlis zrdis 

xarjze; 

     4.Semosavlis  ganawilebis      politikis Semsubuqeba sididis 

mixedviT yvelaze naklebad uzrunvelyofili mosaxleobis nawilis wilis 

gadidebis gziT (saxelmwifo danaxarjis meSveobiT), es SeiZleba miRweuli 

iqnas pirdapir anu uშუalod (pirdapiri satransfero gadasaxadebis 

meSveobiT dasaqmebis donis amaRleba, ufaso an saxelmwifo suბsidireba 

dawyebiT ganaTlebaze). სaxelmwifos aseTi politika amaRlebs RaribTა 

realuri Semosavlis dones imaze maRla,  vidrea mas miviRebdiT sabazro 

kriteriebis mixedviT. 

Pპolitikis variantebis arCevani.  mravali ekonomisti Tvlis, rom 

instituciuri faqtorebis gamo, xelfasis ganakveTi ufro metia, vidre igi 

ganisazRvreboda mxolod saბაzro ZalebiT. maSasadame, Sromis fasis 

daqveiTebaze mimarTuli RonisZiebebi (mag. saxelmwifo seqtorSi ufro 

dabali xelfasis xarjze an saxelmwifoebrivi subsidia mewarmeebze) 

TiTqos daagulianebs mewarmeebs kapitali Secvalos Sromის faqtoriთ. 

aseTi cvlileba amaRlebs dasaqmebis zogad dones da saboloo angariSSi, 

adidebs RaribTa Semosavალs, romelTa erTaderTi kapitali samuSao 

Zalaა. magram Zalze xSirad kapitaluri mowyobilobis fasi 

„instituciurad“ dgindebaxelovnurad dabaldoneze (anu ufroqveviT, 

vidre igi ganisazRvreboda moTxovnisa da miwodebis TanafardobiT) 

sxvadasxva saxelmwifo SeRavaTebisa da stimulebis (investiciis 

waxaliseba, sagadasaxadoSeRavaTebi, SeRavaTiani kreditebi, amaRlebuli 

gacvliTi kursebi, დაbali tarifi importirebul kapitalze (magaliTad, 

traqtorebi აn avtomatizebuli mowyobiloba) meSveobiT. maTi gauqmeba 

xels Seuwyobda kapitalze fasis amაRlebas, rac gaadidebდა 

dainteresebas Sromis Warbi miwodebis gamoyenebaSi (Zvirad Rirebul 

kapitalTan SedarebiT, ufro metic, kapitalis rogorc finansuri ise 
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fizikuri) mflobelebi ver miiRebdnen gaumarTlebel maRal Semosavals 

და Semcirdebოდa maTi piradi Semosavali.   fasebi warmoebis faqtorebze 

კი ZiriTadi stimulebia ragindara ekonomikaSi, amitom maTi koreqtireba 

(anu Sromis fasis SedarebiT Semcireba da kapitalis fasis SedarebiT 

amaRleba) ara mxolod gaadidebs mwarmoeblurobas da efeqtianobas, 

aramed გაზრდის arakvalifikaciur da mcire kvalifikaciur muSebis 

დასაქმებას,  ერთდროულად  შემცირდება kapitalis mflobelTa metismetი  

მაღალი Semosavლი. amrigad, warmoebis faqtorebze fasebis deformaciis 

aRmofxvra gamoisyideba rogorc zrdis tempebisa da ekonomikis 

efeqtianobis zrdiT, aseve dasaqmebis amaRlebiT dau Tanasworobis 

SemsubuqebiT. 

    siRaribis masStabisa da uTanasworobis Semcirebis politikis meore 

da yvelaze mniSvnelovani aspeqtia mosaxleobis calkeuli jgufis mxriv 

sakuTrebaze metisმeti kontrolis Semcireba, xelisuflebis ara 

Tanabarzomieri ganawilebis Semcireba, uTanasworoba ganaTlebis da 

maRalanazRaurebadi  samuSaos miRebaSi.  

  ამ ასპექტში,  miwis reforma  gadanawilebis politikis gamoyenebis 

klasikuri SemTxvevaა.  ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში აგრარური 

mosaxleobა, მთლიანი მოსახლეობის მიმართ, საკმაოდ მაღალია (70-80%).  miwis 

reformis maTavari mizania fermer-arendatorTa gardaqmna wvril 

mesakuTreebad, rac gamoiwvevs warmoebis gafarToebis waxalisebas da 

maTi Semosavlis gadidebas, magram rogorc ამ შრომის 10-e TavSi ჩანს,  

miwis reforma SeiZleba gaxdes Semosavlis gadanawilebis uefeqto 

instrumentad, Tu arsebuli instituciuri SezRudvebi da warmoebis 

faqtorebis fasobrivi-deformaciebi SezRudaven fermerTa daSvebas sxva 

aucilebel resursebze (krediti, sasuqi, Tesli, specialuri ganaTleba...).  

ქალაქებში msgavsi RonisZiebebi SeiZleba Seicavdes wvril mewarmeebზე 

komerciuli kreditebis miwodeba sabazro da ara savaxSo porobebSi. 

SesaZlebelia resursebis gadanawilebis politikis TandaTanobiT Secvla. 

magaliTad, mTavrobas SeuZlia Tavisi centralizebuli investiciis 

nawili gadasces mosaxleobis dabal Semosavlian jgufebs და ამ გზით  

TandaTanobiT uzrunvelyon dagrovili saSualebis politikurad ufro 

misaRebi gadanawileba. aseT politikas xSirad uwodeben gadanawilebas 
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zrdis meSveobiT. რamdenad ufro efeqturi iqneba aseTi gadanawileba,ჯერ 

კიდევ  sakamaToა. gansakuTrebiT xelisuflebis uTanabro ganawilebis 

porobebSi. Mმagram resursebis gadanawilebis ama Tu იm formis 

(dinamikuri da statikuri) aucilebeli pirobaa, siRaribis arsebiTi 

Semcireba . 

    resursebis uTanabro ganawilebis sxva magaliTia adamianiseuli 

kapitali (dagrovili codnა, gamocdileba da Cvevebi). amitom saxelmwifo 

politikam unda uzrunvelyos adamianTa umravlesobisaTvis ganaTlebis 

miReba, romelic momavalSi iqneba maRalSemosavliani samuSaos miRebis 

saSualeba. 
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თავი 6. მოსახლეობის ზრდა და  განვითარება 

 

მთავრობების და ხალხების მიერ 

დემოგრაფიული სიტუაციის მართვა 

განსაზღვრავსგანვითარების  სტრატეგიას  

მომავალ საუკუნეში. 
                                                                    

ა.ვ. კლაუზენი.  მსოფლიო  ბანკის  
                                                                       

ყოფილი პრეზიდენტი 
 

 

61  მოსახლეობის ზრდა ისტორიულ ასპექტში 

    დედამიწის მოსახლეობა. მსოფლიოს რაგინდარა ადგილში (კონტინენტი, რეგიონი, 

ქვეყანა...) ადამიანები (მოსახლეობა) მათი აღწარმოების პროცესში უწყვეტლად 

განახლებაში მყოფ  მცხოვრებთა   ერთობლიობაა. იგი,  ზრდის (შობადობა, იმიგრაცია) 

ან შემცირების (სიკვდილიანობა, ემიგრაცია) კვალობაზე.  რაოდენობრივად  მუდმივად 

იცვლება,  მოსახლეობა, ისევე  როგორც სხვა ბიოლოგიური პოპულაცია განიცდის 

საზრდოს, კლიმატის და გარემოს სხვა ფაქტორების ძლიერ ზემოქმედებას. მეცნიერებას, 

რომელიც მოსახლეობის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს, სტატისტიკა, ხოლო რომელიც ამ 

ინფორმაციას  შეისწავლის დემოგრაფია ეწოდება. 

    მოსახლეობის აღწარმოების პროცესში დედამიწის მოსახლეობა განუწყვეტლივ 

ნახლდება. ამჟამად  მისი მოსახლეობა 7 მლრდ კაცს აღემატება.  გაეროს მონაცემებით, 

1994-2014  წლებში  გაორმაგდა 60 წელს გადაცილებული ადამიანთა რაოდენობა, 

რომლის წყალობით, მსოფლიოში ასაკოვან ადამიანები უკვე აღემატება  ხუთ წლამდე 

ასაკის ბავშვების რიცხვს. 2050 წლისათვის   გაეროს  პროგნოზის საშუალო ვარიანტის 

მიხედვით მოსახლეობის ნახევარზე მეტი აზიაში, 25% - აფრიკაში,  8,2%  - ლათინურ 

ამერიკაში, 7,4% - ევროპაში  და 4,7% ჩრდილოეთ ამერიკაში  იცხოვრებს. 

    2009 წელს, პირველად კაცობრიობის ისტორიაში, ქალაქის მოსახლეობა 

რიცხობრივად სოფლის მოსახლეობას გაუთანაბრდა და 3,4 მლრდ კაცი შეადგინა. 

მომავალში უფრო მოსალოდნელია , სოფლის მოსახლეობასთან შედარებით, ქალაქის 

მოსახლეობის უფრო სწრაფი ზრდა. 
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  ამჟამად, მეცნიერთა უმრავლესობა თვლის, რომ Homo sapiens სახეობა დაახლოებით 

50 ათასი წლის წინ აღმოსავლეთა ფრიკაში წარმოიშვა, მაგრამ ათასეული წლების 

განმავლობაში მისირი ცხოვნება უკიდურესად მცირე იყო და ფაქტობრივად არ 

იცვლებოდა. პალეოლითის (ბერძნ. Palaios ძველი + lithos ქვა = ქვის საუკუნის 

უძველესი პერიოდი) ხანაში მსოფლიო მოსახლეობა 3 მლნ კაცს არაღემატებოდა. ეს 

მდგომარეობა დაახლოებით 12 ათას წელს გრძელდებოდა. ამ პერიოდის ადამიანი 10-30 

კაცისგან შემდგარ    „ჯოგებად” ცხოვრობდა და შემგროვეობას, მონადირობას და 

მეთევზეობას  ეწეოდა. ადამიანები ცხოვრობდნენ ღვიმეებში, ხეებზე და ღია 

სადგომებში.  მომდევნო ნეოლითის [ნეოლითი - ბერძნ .neo- ახალი + lithos = ახალი 

ქვის ხანა;  ეს ტერმინი ჯ. ლებოქმა შემოიღო და აღნიშნავდა მიმთვისებლური 

მეურნეობიდან მწარმოებლურ მეურნეობაზე (თიხის ჭურჭლის დამზადება ,ქვის 

იარაღების გაპრიალება და გახვრეტა...) გადასვლას. ამ ხანაში ადამიანები საზრდოს 

ძირითადად მარცვლეულის კულტივაციით და ცხოველთა მოშინაურებით 

მოიპოვებდნენ.ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვ. წელთაღრიცხვის  მეორე ათასწლეულამდე   

მოსახლეობა უმთავრესად სტეპურ და ნახევრადუდაბნო ბუნებრივ ზონებში იყო 

თავმოყრილი, ხოლო ბოლო ათასწლეულში მოსახლეობის ყველაზე მეტი მატება 

(ინგლისში და რეინის  ვაკეში - ასჯერადი ზრდა) ტყე-ველსა  და ფართოფოთლოვან  

ტყის ზონებში შეიმჩნეოდა.  

    ნეოლითის დასასრულს მოსახლეობის რიცხოვნება  5 – 10 მლნ კაცს შორის 

მერყეობდა. ხოლო ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისში მსოფლიო მოსახლეობა 

დაახლოებით 200-250 მლნკაცს ითვლიდა.  

   მოსახლეობის სფეროში გაეროს ფონდის შეფასებით, პლანეტის 

მოსახლეობის რიცხოვნებამ გადაამეტა :    

• 1 მილიარდი  - 1820 წ 

• 2 მილიარდი  - 1927 წ 

• 3 მილიარდი  - 1960 წ 

• 4 მილიარდი  - 1974 წ 

• 5 მილიარდი  - ივლისი 1987 წ 

• 6 მილიარდი  - 12 ოქტომბერი 1999 წ 
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• 7 მილიარდი  -  2011 - 2012 წ, ვარაუდით 2011 წლის  ოქტომბერი [opulation 

seven billion: UN sets out challenges — BBC News] 

 

1989 წლიდან, უმთავრესად აღმოსავლეთ ევროპის ხარჯზე, დაიწყო მსოფლიო 

მოსახლეობის  მატების აბსოლუტური შემცირებაც, რაც ლოგიკურად შეესაბამება ე.წ.  

გლობალურ დემოგრაფიულ გადასვლას. ამრიგად, მსოფლიო ჰიპერბოლური 

დემოგრაფიული ზრდას ჩაენაცვლა მასთან ტიპიურად დაპირისპირებული ლოგისტური 

ზრდა.  

    დემოგრაფიულ ასპექტში აშკარად გამოიკვეთა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

ტენდენცია: ადმიანისეული განვითარების დონის ზრდის კვალობაზე  ხდება 

შობადობის კოეფიციენტის დაქვეითება. მაგალითად, ადამიანისეული განვითარების 

მეტად მაღალი დონის ჯგუფის ქვეყნებში მოსახლეობის საშუალო წლიური მატება 

0.7%-დან (2000/2005 წწ)  0.6 %-მდე (2010/2015 წწ) დაეცა,  მაღალი დონის ჯგუფის 

ქვეყნებში იგივე (0.7% ) დარჩა, საშუალო დონის ჯგუფის ქვეყნებში - 1.6%-დან 1.3-

მდე შემცირდა, ხოლო დაბალი დონის ჯგუფის ქვეყნებში - 2.5%-დან 2.4%-მდე 

დაეცა. საქართველო ადმიანისეული განვითარების დონის მიხედვით მაღალ  

ჯგუფში  (76-ე ადგილი) იმყოფება. ამ ქვეყანაში 2000 -2005 წლებში მოსახლეობის 

საშუალო წლიური მატება უარყოფითი იყო (- 1.2%), 2010-2015 წლებში  ეს 

მაჩვენებელი გაუმჯობესდა, თუმცა კვლავ უარყოფითი (-0.4%) დარჩა [Доклад о 

человеческом развитии 2015. Изд .” Весь  Мир”, 2015, გვ. 235, 237]. 

 

    

 

6.2.  მსოფლიო   მოსახლეობის  რიცხოვნება  და ზრდის  ტემპი 

         მეცნიერული გამოკვლევით, 1960-70 -იან წლებამდე მსოფლიო 

მოსახლეობა ჰიპერბოლური კანონის (<ბერძნ.ὑπερβολήhiperbole მეტისმეტად 

გადიდებული; გარდამავალი, ზედმეტი, ჭარბი, გაზვიადება))  მიხედვით 

იზრდებოდა. მაგრამ ეს არ იყო, ცალკეული რეგიონების მიხედვით, მოსახლეობის 

უწყვეტი მატება. სინამდვილეში  მსოფლიო მოსახლეობა არა მხოლოდ 

იზრდებოდა, არამედ, სხვადასხვა მიზეზის (ბუნებრივი კატასტროფები, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_7_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_7_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://www.bbc.co.uk/news/world-15459643
http://www.bbc.co.uk/news/world-15459643
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დამანგრეველი ომები, გადადმდები ავადმყოფობა...) გამო, მცირდებოდა. 

მაგალითად, ამ მიზეზების გათვალისწინებით, მრავალი საუკუნის განმავლობაში 

ახლო აღმოსავლეთის მოსახლეობის ზრდა, ძლიერ  ჩამორჩებოდა მსოფლიო 

საშუალო მაჩვენებელს.  

   1960 წლიდან  შეინიშნება მოსახლეობის ზრდის ტემპის  პროგრესული 

შენელება. 1970 -1980 წლებში მსოფლიო მოსახლეობის წლიური ზრდის ტემპმა 

1.83% შეადგინა, რომელსაც შემდეგ ზრდის ტემპის პროგრესირებადი შენელება 

მოყვა. მაგრამ  მისი რიცხოვნება  კვლავ სწრაფად დიდდებოდა, თუმცა მისი 

მატება 1963 წელთან შედარებით, როცა მან პიკურ მნიშვნელობას მიაღწია, ორჯერ 

შემცირდა.  ამ მხრივ, გამონაკლისი მხოლოდ აფრიკა იყო. მსოფლიოს ამ 

კონტინენტზე 1980 – 1990 წლებში მოსახლეობის საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 

1970-1980 წლებთან შედარებით (2.73%) გაიზარდა და 2.82% შეადგინა. მომდევნო 

პერიოდში კი ამ რეგიონშიც მოსახლეობის ზრდამ შემცირების ტედენცია მიიღო ( 

1990 -95 წწ - 2.56%;  1995-2000 წწ- 2.35%;  2000-2005 წწ - 2.20%;  2005-2010 წწ - 

დაახლ. 2.06%. ყველა სხვა კონტინენტზე 1970-1980 წლების შემდეგ მოსახლეობის 

ზრდის ტემპი მკვეთრად  დაეცა და 2005-2010 წლებში შეადგინა: 

• ევროპა  - მინუს   0.14%; 

• ჩრდილოეთ ამერიკა (მექსიკის გამოკლებით) – 0.94%; 

• ლათინური ამერიკა -  1.26%; 

• აზია  - 1.15%; 

• ოკეანეთი - 1.08% 

დასახელებულ პერიოდში უფრო განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის 

ზრდის ტემპი (0.20%)  6,7 ჯერ ჩამორჩებოდა ნაკლებად განვითარებული 

ქვეყნების მოსახლეობის ზრდის ტემპს. 

  1994 წელს გაეროს ინიციატივით ქაიროში ჩატარებულმა საერთაშორისო 

კონფერენციამ,  მოსახლეობისა და განვითარებასთან დაკავშირებით, მიიღო  

ახალი მოქმედების პროგრამა. მას შემდეგ 20 წელზე მეტი გავიდა  და შეიძლება 

ითქვას, რომ განვლილ  ოცწლულში მსოფლიო დემოგრაფიული სიტუაცია 

რამდენადმე გაუმჯობესდა, მაგრამ მოსახლეობისა და განვითარების პრობლემა 

კვლავ კრიტიკულია და დამშვიდების საშუალებას არ იძლევა. საკმარისია, 
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თუნდაც იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ  გაიზარდა  იმ ქვეყნების რაოდენობა, 

რომელთა მოსახლეობას უახლოეს პერსექტივაში გაქრობა ემუქრება. 

    ფუნდამენტური  ფაქტორები, რომლებიც  მომავალში კვლავ განსაზღვრავენ 

განვითარებას,  იქნება  მსოფლიო მოსახლეობის რიცხოვნება, სტრუქტურა  და 

ტერიტორიული განლაგება. დემოგრაფიულმა გარდაქმნებმა შობადობის, 

სიკვდილიანობის და მიგრაციის სფეროში გამოიწვია დემოგრაფიული 

მაჩვენებლების  და ტენდენციების ცვლილება,  წარმოშვა  ახლანდელი და 

მომავალი თაობების კეთილდღეობასთან დაკავშირებული პოლიტიკის 

დამუშავების როგორც შესაძლებლობები, ასევე პრობლემები. 

    1994 წელს, როცა გაეროს ეგიდით  ქაიროში  მოსახლეობისა და 

განვითარებისადმი მიძღვნილი ერთაშორისი კონფერენცია გაიმართა, 

მსოფლიოში დაახლოებით 5,7 მლრდ ადამიანი  ცხოვრობდა. იმ პერიოდში 

მსოფლიო მოსახლეობა ყოველწლიურად თითქმის 84 მლნ კაცით მატულობდა 

და ოცი წლის შემდეგ,   მისმა რიცხოვნებამ  7,2  მლრდ ადამიანი შეადგინა, 

ამჟამად,  მოსახლეობის  წლიური მატება  თითქმის 82 მლნ კაცს გაუთანაბრდა, 

აქედან ყველაზე ნაკლებად  განვითარებული  ქვეყნების წილად მოდის  ამ 

მატების დაახლოებით 25%.  (იხ. ცხრილი). 

 

ცხრილი მოსახლეობის რიცხოვნება, საშუალო წლიური 

 ნამატი და ზრდის ტემპი (საშუალო ვარიანტი) 

ძირითადი  

რეგიონები 

მოსახლეობა, მლნ საშ.წლიური მატება 

მლნ 

საშ.წლიური ზრდის 

ტემპი,% 

1994 წ 2014 წ 2050 

წ 

1994  2014  2050 1994 2014 2050 

მსოფლიო 

 

 

5661 

 

7244 

 

9551 

 

84,2 

 

81,7 

 

48,5 

 

1,52 

 

1,15 

 

0,51 

უფრო 

განვითარებული 

რეგიონები 

 

1 169 

 

1 256 

 

1 303 

 

5,0 

 

3,7 

 

0,1 

 

0,43 

 

0,30 

 

0,01 

ნაკლებად 

განვითარებული 

რეგიონები 

 

4 492 

 

5 988 

 

8 248 

 

79,2 

 

78,0 

 

48,4 

 

1,81 

 

1,33 

 

0,60 
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ყველაზე ნაკლებად 

განვითარებული 

ქვეყნები 

 

 

569 

 

919 

 

1 811 

 

15,1 

 

20,3 

 

26,7 

 

2,77 

 

2,28 

 

1,55 

სხვა ნაკლებად 

განვითარებული 

ქვეყნები 

3 923 5 068 6 437 64,0 57,7 21,7 1,68 1,16 0,34 

აფრიკა  699 1 138 2 393 17,3 27,0 39,9 2,57 2,46 1,74 

აზია 3 432 4 342 5 164 53,9 43,9 5,7 1,61 1,03 0,11 

ევროპა 729 743 709 1,3 0,6 -1,6 0,18 0,08 -0,22 

ლათ. ამერიკა და 

კარიბის აუზი 

 

478  

 

623 

 

782 

 

 8,2 

 

6,8 

 

2,1 

 

1,77 

 

1,11 

 

0,27 

ჩრდილოეთ 

ამერიკა 

 

294  

 

358 

 

446 

 

3,0 

 

2,9 

 

2,0 

 

1.05 

 

0,83 

 

0,45 

ოკეანეთი 

 

29 39 57 0,4 0,5 0,5 1,49 1,42 0,82 

წyaro:L‘ Etat du monde. Annuair economique et geopolitique mondiale. P.: 2005, p.599:  

მსოფლიო მოსახლეობის ზრდის ახლანდელი ტენდენციის შენარჩუნების 

შემთხვევაში,   2025 წელს  მსოფლიო მოსახლეობა 8,1 მლრდ, ხოლო 2050 წელს 

9,6  მლრდ კაცს მიაღწევს. მოსალოდნელია, რომ  2050 წლისათვის  მსოფლიო  

მოსახლეობის  წლიური მატება  49 მლნ კაცი იქნება. ამ მატების  50%  ყველაზე 

ნაკლებად   განვითარებული  ქვეყნების „დამსახურება“ იქნება.  ამჟამად  

მოსახლეობის გლობალური მატების  54% აზიაში და 33% აფრიკაში ფიქსირდება. 

2050 წლისათვის კი ეს სიტუაცია შეიცვლება და   მოსახლეობის მატების  80% 

აფრიკაში, ხოლო აზიაში - 12%  დაფიქსირდება. პროგნოზის  მიხედვით, 2014–

2050 წლებში  მსოფლიო  მოსახლეობის  მატება ძირითადად  ცხრა ქვეყნის  

(კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ინდოეთი, ინდონეზია, ნიგერია, 

ტანზანია, პაკისტანი, აშშ, უგანდა, ეთიოპია)     ხარჯზე  მოხდება. 

 1994 – 2014 წლების პერიოდში  მოსახლეობის ზრდის ტემპი  მსოფლიო 

მსხვილი რეგიონების უმრავლესობაში დაახლოებით ერთნაირი იყო, მაგრამ 

მაინც აფრიკა და ევროპა მათგან მნიშვნელოვნად გამოირჩევა. იგი გაცილებით 
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მაღალია აფრიკაში და ასევე გაცილებით დაბალი - ევროპაში.  მოსალოდნელია, 

რომ  მომავალში ეს განსხვავება უფრო გამოიკვეთება. მაგალითად, 2050 

წლისათვის აფრიკის მოსახლეობის  ზრის ტემპი ექვსჯერ მეტად გადააჭარბებს  

ლათინური ამერიკის მოსახლეობის ზრდის ტემპს  და 15-ჯერ  - აზიის 

მოსახლეობის ზრდის ტემპს. ჩრდილოეთ ამერიკასა  (აშშ და კანადა) და 

ოკეანეთში  (ავსრალია და ახალი ზელანდია) მოსახლეობის  უფრო მაღალი 

ზრდის ტემპი,აზიის და ლათინურ ამერიკასთან შედარებით, ნაწილობრივ  

აიხსნება  ერთაშორისი მიგრაციის მიზეზით. რაც შეეხება ევროპას, აქ 

პროგნოზით,  მოსახლეობა 2020 წლიდან შემცირებას დაიწყებს. მთლიანობაში,  

2050 წლისათვის მოსალოდნელია მსოფლიო მოსახლეობის   საშუალოწლიური  

ზრდის  მაჩვენებლის 0.5%-მდე  დაქვეითება. 

 

 

მსოფლიო მოსახლეობა 

N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

1  მონაკო 2,02 37 800 18 712 

2  სინგაპური 693 5 312 400 7437 

 

3  ვატიკანი 0,44 842 1913 

4  ბაჰრეინი 665 1 314 089 1752 

5  მალტა 316 452 515 1432 

6  მალდივი 298 395 650 1328 

7  ბანგლადეში 143 998 166 280 712 1154 

8  ბარბადოსი 431 285 653 663 

9  ჩინეთის რესპუბლიკა 35 980 23 299 716 648 

10  მავრიკია 2040 1 295 789 635 

11  სან - მარინო 61 31 477 516 

12 კორეას რესპუბლიკა 98 480 48 636 068 494 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

13  ნაურუ 21,3 9378 440 

14  რუანდა 26 338 11 055 976 420 

15  ნიდერლანდები 41 526 16 783 092 404 

16  თუვალუ 26 10 472 403 

17  ლივანი 10 400 4 125 247 397 

18  ისრაელი 22 072 8 132 000 368 

19  მალდივის კუნძული 181 65 859 364 

20  ინდოეთი 3 287 590 1 173 108 018 357 

21  კომორი 2170 773 407 356 

22  ბურუნდი 27 830 9 863 117 354 

23  ჰაიტი 27 750 9 719 932 350 

24 ბელგია 30 528 10 423 493 341 

25  იაპონია 377 835 126 804 433 336 

26  ფილიპინები 300 000 99 900 177 333 

27  შრი-ლანკა 65 610 21 513 990 328 

28 გრენადა 344 107 818 313 

29  სალვადორი 21 040 6 052 064 288 

30  ვიეტნამი 329 560 89 571 130 272 

31 სენტ-ვინსენტი და 

გრენადინი 

389 104 217 268 

32  სენტ-ლიუსია 616 160 922 261 

33  იამაიკა 10 991 2 847 232 259 

34 
 გაერთიანებული 

სამეფო 
244 820 62 348 447 255 

35  ტრინიდად და ტობაგო 5128 1 228 691 240 

36  გერმანია 357 021 82 282 988 230 

37  პაკისტანი 803 940 184 404 791 229 

38  ლიჰტენშტეინი 160 35 002 219 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

39  ნეპალი 140 800 28 951 852 206 

40 
 დომინიკანისრესპუბლი

კა 
48 730 9 823 821 202 

41  ანტიგუა და ბარბუდა 443 86 754 196 

42  სეიშელის კუნძულები 455 88 340 194 

43 იტალია 301 230 58 090 681 193 

44  ლუქსემბურგი 2586 497 538 192 

45  სენტ-კიტსი და ნევისი 261 49 898 191 

46  კსდრ 120 540 22 757 275 189 

47  შვეიცარია 41 290 7 623 438 185 

48  ანდორა 468 84 525 181 

49  სან-თომე და პრინსიპი 1001 175 808 176 

50  ნიგერია 923 768 152 217 341 165 

51  ტონგა 748 122 580 164 

52  გამბია 11 300 1 824 158 161 

53  კუვეიტი 17 820 2 789 132 157 

54  მიკრონეზია 702 107 154 153 

55  უგანდა 236 040 33 398 682 141 

56  ჩსრ 9 596 960 1 330 141 295 139 

57  ტაილანდი 514 000 67 089 500 131 

58  მალავი 118 480 15 447 500 130 

59  ჩეხეთი 78 866 10 201 707 129 

60  მოლდავი 33 843 4 317 483 128 

61  დანია 43 094 5 515 575 128 

62  ინდონეზია 1 919 440 242 968 342 127 

63  კაბო-ვერდე 4033 508 659 126 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81_%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

64  გვატემალა 108 890 13 550 440 124 

65  კირიბათი 811 99 482 123 

66  პოლონეთი 312 685 38 463 689 123 

67  სირია 185 180 22 198 110 120 

68  კვიპროსი 9251 1 102 677 119 

69  საფრანგეთი 547 030 64 768 389 118 

70  პორტუგალია 92 391 10 735 765 116 

71  ტოგო 56 785 6 587 239 116 

72  სლოვაკია 48 845 5 470 306 112 

73  უნგრეთი 93 030 9 992 339 107 

74  ალბანეთი 28 748 2 986 952 104 

75  კუბა 110 860 11 477 459 104 

76  განა 239 460 24 339 838 102 

77  სომხეთი 29 800 2 966 802 100 

78  თურქეთი 780 580 77 804 122 100 

79  სლოვენია 20 273 2 003 136 99 

80  ავსტრია 83 870 8 214 160 98 

81  დსომინიკა 754 72 813 97 

82  აზერბაიჯანი 86 600 8 303 512 96 

83  სერბია 77 474 7 344 847 95 

84  რუმინეთი 237 500 21 959 278 92 

85  ესპანეთი 504 782 46 505 963 92 

86  ბოსნია და ჰერცოგოვინა 51 129 4 621 598 90 

87  კოსტა-რიკა 51 100 4 516 220 88 

88  მალაიზია 329 750 28 274 729 86 

89  მაკედონია 25 713 2 072 086 81 

90 საბერძნეთი 131 940 10 749 943 81 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

91  ეგვიპტე 1 001 450 80 471 869 80 

92  კამბოჯა 181 040 14 453 680 80 

93  ბენინი 112 620 9 056 010 80 

94  ეთიოპია 1 104 300 88 013 491 80 

95  ჰორვატია 56 542 4 486 881 79 

96  მიანმა 676 578 53 414 374 79 

97  სვაზილენდი 17 363 1 354 051 78 

98  აღმ. თიმორი 15 007 1 154 625 77 

99  უკრაინა 603 550 45 415 596 75 

100  კატარი 11 437 840 926 74 

101  სიერა-ლეონე 71 740 5 245 695 73 

102  მაროკო 446 550 31 627 428 71 

103  ჰონდარუსი 112 090 7 989 415 71 

104  იორდანია 92 300 6 407 085 69 

105  კენია 582 650 40 046 566 69 

106  ბრუნეი 5770 395 027 68 

107  ერაყი 437 072 29 671 605 68 

108  საქართველო 69 700 4 600 825 66 

109  ირლანდია 70 280 4 622 917 66 

110  ტუნისი 163 610 10 589 025 65 

111  სამოა 2944 192 001 65 

112  კოტ’დივუარ 322 460 21 058 798 65 

113  ბულგარეთი 110 910 7 148 785 64 

114 ლესოტო 30 355 1 919 552 63 

115 სენეგალი 196 190 12 323 252 63 

116  უზბეკეთი 447 400 27 865 738 62 

117  გაერთ. არაბთა ემირატი 83 600 4 975 593 60 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

118  ბურკინა ფასო 274 200 16 241 811 59 

119  მექსიკა 1 972 550 112 468 855 57 

120  ლიტვა 65 200 3 545 319 54 

121  ტაჯიკეთი 143 100 7 487 489 52 

122  ეკვადორი 283 560 14 790 608 52 

123  მონტეგრე 13 812 666 730 48 

124  ფიჯი 18 270 875 983 48 

125  ერიტრეა 121 320 5 792 984 48 

126  ირანი 1 648 195 76 923 300 47 

127  ბელორუსი 207 600 9 612 632 46 

128  ნიკარაგუა 129 494 5 995 928 46 

129 ავღანეთი 647 500 29 121 286 45 

130  პალაუ 459 20 879 45 

131  იემენი 527 970 23 495 361 45 

132 ტანზანია 945 087 41 892 895 44 

133  პანამა 78 200 3 410 676 44 

134  გვინეა-ბისაუ 36 120 1 565 126 43 

135  გვინეა 245 857 10 324 025 42 

136  კამერუნი 475 440 19 294 149 41 

137  სამხრეთ აფრიკის რ-კა 1 219 912 49 109 107 40 

138  კოლუმბია 1 138 910 44 205 293 39 

139  მაგადასკარი 587 040 21 281 844 36 

140 ლიბერია 111 370 3 685 076 33 

141  ლატვია 64 589 2 067 887 32 

142  აშშ 9 826 675 310 232 863 32 

143  ჯიბუტი 23 200 740 528 32 

144  დემ. რ-კა კონგო 2 345 410 70 916 439 30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

145  ზიმბაბვე 390 580 11 651 858 29,8 

146  ვენესუელა 912 050 27 223 228 29,8 

147  ესტონეთი 45 226 1 291 170 28,5 

148  ყირგიზეთი 198 500 5 508 626 27,8 

149  მოზამბიკი 801 590 22 061 451 27,5 

150  ლაოსი 236 800 6 368 162 26,9 

151 ბრაზილია 8 511 965 201 103 330 23,6 

152  პერუ 1 285 220 29 907 003 23,3 

153  ეკვატორული გვინეა 28 051 650 702 23,2 

154  ბაჰამი 13 940 310 426 22,2 

155 ჩილი 756 950 16 746 491 22,1 

156  შვედეთი 449 964 9 074 055 20,1 

157  ურუგვაი 176 220 3 510 386 19,9 

158  სოლომონის კუნძულები 28 450 559 198 19,7 

159  ვანუატო 12 200 221 552 18,2 

160  ბუტანი 38 394 699 847 18,2 

161  ზამბია 752 614 13 460 305 17,9 

162  ახალი ზელანდია 268 680 4 443 900 16,5 

163 სუდანი 1 886 068 22 633 510 16,4 

164 ფინეთი 338 430 5 429 894 16 

165  სომალი 637 657 10 112 453 15,9 

166  პარგვაი 406 750 6 375 830 15,7 

167 არგენტინა 2 766 890 42 610 981 15,4 

168  ალჟირი 2 381 740 34 586 184 14,5 

169  ბელიზი 22 966 314 522 13,7 

170  სამხრეთ სუდანი 619 745 8 260 490 13,3 

171  ნორვეგია 385 186 5 047 400 13,1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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N სახელმწიფო ფართობი,კმ² მოსახლეობა სიმჭიდროვე, 

 კმ² 

172  პაპუა-ახალი გვინეა 462 840 6 064 515 13,1 

173  ნიგერი 1 267 000 15 878 271 12,5 

174  რესპუბლიკა კონგო 342 000 4 125 916 12,1 

175  საუდის არაბეთი 2 149 690 25 731 776 12,0 

176  მალი 1 240 192 13 796 354 11,1 

177  ანგოლა 1 246 700 13 068 161 10,5 

178  თურქმენეთი 488 100 4 940 916 10,1 

179 ომანი 309 500 2 967 717 9,6 

180  ბოლივია 1 098 580 9 947 418 9,1 

181  რუსეთი 17 125 187 146 270 033 8,5 

182  ჩადი 1 284 000 10 543 464 8,2 

183  ცენტრ. აფრიკის რ-კა 622 984 4 844 927 7,8 

184  ყაზახეთი 2 724 902 17 519 000 6,4 

185  გაბონი 267 667 1 545 255 5,8 

186  გაიანა 214 970 748 486 3,5 

187  კანადა 9 984 670 34 568 211 3,5 

188  ბოტსტვანა 600 370 2 029 307 3,4 

189  ლიბია 1 759 540 5 613 380 3,2 

190  მავრიტანია 1 030 700 3 205 060 3,1 

191  ისლანდია 103 125 321 857 3,1 

192  სურინამი 163 270 486 618 3,0 

193  ავსტრალია 7 692 024 22 262 501 2,8 

194  ნამიბია 825 418 2 128 471 2,6 

195  მონღოლეთი 1 564 116 3 086 918 2,0 

 
დედამიწა (გრენლადიის 

და  ანტარქტიდის გარეშე) 
132 774 000 7 305 000 000 53,4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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    უკვე 2028 წლისათვის მოსალოდნელია მოსახლეობის რიცხოვნების 

მიხედვით ინდოეთის  პირველ ადგილზე გადანაცვლება.  მოსახლეობის მატების 

მაღალი ტემპი შეიმჩნევა  გაერო-ს მიერ კლასიფიცირებულ 49  ყველაზე  

ნაკლებად  განვითარებულ   ქვეყნებში. ამ  ჯგუფის ქვეყნების  მოსახლეობა 

2014-50 წლებში გაორკეცდება, რაც აუცილებელი  რესურსების  მოძიებასა და 

გარემოზე უარყოფითად  აისახება. 

შობადობის მომავალ დინამიკაში მცირე ცვლილებასაც კი  შეუძლია მსოფლიო 

მოსახლეობის რიცხოვნებისა და სტრუქტურის  სერიოზული ცვლილება მოყვეს. 

თუ იმ ვარიანტიდან გამოვალთ, რომელიც  მაღალ  შობადობას ითვალისწინებს,  

მაშინ პროგნოზის თანახმად,  ერთ ქალზე გაანგარიშებით,   საშუალოდ  0.5 -ით 

მეტი  ბავშვის დაბადება გამოიწვევს 2050 წლისათვის  1.3 მლრდ მეტი 

ადამიანით  მსოფლიო მოსახლეობის მატებას, საშუალო  შობადობის ვარიანტთან 

შედარებით.   არსებობს დაბალი  მესამე ვარიანტიც. ამ შემთხვევაში 2050 წელს  

მსოფლიო მოსახლეობის რიცხოვნება  1.2 მლრდ  ადამიანით ნაკლები იქნება. 

   უფრო დამაჯერებელია  40-ზე მეტ ქვეყანასა და მსხვილ რეგიონებში    

მოსახლეობის რიცხოვნების მოსალოდნელი შემცირება. აბსოლუტურ ციფრებში  

მოსახლეობის შემცირება მოხდება  ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა ჩინეთი,  

გერმანია, რუსეთი, პოლონეთი,  რუმინეთი, სერბეთი, ტაილანდი, იაპონია, და 

იაპონია. ამავე პერიოდში  მოსახლეობის  რიცხოვნების შემცირება 

მოსალოდნელია მრავალ სხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით  აღმოსავლეთ ევროპაში 

(მ.შ. საქართველოში - ჯ.კ.), აგრეთვე  აზიასა და ლათინურ ამერიკაში. ამის გამო, 

მოსახლეობის  შემცირება და  მისი დაბერების დაჩქარება სულ უფრო მეტი 

ქვეყნის შეშფოთებას იწვევს.1994 წელს გაეროს ინიციატივით ქაიროში 

ჩატარებულმა საერთაშორისო კონფერენციამ,  მოსახლეობისა და 

განვითარებასთან დაკავშირებით, მიიღო  მოქმედების პროგრამა. მას შემდეგ 20 

წელი გავიდა  და შეიძლება ითქვას, რომ განვლილ უკანასკნელ ოცწლულში 

მსოფლიო დემოგრაფიული სიტუაცია რამდენადმე გაუმჯობესდა, მაგრამ 

მოსახლეობისა და გამვითარების პრობლემა კვლავ კრიტიკულია და 

დამშვიდების საშუალებას არ იძლევა. საკმარისია, თუნდაც იმ ფაქტის აღნიშვნა, 
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რომ  გაიზარდა  იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომელთა მოსახლეობას უახლოეს 

პერსექტივაში გაქრობა ემუქრება და რაც უფრო სამწუხაროა, მათ რიცხვში 

საქართველოც მოიაზრება.  

    ფუნდამენტური  ფაქტორები, რომლებიც  მომავალში კვლავ განსაზღვრავენ 

განვითარებას,  იქნება  მსოფლიო მოსახლეობის რიცხოვნება, სტრუქტურა  და 

ტერიტორიულიგანლაგება.დემოგრაფიულმა 

გარდაქმნებამშობადობის,სიკვდილიანობისა  და მიგრაციის სფეროში გამოიწვია 

დემოგრაფიული მაჩვენებლების  და ტენდენციების ცვლილება,  წარმოშვა  

ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობასთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის დამუშავების როგორც შესაძლებლობები, ასევე პრობლემები. 

 

 

6.3.    მსოფლიო  მოსახლეობის რეგიონული 

და ასაკობრივი სტრუქტურა 

   Tanamეdrove msoflios დემოგრაფიული შემადგენლობა არნახული 

მრავალფეროვნებით ხასიათდება. ერთ მხარეზე მაღალი შობადობის ქვეყნები 

იმყოფება, რომელთა ასაკობრივ  სტრუქტურაში მოზარდებისა და ახალგაზრდების 

წილი ჭარბობს და ტრადიციულად მოსახლეობის  ზრდის მაღალი ტემპი აქვთ 

შენარჩუნებული, მეორე მხარეზეა დაბალი შობადობის ქვეყნები, რომელთაგან  

ბევრი ქვეყანა თავისი მოსახლეობის  მარტივ  აღწარმოებასაც კი  ვერ 

უზრუნველყოფს. 

     ამ აზრის დადასტურებაა  ქორწინების, შობადობის, მიგრაციის, 

ურბანიზაციის, დაბერების და სიკვდილიანობის ახალი ტენდენციები. მომავალში  

მისი შედეგი არც თუ ისე ძნელი განსაჭვრეტია: დღევანდელისგან განსხვავებული 

იქნება მსოფლიო მოსახლეობის რიცხოვნება, მისი სტრუქტურა და ტერიტორიული 

განაწილება, დემოგრაფიული ცვლილებები მომავალში  იმოქმედებს  ეკონომიკურ, 

ეკოლოგიურ, პოლიტიკურ და სოციალურ სფეროებში მიმდინარე სხვა ასეთივე 

მნიშვნელოვან ცვლილებებზე, რომლებიც, თავის მხრივ, დემოგრაფიულ 

სიტუაციაზე მოახდენენ გავლენას და ეს პროცესი  კაცობრიობის არსებობამდე 

უწყვეტლივ განახლდება 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trend 

http://www.un.org/en/%20development/desa/population/publications/pdf/trend
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[წყარო:http://www.riss.ru/demography/analytique/3631-mirovaya-demograficheskaya-

situatsiya-2014-kratkij-doklad-oon#.VK5r]   

 

მოსახლეობის რეგიონული განაწილება 

    დედამიწის მოსახლეობა ცალკეული კონტინენტებისა და რეგიონების 

მიხედვით განაწილებულია მეტად    უთანაბროდ. ამჟამად (2014 წ), მსოფლიოში 

7,243.8 მლნ ადამიანი ცხოვრობს, რომლის დიდი ნაწილი (81,2%) ნაკლებად 

განვითარებულ ქვეყნებში ბინადრობს (იხ.ცხრილი 5.5). უახლოეს მომავალში 

ყველაზე  დასახლებულ კონტინენტად კვლავ  აზია  დარჩება (4 909 მლნ, 2013 

წ.),რომლის ფართობი 31 864 827 კვ.კმ-ია.მოსახლეობის სიმჭიდროვე ერთ კვ. კმ-

ზე 130,02 კაცია, კონტინენტზე  51  სახელმწიფოა განლაგებული. აზიაში 

მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 69,5 წელია, ხოლო 

შობადობის და სიკვდილიანობის კოეფიციენტები შესაბამისად 18,7 % და 7,4 % - 

ია. აზიის მოსახლეობის განაწილება ცალკეული რეგიონების მიხედვით ძალზე 

განსხვავებულია. მოსახლეობის რიცხოვნებით ორი რეგიონი გამოირჩევა:  

სამხრეთ აზია  (1, 771.5 მლნ)  და აღმოსავლეთ აზია (2,051.5 მლნ).დასახელებულ 

რეგიონებთან  შედარებით  მცირერიცხოვანია სამხრეთ აღმოსავლეთი აზია, 

დასავლეთი აზია და ცენტრალური აზია. აზიაში გავრცელებულია 2 165 

სასაუბრო ენა. 

 

    მოსახლეობის რიცხოვნებით მეორე კონტინენტია აფრიკა (1 463 493 ათ. 

კაცი). იგი თავისი ფართობით (30 415 873 კვ.კმ)  თითქმის აზიის ტოლია, მაგრამ 

მას, მოსახლეობის  სიმჭიდროვით (32,75 /კვ.კმ-ზე), ძლიერ (ოთხჯერ) ჩამორჩება. 

სამაგიეროდ, კონტინენტი  58  სახელმწიფოს ითვლის და ამ მაჩვენებლით აზიას 

აღემატება. მათი უმრავლესობა (33 სახელმწიფო) უფრო  ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების ჯგუფს მიეკუთვნება. აფრიკა, სხვა 

კონტინენტებისაგან განსხვავებით, შობადობის (35,60 %)  და  სიკვდილიანობის 

უფრო მაღალი კოეფიციენტებით (13,00 %) გამოირჩევა. მოსალოდნელი 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა  მხოლოდ 53,2 წელია. 2015-2050 წლების 

პერიოდში,მოსახლეობის ზრდის მაქსიმალური ტემპის  შემმთხვევაში, აფრიკის 

28 ქვეყანაში მოსალოდნელის მოსახლეობის გაორმაგება, ხოლო 2100 წლისათვის  
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აფრიკის ათ ქვეყანაში (ანგოლა, ბურუნდი,  კონგოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკა, მალავი, მალი, ნიგერი, სომალი, უგანდა, ტანზანია და ზამბია) არა 

ნაკლებ 5-ჯერ გაიზრდება.  მაგრამ აფრიკის უღარიბეს ქვეწყნებში  მოსახლეობის 

მეტიმეტი გამრავლებასთან დაკავშირებულია   მრავალი სოციალური და 

ეკონომიკური პრობლემის (შიმშილი,  განათლებისა და ჯანდაცვის გაუარესება, 

უმუშევრობა...) გამწვავებასთან. [აფრიკაში მოსახლეობა 1 302 ენაზე მეტყველებს. 

    ამერიკის  კონტინენტს მესამე ადგილი უკავია მოსახლეობის რაოდენობით  

(971 505 ათასი კაცი), თუმცა ფართობის მიხედვით იგი მსოფლიოში უდიდესი 

კონტინენტია (42 385 193 კვ.კმ), მაგრამ  მოსახლეობის სიმჭიდროვით (21,83 კაცი 

კვ.კმ/ზე) არ გამოირჩევა. ამერიკაში 53 სახელმწიფო და ტერიტორია 

ფუნქციონირებს, სადაც 1000 სასაუბრო ენაა გავრცელებული. აქ, კონტინენტებს 

შორის,  მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა ყველაზე მაღალია (75,55 

წელი).  ამერიკაში დაბალია როგორც შობადობის (17,25% ), ასევე 

სიკვდილიანობის (6,82% ) კოეფიციენტები. კონტინენტზე ყველაზე მეტად 

დასახლებულია ჩრდილოეთ ამერიკა (455 479 069 კაცი), რომელიც ექვს ქვეყანას 

(აშშ, ბერმუნდის კუნძული, გრენლადია, კანადა, მექსიკა, სენ პიერ მიქელონი) 

აერთიანებს. კონტინენტზე მოსახლეობის რიცხოვნებით მეორეა ლათინური 

ამერიკა (387 671 802 კაცი), მესამე და მეოთხე ადგილებს თითქმის თანაბრად 

იყოფენ კარიბის აუზი (41 687 424 კაცი) და ცენტრალური ამერიკა (40 623 706 

კაცი). 

    ევროპა,  რომელიც ერთ  დროს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე  

დასახლებული კონტინენტი იყო, მოსახლეობის დიდი რიცხოვნებით (675 562 ათ. 

კაცი) არ გამოირჩევა და მისი წილი მსოფლიო მოსახლეობაში სისტემატურად 

კლებულობს. ევროპის ფართობი 23 048 250 კვ. კმ-ია, ხოლო მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე ერთ კვ.კმ/ზე - 32,04 კაცი. ევროპაში მოსახლეობის ზრდის დაბალი 

ტემპი უპირველეს ყოვლისა, აიხსნება, ერთი მხრივ, მსოფლიოს ამ ნაწილში 

ყველაზე დაბალი შობადობის კოეფიციენტით (10,20 % ) და მეორე მხრივ, სხვა 

კონტინენტებებთან (აზია, ამერიკა, ოკეანეთი)  შედარებით - სიკვდილიანობის 

მაღალი კოეფიციენტით (11,80%). ევროპაში მოსალოდნელი სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა მაღალია (74,80 წელი), აქ  განლაგებულია 49 ქვეყანა 
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დატერიტორია.   ახლანდელი ევროპის მოსახლეობა, ბინადრობის მიხედვით, 

შეიძლება ორ დიდ ჯგუფად წარმოვიდგინოთ: 

    ევროკავშირი (EU-28): 2013 წლის 1 ივლისიდან მის შემადგენლობაში 28 

ქვეყანა შედის: ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, გაერთიანებული სამეფო, 

ირლანდია, იტალია, გერმანია, დანია, ესპანეთი,  ესტონეთი, კვიპროსი, ლატვია, 

ლიტვა, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, საბერძნეთი, საფრანგეთი, 

სლოვაკია, სლოვენია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, უნგრეთი, ფინეთი, 

შვედეთი, ჩეხეთი და ხორვატია.  2015 წლის მონაცემებით, ევროკავშირის 

მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (53,2% 4 სახელწიფოზე მოდის: გერმანია (81,2 მლნ 

- 16%), გაერთიანებული სამეფო (64,8 მლნ - 12,7%), საფრანგეთი (64,2 მლნ - 

12,6%) და იტალია (60,8 მლნ - 11,8%); ევროკავშირის მოსახლეობის ზრდის ტემპი 

უმნიშვნელოა (საშუალო წლიური - 0,2% 2015 წელს ევროკავშირი 505,7 მლნ კაცს 

ითვლიდა (მსოფლიო მოსახლეობის 7,1%). მისი მოსახლეობის ზრდა 17,   ხოლო 

კლება  11 ქვეყანაში აღინიშნა. 2015 წელს ბუნებრივმა მატებამ  0,4% შეადგინა, 

მიგრაციულმა კი - 1,8%. 2015 წელს ევროკავშირში 5,2 მლნ ჩვილი დაიბადა 

(ჯამობრივიკოეფიციენტი - ერთ ქალზე 1,58  ბავშვი). მოსახლეობის რიცხოვნების 

მყარი ზრდის ტენდენციის მიუხედავად [უკანასკნელ ათწლეულში,2003-2013 

წლებში მისი მოსახლეობამ ხოლოდ 14,7 მლნ კაცით, ანუ 3,0%-ით გაიზარდა], 

ევროკავშირის წილი მსოფლიო მოსახლეობაში განუხრელად მცირდება (1960 

წლის 13,4%-დან  2012-2013 წლების  7,1%-მდე]. ამჟამად, ევროკავშირის მთლიანი 

მოსახლეობა 2, 7-ჯერ ჩამორჩება ჩინეთის (1 357,4 მლნ.) და 2,5 -ჯერ ინდოეთის 

(1 276,5 მლნ)  მოსახლეობას. სამაგიეროდ 1,6-ჯერაღემატება აშშ-ის (316,2 მლნ),  

3,5-ჯერ რუსეთის (143,5მლნ) და 4-ჯერ იაპონიის  (127,3 მლნ)  მოსახლეობას. 

    ევროკავშირის კომისიის პროგნოზით (2015 წ) მომავალ ნახევარ საუკუნეში 

(2060 წლისათვის) ევროპაში მოსალოდნელია 523 მლნ კაცამდე მოსახლეობის 

რიცხოვნების მატება, შობადობის დაქვეითება,  სიცოცხლი სხანგრძლივობის 

მატება (მამაკაცებისათვის - 84 წლამდე, ქალებისათვის 89,1 წლამდე) და 

პენსიონერთა რიცხოვნების მატება. ამასთან, ამ პერიოდში უფრო დაჩქარდება 

ბალტისპირეთის ქვეყნების (ესტონეთი,ლატვია, ლიტვა) მვიდრი მოსახლეობის 

შემცირება. კერძოდ, ლატვიასა და ლიტვაში, მომავალი 50 წლის განმავლობაში, 
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შესაბამისად 30 და 38%-ით შემცირდება მოსახლეობის რაოდენობა. შედარებით 

ნაკლებად შემცირდება ესტონეთის მოსახლეობა (1,3 მლიონიდან 1,1 მლნ კაცამდე). 

დასახელებული ქვეყნების უმნიშვნელოვანესი პრობლემა გახდება მოსახლეობის 

სოციალური უზრუნველყოფის აუცილებლობა.  უკვე, დღეისათვის 

ბალტისპირეთის სახელმწიფოების ბიუჯეტებს უჭირთ მოსახლეობის ზრდად 

სოციალური ვალდებულებების შესრულება, ხოლო მმართველ ელიტას არ სურს 

დამატებითი სახსრების გამოყოფა ჯანდაცვასა დაპენსიების ინდექსაციაზე. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროკომისია ამ ქვეყნებს თავაზობს მეტად 

არაპოპულარულ რეკომენდაციებს, კერძოდ საგადასახადო დაბეგვრის ამაღლებასა 

და შეღავათების გაუქმებას, მათ შორის განათლებაზე,  ასევე აქციზების 

გადიდებას ალკოჰოლურ სასმელებზე, თამბაქოს ნაწარმზე და ავტოსათბობზე. ეს 

რეკომენდაციები მხოლოდ ესტონეთმა გათვალისწინა 2016 წლისათვის. ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ მომავალში ესპრობლემა უფრო გამწვავდება და იგი 

დაკავშირებული იქნება მოსახლეობის სტრუქტურის ცვლილებასთან. კერძოდ, 

მთლიან მოსახლეობაში შემცირდება შრომისუნარიან იმოსახლეობი სწილი 

(დაახლოებით 55%-მდე). საშუალოდ, 2060 წლისათვის ბალტისპირელი მამაკაცები 

10 წლით მეტს, ხოლოქალები 6 წლით მეტს იცხოვრებენ, რომელსაც 

მოსახლეობის სტრუქტურაში  65 წელს ზევით დაბერებულთა წილის 

ზრდამოყვება: ლატვიაში დაბერების კოეფიციენტი 18,1%-დან გაიზრდება 28%-მდე, 

ლიტვაში - 18,3%-დან 25,7%-მდე, ესტონეთში - 18,2%-დან 29,9%-მდე. ასე, რომ ამ 

ქვეყნებში პენსიონერთა წილის ზრდა გაუსწრებს სოციალური ხარჯის მატებას. 

ასე მაგალითად, ლიტვაში პენსიონერებისათვის     გათვალისწინებული 

საბიუჯეტო სოციალური                                                  

ვალდებულება 2,1%-ით გაიზრდება, ესტონეთში იგი მხოლოდ 0,6%-ით მოიმატებს, 

ხოლო ლიტვაში, რომელმაც განვითარების სოციალური დარვინიზმის გზა 

აირჩია, ეს ხარჯი  1,8%-ით შემცირდება. 

    რა თქმა უნდა, ევროპული მოსახლეობის სტრუქტურაში ასეთი ცვლილებები 

გამოიწვევს  სოციალური დანახარჯის გადიდების აუცილებლობას რაც უფრო 

დაამძიმებს  ევროპულ ბიუჯეტს. საქმე ის არის, რომ   ევროპული ბიუჯეტის  

სოციალური დანახარჯი 2060 წლისათვის მხოლოდ 1,5-ით გაიზრდება, მაშინ 
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როცა  დემოგრაფიული დატვირთვა ორჯერ მოიმატებს.  აქედან გამოსავალს 

ევროკომისია  იმიგრაციის ზრდაში ხედავს. დემოგრაფიული პრობლემის 

გადაჭრის  ამ ისტრუმენტის გამოყენება კი, ევროკავშირის ქვეყნების 

(გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი) მოსახლეობას 

აღიზიანებს.  იმიგრანტების მიმართ განსაკუთრებით მკვეთრად  გამოხატული 

უარყოფითი დამოკიდებულება შეინიშნება ევროკავშირის განაპირა 

სახელმწიფოებში ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, უნგრეთი, ჩეხეთი...) 

[წყარო::RuBaltic.Ru http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/18052015-

demografia/#t20c; (http://www.forum-ekonomiczne.pl/25th-economic-forum-krynica] 

   საქართველო შედარებით ძალზე პატარა ქვეყანაა   და მოსალოდნელია რომ 

იგი,  როგორც ასეთი დაიკარგება  დიდი ქვეყნების ეკონომიკებს შორის, ხოლო 

ქართველები დიდ ერებში აითქვლიფება, (მით უფრო, რომ საკუთარ ნიადაგს 

მოცილებული  ქართველები თითქოს ჩქარობენ საკუთარი „მეს“ დაკარგვას - ჯ.კ.). 

უვიზო მოგზაურობა და პერსპექტივაში ევროკავშირში შესვლა უფრო გაამწვავებს 

საქართველოს დემოგრაფიულ გამოწვევებს, რადგან დისპროპორციები ცხოვრების 

დონეში, სოციალურ განვითარებასა და შრომის ანაზღაურებაში, ობიექტურად 

გამოიწვევს ქართველი მოსახლეობიას გადაადგილებას ანუ ემიგრაციას მათთვის 

სასურველ ევროპულ რეგიონებში. მათ თან გაყვება არაშრომისუნარიანი 

მოსახლეობის ნაწილი. რაც მთავარია ემიგრირებული მოსახლეობის მცირე 

ნაწილი თუ  დაბრუნდება საკუთარ სამშობლოში. 

   2014 წლიდან  ევროკავშირი გამოიყო ევროზონაში იმყოფება (18 ქვეყანა: 

ავსტრია, ბელგია, გერმანია, ესპანეთი, ესტონეთი, ირლანდია, იტალია, კვიპროსი, 

ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პორტუგალია, საბერძნეთი, 

საფრანგეთი, სლოვაკია, სლოვენია და ფინეთი). 

• დანარჩენი  ევროპა  (21 ქვეყანა )  -  240 201 796 კაცი. ამ ჯგუფში ყველაზე 

მეტი მოსახლეობა ყავს რუსეთის ფედერაციას (146,3 მლნ), უკრაინას (42,6მლნ - 

ყირიმის და ქ. სევასპოტოლის გარეშე) და ბელორუსს (9,5 მლნ). 

     ოკეანეთი ყველაზე სუსტად დასახლებული კონტინენტია (36 102 071 კაცი). 

შედარებით მცირეა მისი ფართობიც  (8 504 151 კვ.კმ),  ასევე ძალზე მცირეა 

მოსახლეობის  სიმჭიდროვეც  (4,25 კაცი  კვ.კმ-ზე). კონტინენტი 25 ქვეყანას და 

http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/18052015-demografia/#t20c
http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/18052015-demografia/#t20c


 

216 

 

ტერიტორიას მოიცავს, მათგან ყველაზე უმსხვილესია ავსტრალია (24, 6 მლნ 

კაცი 2015 წ), პაპუა- ახალი გვინეა (7,6 მლნ )  და ახალი ზელანდია (4,6 მლნ). 

ოკეანეთში შობადობის კოეფიციენტი (16,40 % ) ორჯერ და მეტად აღემატება 

სიკვდილიანობის კოეფიციენტს (7,50 %-ს), რაც მოსალოდნელი სიცოცხლის 

ხანგრძლივობაში (75,50 წელი) აისახა. კონტინენტზე გავრცელებულია 1 302  

სასაუბრო ენა. 

    უახლოეს მომავალში ყველაზე დასახლებულ კონტინენტაd კვლავ აზია  

დარჩება (4 960 მლნ კაცი). მეორე ადგილზე მტკიცედ დამკვიდრდა აფრიკა 

(1 496 მლნ), ევროპასა და ლათინურ ამერიკაში იცხოვრებს დაახლოებით 

თანაბარი რიცხოვნების მოსახლეობა (718-710 მლნ კაცი), ხოლო ჩრდილოეთ 

ამერიკის, ევროპისა და ex-სსრკ-ის წილი მთლიან მოსახლეობაში 30%-იდან 15%-

მდე შემცირდება. 

    სახელმწიფოების მიხედვით მოსახლეობის განაწილების  მხრივ კვლავ აზია 

გამოიყოფა. აღნიშნულ კონტინენტზე  მსოფლიოში ორი ყველაზე უფრო 

დასახლებული ქვეყანა მდებარეობს:  ჩინეთი (1, 393.8 მლნ, 2014 წ) და ინდოეთი 

(1 267.4 მლნ. ამავე  რეგიონშია  განლაგებული ინდონეზია (252.8მლნ, პაკისტანი 

(185.1 მლნ), ბანგლადეში (158.5 მლნ),იაპონია ( 127.0 მლნ)  და ფილიპინები (100. 

1 მლნ). 

   ამერიკის კონტინენტზე  ყველაზე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა  აშშ-ს (321 

266 ათასიკაცი - 2015 წ) და ბრაზილიას (203252 ათასი)  ყავს.აფრიკაში  

გამოირჩევა  ნიგერია (146 255 ათასი) და ეგვიპტე (82 080 ათასი), ხოლო 

ევროპისკონტინენტზე- რუსეთის ფედერაცია(146 267ათასი)  და  გერმანია (81 174 

ათასი კაცი). 

    perspeqtivaSi gamoikveTa ცალკეული ქვეყნების მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ცვლილება და მათი წილის შემცირება მსოფლიო მოსახლეობაში. 

მაგალითად, ინდოეთი XXI საუკუნეს  მილიარდიანი მოსახლეობით შეხვდა და 

თუ მომავალში მოსახლეობის ზრდის ასეთი ტემპი შენარჩუნდება, მაშინ იგი 

კლავ გახდება მსოფლიოში ყველაზე დასახლებული სახელმწიფო. 

    უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო მოსახლეობის  50% მხოლოდ ექვს 

სახელმწიფოში ბინადრობს (ჩინეთი  - 19,23%, ინდოეთი - 17,7%,  აშშ - 4,45%, 
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ინდონეზია - 3,57%, ბრაზილია - 2,84%  და პაკისტანი - 2,84%). აქედან მხოლოდ 

ერთი სახელმწიფო (აშშ) მიეკუთვნება  უფრო განვითარებული ქვეყნების ჯგუფს. 

დასახელებული ქვეყნების  წილი მსოფლიო მთლიან შიდა პროდუქტში ასევე 

მაღალია. 

მოზარდები და ახალგაზრდები. 

   ნაკლებად  განვითარებულ რ ეგიონების  მოსახლეობის  სტრუქტურაში კვლავ  

მაღალია  მოზარდებისა ( 12 - 14 წლის ასაკობრივი ჯგუფი)  და ახალგაზრდების 

(15 -დან 24 წლამდე ასაკის)  წილი. დღევანდელი მსოფლიო 1,2 მლრდ მოზარდს 

ითვლის (მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 17%).  მისი წილი  აფრიკაში 

იზრდება,   სხვა რეგიონებში კი ეს რიცხვი- მცირდება ან ახლო მომავალში 

დაიკლებს. სამაგიეროდ, უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 15 – 24  

ასაკობრივი  ჯგუფის  წილი 2035 წლისათვის  რეკორდულ დონეს მიაღწევს. 

ამასთან მოსალოდნელია, რომ მხოლოდ აფრიკაში  მცხოვრები მოზარდების 

წილი მსოფლიო მოზარდი და ახალგაზრდების მოსახლეობაში 18%-დან (2014 წ)  

გაიზრდება 30%-მდე (2050 წ).   

    აfrikis kontinentze yvelaze axalgazrda asakis mosaxleoba 

dafiqsirebulia უგანდაში (50,1), ნიგერში (50,0), მალში (49,2) და მორიტანში 

(49,1), xolo xandazmulTa yvelaze maRali wiliT gamoirCeva morisi (6,3%), 

ტუნისი (5,9%) და ლესოტო (4,7%).  

    აზიაში ახაგაზრდების მაღალი წილით gamoirCeva იემენი (48,6%), ავღანეთი 

(43,4%) და კამბოჯა (41,9%). am regionSi xandazmulTa wili yvelaze 

dabalia გაერთიანებულ არაბთა ემირატში (1,4%), xolo yvelaze maRali -

იაპონიაSi (18,4%);  

    ლათინურ amerikიs da კარიბის აუზის  ქვეყნებს შორის yvelaze მეტი 

axalgazrda mosaxleoba yavs გვატემალას (42,8%), ნიკარაგუას (41,7%) და 

ჰონდურასს (40,4%), xolo yvelaze meti xandazmuli mosaxleoba – 

urugvais (13,1%), porto rikos (11,8%) da კუბას (10,3%). ამ რეგიონში 

ხანდაზმულთა მცირე წილით გამოიყოფა ნიკარაგუა (3,2%),  გვატემალა,  

პარაგვაი და ჰონდურასი  (3,6%). 

    eqs-sabWoTa kavSirSi axalgazrda mosaxleobiს წილით gamoirCeoda 

musulmanuri respublikebi (tajikeTi – 43%); uzbekeTi, TurqmeneTi – 40%, 
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azerbaijani – 32%...), xolo yvelaze meti asakovani mosaxleoba yavda 

evropul respublikebs (ukraina – 14%), latvia, estoneTi – 13%, litva, 

ruseTi – 12%, saqarTvelo – 11%).                                                 

გაეროს მოხსენების - „ბავშვების მდგომარეობა  მსოფლიოში“ (2011 წ) ავტორების 

აზრით,  მოზარდის ასაკი  ადამიანის განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპია.    

სწორედ  მოზარდების ასაკის მეორე ათწლეულში გამოკვეთილად  ვლინდება 

სიღარიბე და უთანასწორობა. საზოგადოების ღარიბი  ფენის ადამიანებს  

განათლების მიღების ნაკლები შანსი აქვთ.მათზე ხშირად ხორციელდება 

ძალადობა. ისინი მძიმე შრომით არიან დაკავებულნი, მათ აიძულებენ ადრეულ 

ასაკში დაქორწინებას.  მართლაც,   ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში 

გოგონების დაქორწინება  18 წლამდე ასაკში სამჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე 

უფრო განვითარებულ  ქვეყნებში. ნაადრევ ქორწინებებს თან ახლავს  როგორც 

დედათა და ბავშვთა  მაღალი სიკვდილიანობა, ასევე  სიღატაკე და სიღარიბე.  

1990-ian wlebშi მთელ მსოფლიოში გამოიკვეთა  მოზარდებს შორის შობადობის  

შემცირება.  ეს იმით აიხსნება, რომ სულ უფრო მეტი მოზარდი სწავლობს 

სკოლებში და  შედარებით მოგვიანებით ქორწინდება. ახლანდელი მოზარდები 

უფრო უკეთესი ჯანმრთელობით გამოირჩევიან და მათ უმრავლესობას   

შეუძლია განათლების მიღება,    დასაქმების გადაავადება,   დაქორწინებისა   

და  ბავშვების დაბადების გადაწევა. მაგრამ ცალკეული რეგიონების მიხედვით 

დასახელებული ცვლილებები  ერთნაირი ტემპით არ ხორციელდება.  

   შვილოსნობა  არასრულწლოვან ასაკში ხშირია   ადრეული ქორწინება..  ეს 

მოვლენა  ფართოდ გავრცელებულია  აფრიკაში, სადაც ყოველი მეხუთე ქალი   

15 – 19 წლის ასაკში  ტრადიციულ ქორწინებაში  ან პარტნიორულ კავშირში 

იმყოფება.  [National, regional and global estimates and projections 

of the number of women aged 15 to 49 who are married or in a union, 

1970-2030” (United Nations, technical paper No. 2013/2].  1990 წლიდან  მთელ  

მსოფლიოში, ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის გარდა,  ამ  სფეროში 

შეიმჩნევა  მოზარდების წილის შემცირება. 

     ბავშვთა ქორწინების (18 წლამდე ასაკის) პრაქტიკის აღმოფხვრის 

სახელმწიფო პროგრამა და გოგონების საგანმანათლებლო დონის ამაღლება  

გამოიწვევს  მოზარდთა ასაკში  ოჯახური კავშირებისა და ბავშვთა დაბადების 
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შემთხვევების შემცირებას რაც, თავის მხრივ,  გააუმჯობესებს ქალების 

ჯანმრთელობას და  ქალების გენდერულ თანასწორობას.  

    მსოფლიოს ყველა ძირითად რეგიონში (აფრიკის გარდა) ანტიჩასახვის   

მაჩვენებელი 60%-ს და მეტს შეადგენს. იმ ქვეყნებში სადაც ეს მაჩვენებელი 60%-

დაბალია, როგორც წესი,  საფრთხის შემცველი  აბორტების უფრო მაღალი 

მაჩვენებელი შეიმჩნევა. შეფასებით,  2008 წელს აფრიკაში 12-44 წლის  ასაკის 

ყოველ ათას  ქალზე  28 საფრთხისშემცველი  აბორტი  ხორციელდებოდა, რაც 

მსოფლიო საშუალო  მაჩვენებელს ორჯერ აღემატებოდა. [Gilda Sedgh and others, 

“Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008,” in The Lancet, vol. 

379, No. 9816 (18 February 2012), pp. 625-632].  

    მოზარდების ზრდის  ტემპი  ბევრად აღემატება მსოფლიო მოსახლეობის 

ზრდის ტემპს, ასე მაგალითად, 1950- 2012 წლებში მოზარდი მოსახლეობა ორჯერ 

მეტად გაიზარდა. მათი დიდი  უმრავლესობა (88%)  ნაკლებად განვითარებულ 

რეგიონებში ცხოვრობს  და  დიდ სიძნელეებს აწყდებიან. [Доклад о положении 

детей в мире - 2011. Подростковый возраст- Unicef,  ГЛАВА  2]. ცალკეული 

რეგიონების მიხედვით მოზარდების (10-19 წელი) რიცხოვნება  2009 წელს ასე 

გამოიყურებოდა: ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა/СНГ- 58 მლნ; 

აღმოსავლეთ  და  სამხრეთ აფრიკა - 91 მლნ;  დასავლეთი  და ცენტრალური 

აფრიკა - 94 მლნ;  ახლო აღმოსავლეთი და  ჩრდილოეთ აფრიკა - 84 მლნ;  

სამხრეთ აზია - 335 მლნ; აღმოსავლეთი აზია და წყნარი ოკეანის რეგიონი - 329 

მლნ; ლათინური ამერიკა და კარიბის აუზი - 108 მლნ;  ინდუსტრიულად 

განვითარებული ქვეყნები -  118 მლნ მოზარდი [წყარო: ООН, Департамент по 

экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения] 

    ყველაზე მეტი მოზარდი მოსახლეობა  ინდოეთს ყავს  (243 მლნ). მას 

მიყვება ჩინეთი  (207 მლნ),  აშშ (44 მლნ),  ინდონეზია და  პაკისტანი 

(თითოეულში  - 41 მლნ). უფრო განვითარებულ ქვეყნებში  მსოფლიო მოზარდი 

მოსახლეობის მხოლოდ  12%  ცხოვრობს. ისიც საინტერესოა, რომ  უკლებლივ 

ყველა რეგიონში, მოზარდი ბიჭების რიცხოვნება  მათ ტოლ გოგონების 

რიცხოვნებას აღემატება. მოზარდი ბიჭებისა და გოგონების მაქსიმალური  

პარიტეტული თანაფარდობა  აფრიკაში შეიმჩნევა:  აღმოსავლეთ და სამხრეთ 

http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%C2%BB+%282011%29+&cb=ZK&p2=%5EZK%5Exdm937%5ETTAB01%5Ege&n=781ac4aa&qid=394ff02ae5d84a9bb798894f859354bb&ptb=072D25B3-5CD1-4A57-8582-50354567C8EC&si=slot100729&pg=GGmain&pn=1&ss=sub&st=tab&tpr=tabsbsug&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldESc0E8uej4K3K%2Fe8YtpEB%2FiflB8VsL0cA66OIn7XuctLDNKOQL4Ids1NaA2yK8gcaR%2FlVASI%2FqgHsFZxlsFBtk4%3D&ord=0&
http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%C2%BB+%282011%29+&cb=ZK&p2=%5EZK%5Exdm937%5ETTAB01%5Ege&n=781ac4aa&qid=394ff02ae5d84a9bb798894f859354bb&ptb=072D25B3-5CD1-4A57-8582-50354567C8EC&si=slot100729&pg=GGmain&pn=1&ss=sub&st=tab&tpr=tabsbsug&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldESc0E8uej4K3K%2Fe8YtpEB%2FiflB8VsL0cA66OIn7XuctLDNKOQL4Ids1NaA2yK8gcaR%2FlVASI%2FqgHsFZxlsFBtk4%3D&ord=0&
http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%C2%BB+%282011%29+&cb=ZK&p2=%5EZK%5Exdm937%5ETTAB01%5Ege&n=781ac4aa&qid=394ff02ae5d84a9bb798894f859354bb&ptb=072D25B3-5CD1-4A57-8582-50354567C8EC&si=slot100729&pg=GGmain&pn=1&ss=sub&st=tab&tpr=tabsbsug&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldESc0E8uej4K3K%2Fe8YtpEB%2FiflB8VsL0cA66OIn7XuctLDNKOQL4Ids1NaA2yK8gcaR%2FlVASI%2FqgHsFZxlsFBtk4%3D&ord=0&
http://search.tb.ask.com/search/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%C2%BB+%282011%29+&cb=ZK&p2=%5EZK%5Exdm937%5ETTAB01%5Ege&n=781ac4aa&qid=394ff02ae5d84a9bb798894f859354bb&ptb=072D25B3-5CD1-4A57-8582-50354567C8EC&si=slot100729&pg=GGmain&pn=1&ss=sub&st=tab&tpr=tabsbsug&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldESc0E8uej4K3K%2Fe8YtpEB%2FiflB8VsL0cA66OIn7XuctLDNKOQL4Ids1NaA2yK8gcaR%2FlVASI%2FqgHsFZxlsFBtk4%3D&ord=0&
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აფრიკაში  10-19 წლის ასაკის   ყოველ   1000  ბიჭს ერგება 995 გოგონა,  

დასავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში  კი ყოველ   1000  ბიჭს ერგება მხოლოდ  

982 გოგონა. მოზარდების ამ ორ ჯგუფს შორის მაქსიმალურ  დაცილება აზიაში 

აღინიშნა. მსოფლიო დონეზე მოზარდების წილმა მთლიან მოსახლეობაში  თავის 

პიკს  1980-იან წლებში მიაღწია (20%ე ოდნავ მეტი). აბსოლუტურ  

გამოსახულებაში  2030 წლამდე ნავარაუდევია მოზარდთა რიცხოვნების 

ზრდა.პარალელურად  მოზარდების წილმა  მსოფლიოს ყველა რეგიონში  

(დასავლეთ და ცენტრალურ აფრიკის გარდა) კლება დაიწყო, რომელიც 2050 

წლამდე  შენარჩუნდება. მომავალი ათწლეულების  განმავლობაში დაჩქარდება  

ქალაქში მცხოვრები მოზარდი მოსახლეობის რიცხოვნება. 2009 წელს ქალაქებში 

ცხოვრობდა  მსოფლიო მოზარდების თითქმის ნახევარი. დემოგრაფების 

გამოთვლით, 2050 წლისათვის  ეს მაჩვენებელი  თითქმის 70%-მდე გაიზრდება. 

ეს  ტენდენცია განსაკუთრებით ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში ვლინდება.  

    ქალაქებში მოზარდი მოსახლეობის  მუდმივად ზრდას  თან ახლავს ამ 

ასაკის  მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი რისკ-ფაქტორების (თამბაქო, 

ალკოჰოლი, ნაკოტიკები...) ზრდა.  ნაწილობრივ ამ ასაკში მოზარდები ცდილობენ  

საზოგადოებაში თვითდამკვიდრებას. ისინი იოლად მიდიან რისკზე, რადგამ მათ,  

პიროვნული განვითარებისა პროცესში, ფსიქოლოგიური მოთხოვნილება აქვთ 

გაარკვიონ  ნებისა დართვის საზღვრები. რისკზე წასვლის მზადყოფნა  მრავალ 

მოზარდს მავნე ჩვევებისკენ უბიძგებს. აქ მხედველობაში გვაქვს თამბაქოს 

მოხმარების დაწყება, ალკოჰოლური სასმელების მიღება და სხვა მსგავსი, 

რომლებიც მოქმედებენ მოზარდების ჯანმრთელობაზე და მათ მომავალ 

განვითარებაზე. მოზარდები თავიანთი დამღუპველი მოთხოვნილების  

დასაკმყოფილებელ საჭირო ფულად სახსრებს, ხშირად,  დანაშულებრივი 

საქმიანობით შოულობენ. 

    მოზარდებს შორის ყველაზე უფრო  გავრცელებული მავნე ჩვევაა თამბაქოს 

წევა.  თითქმის ყველა მწეველი ამ მავნე ნივთიერების მოხმარებას ადრეულ 

ასაკში იწყებს. Unicef-ს  2007  წლის ანგარიშგების მონაცემებით, რომელიც 

ბავშვთა სიღარიბეს ეხება, მწეველი მოზარდები სამჯერ  ხშირად რეგულარულად 
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იღებენ ალკოჰოლურ სასმელებს და რვაჯერ ხშირად  ეწევიან  მარუჰანს,  ვიდრე  

მათი თანატოლები. 

    ტროპიკული აფრიკისა და სამხრეთ აზიის ქვეყნებში მოზარდ გოგონებს (15-19 

წ) შორის ძალზე ეგავრცელებული ანემია (ერითროციტების 

და/ანჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირება სისხლის მოცულობის ერთეულში) 

და წონის  დეფიციტი . ამ უკანასკნელის პირველადი მიზეზი შეიძლებაიყოს: 

არარაციონალური და არარეგულარული კვება, რაციონში ცივი, უმი, მსუბუქი და 

დაბალკალორიული საკვების სიჭარბე, სითხის არასაკმარისი მიღება, კვების 

შეზღუდვა, შიმშილი; ჭარბი ფიზიკური და გონებრივი აქტიურობა, გადაღლა; 

ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, ხანმოკლე ძილი, ძლიერი ემოციური სტრესი; 

ნაწლავების დაავადება; პარაზიტული დაავადება; მასტიმულირებელი         

პრეპარატების გამოყენება. [http://www.mkurnali.ge/daavadebebi-mkurnaloba/ 

endokrinologia/ 1461-2009-08-12-18-08-54.html?start=1]. 

 

მსოფლიო ასაკოვანი მოსახლეობა 

     მოსახლეობის ზრდის ტემპის შენელება, რომელიც  დაკავშირებულია   

შობადობის დაქვეითებასთან, იწვევს  მოსახლეობის დაბერებას. ხანდაზმული 

ადამიანები  ყველაზე სწრაფად ზრდადი ასაკობრივი ჯგუფია მსოფლიო ყველა 

რეგიონში. 2014 წელს 60  წლის და მეტი ასაკის  მოსახლეობის ზრდის ტემპი 

სამჯერ აღემატებოდა  მთლიანი მოსახლეობის რიცხოვნების ზრდის ტემპს. 

შესაბამისად, 1994-2014 წლების პერიოდში 60 და მეტი ასაკის  ადამიანთა 

რიცხოვნება თითქმის ორჯერ გაიზარდა და  ამჟამად აბსოლუტურ 

გამოსახულებაში რიცხობრივად აღემატება  ხუთ წელზე ნაკლები  ასაკის 

ბავშვების რაოდენობას. 2050 წლისათვის ნავარაუდევია, რომ  თითოეულ 

კონტინენტზე (აფრიკის გარდა) ასაკოვანი მოსახლეობა (60 წელი და მეტი) 2014 

წელთან შედარებით, 2050 წლისათვის კიდევ 2-ჯერ გაიზრდება, გადააჭარბებს 

ბავშვების  (15 წლამდე ასაკის) რიცხოვნებას. ხოლო 2100 წლისათვის  3-ჯერ 

გადააჭარბებს 2014 წლის რიცხოვნებას. უახლოესი რამდენიმე  ათეული წლის 

განმავლობაში მსოფლიოს მრავალ რეგიონში  და არა მხოლოდ ევროპაში 

მოსახლეობის დაბერების დაჩქარება  ყველასთვის ცხადია. ამასთან, რეგიონების 

მიხედვით,  მთლიან მოსახლეობაში   ასაკობრივ დაბერებული ადამიანების 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
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წილი განსხვავებულია და ეს , ალბად, მომავალშიც, ყოველლ შემთხვევაში  

მომდევნო საუკუნემდე შენარჩუნდება. მაგალითად, ევროპაში მისი წილი 2050 

წლისათვის დაახლოებით 34% იქნება, ლათინურ ამერიკასა და ყარიბის აუზში -  

254%, იგივე პროცენტს მიაღწევს  აზია. რაც შეეხება აფრიკას, რომელიც 

ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით მსოფლიში ყველაზე ახალგაზრდა რეგიონია, 

ცხოვრობს, 60 და მეტი ასაკის ადამიანების  წილი მთლიან მოსახლეობაში 

თითქმის ორჯერ გაიზრდება (5 %-დან 9%-მდე. სამი  მიზეზით აიხსნება 

მთლიან მოსახლეობაში60 და მეტი ასაკის ადამიანების  წილის ზრდა. პირველია 

ადამიანისეული განვითარების ინდექსი. გამოირკვა, რომ  

1. რაც უფრო დაბალია ეს ინდექსი, მით უფრო მაღალია მოცემულ ქვეყანაში 

შობადობის კოეფიციენტი;  

2. მაღალი შობადობის  კოეფიციენტი ამცირებს  ასაკოვანი მოსახლეობის წილს 

მთლიან მოსახლეობაში; 3. 60 და მეტი ასაკის მოსახლეობის წილის ზრდა  

პირდაპირ დაკავშირებულია  დაბადებიდან სიცოცხლის საშუალო  

გახანგრძლივობასთან. 

  სიცოცხლის საშუალო გახანგრძლივება კაცობრიობის დიდი მიღწევაა, მაგრამ, 

ეკონომიკური თვალსაზრისით, 60 და მეტი ასაკოვანი  ჯგუფის წილის  ზრდა 

მთლიან  მოსახლეობაში  ანუ მოსახლეობის დაბერება  მრავალ პრობლემას 

წარმოშობს  და მომავალი განვითარების ერთერთი შემაფერხებელი ფაქტორი 

გახდება. ზოგიერთ უფრო განვითარებულ ქვეყანაში (გერმანია, იაპონია, 

იტალია...)  უკვე გამოვლინდა ხნიერი მოსახლეობის მხარდაჭერის  

კოეფიციენტის  შემცირების ტენდენცია.  მოსახლეობის დაბერების პროცესი  

ზემოქმედებს დემოგრაფიული დატვირთვის კოეფიციენტზე (შრომისუნარიანი 

ასკის  მოსახლეობის მიმართ ასაკოვანი  და ახალგაზრდების თანაფარდობა) 

ამჟამად,  უფრო განვითარებულ ქვეყნებში  ყოველ  100 შრომისუნარიან ასაკის 

ადამიანებზე  მოდის არა შრომისუნარიანი 49 ადამიანი, რომლის დაახლოებით 

ნახევარი მოხუცებული და ბავშვებია. რაც შეეხება ნაკლებად განვითარებულ 

რეგიონებს, აქ  სოციალური უზრუნველყოფის  სისტემების განუვითარებლობის 

გამო, ხნიერი ადამიანები უფრო მეტად  ექვემდებარებიან  სიღატაკის რისკს. 

თანაც  ამ რეგიონების ქვეყნებში  დატვირთვის კოეფიციენტი უფრო მაღალია 

(53), ხოლო მათ კმაყოფაზე მყოფთა  ¾ ბავშვია.  

  2050 წლისათვის, შობადობის შემცირების წყალობით, მთლიან მოსახლეობაში 

ბავშვების წილი შემცირდება, რამდენადაც ისინი შრომისუნარიანი ასაკის 
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მოსახლეობის ჯგუფში გადაინაცვლებენ, მაგრამ  მაგრამ დემოგრაფიული 

დატვირთვის კოეფიციენტი თითქმის იგივე დარჩება (55).  

უფრო განვითარებულ რეგიონებში  კი პირიქით, საგრძნობლად გაიზრდება  

მოხუცი ადამიანების წილი, ასე, რომ მოსალოდნელია  ყოველ 100 

შრომისუნარიან ასაკის ადამიანზე 49 ადამიანის ნაცვლად 78 არა 

შრომისუნარიანი აღმოჩნდეს, ანუ  დასახელებული პერიოდისათვის 

დემოგრაფიული დატვირთვის კოეფიციენტი, მიგრაციის გაუთვალისწინებლად, 

მნიშვნელოვნად  გაიზრდება. 

     დასახელებულ პერიოდში (1994-2014 წწ) ხნიერი მოსახლეობის  

რიცხოვნების  მატება  ყველაზე მეტად აზიაში  შეიმჩნეოდა (225 მლნ კაცი),  

მასზე მოდიოდა ამ ასაკის ჯგუფის მსოფლიო მატების  64%.   მასში თავისი 

წვლილი შეიტანა ლათინურმა ამერიკამ  (33 მლნ)  და აფრიკამ  (29 მლნ). 

დაბერების ზრდის ტემპის მიხედვით კი  ევროპა გამოიყოფა, თუმცა  

რაოდენობრივად, ხნიერი ასაკის  ჯგუფის  მატებაში ევროპის წვლილი 

შედარებით მოკრძალებულია (38 მლნ ადამიანი ანუ მთლიანი მატების 11%). ეს 

იმით აიხსნება, რომ მართალია  უფრო განვითარებულ რეგიონებში ხნიერი 

მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში, ნაკლებად განვითარებულ 

რეგიონებთან  შედარებით, გაცილებით  მაღალია, მაგრამ  რადგან ნაკლებად 

განვითარებულ რეგიონებში მსოფლიო მოსახლეობის 81%-ე მეტი ბინადრობს, 

ამის გამო, რიცხობრივ გამოსახულებაში, ხნიერი ასაკის ადამიანების უმეტესობა 

ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში ცხოვრობს.  

     სხვა უკიდურესობა  შეიმჩნევა ძირითადად ნავთობმომპოვებელ  ქვეყნებში  

(ბაჰრეინი, კატარი, გაერთიანებული არაბთა ემირატი...), სადაც ერთ ხნიერ 

ადამიანზე 35 - ზე  მეტი შრომისუნარიანი მოდის. ეს ძირითადად აიხნება ამ 

ქვეყნებში შრომისუნარიანი  უცხოელ მიგრანტების დიდი რაოდენობის 

არსებობით. დასახელებული კოეფიციენტით საშუალო დიაპაზონში მოიაზრება  

ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის ქვეყნების უმრავლესობა, ხოლო აზიის 

და აფრიკის სუბსაჰარის  ქვეყნებში ხნიერი მოსახლეობის მხარდაჭერის  

კოეფიციენტი შედარებით  მაღალია. 

   თანამედროვე მსოფლიოში მოსახლეობა, წარსულთან შედარებით,  სულ უფრო 

სწრაფად ბერდება. მაგალითად, საფრანგეთს  ერთ საუკუნეზე მეტი დრო  
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დაჭირდა  მთლიან მოსახლეობაში ხანდაზმულთა წილის (1865 წელს - 7%; 1980 

წელს - 14%) გაორმაგებისათვის. იგივე ითქმის შვედეთზე (85 წელი), 

ავსტრალიაზე (83 წელი)  და აშშ-ზე  (69 წელი). ნაკლებად განვითარებულ 

რეგიონებში კი დაბერების პროცესი კვლავინდებურად გაცილებით სწრაფია  და 

ეკონომიკურად უკვე საგრძნობია მისგან გამოწვეული უარყოფითი მომენტები. რა 

თქმა უნდა,  მთლიან მოსახლეობაში ხანდაზმული ადამიანების წილის ზრდა   

გარდაუვალია იმ პირობებში, როცა შობადობის კოეფიციენტი მცირდება, ხოლო 

დაბადებიდან მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება. ამიტომ 

გასაკვირი არაა, რომ ამ პროცესმა მსოფლიო მოსახლეობის  ასაკობრივი 

სატრუქტურის ღრმა ცვლილება გამოიწვია. ეს განსაკუთრებით ინდუსტრიულად 

განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა. 2014  წელს ხანდაზმული ადამიანების წილი 

(60 და მეტი წლის ასაკში)  მსოფლიო მოსახლეობაში 9%-დან (1994 წ) 12%-მდე 

გაიზარდა, 2050 წლისათვის მოსალოდნელია ამ წილის 21%-მდე ამაღლება [World 

Population Ageing 2013 (United Nations, 2013). მოსახლეობის დაბერების კოეფიციენტი  

მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რამდენადაც დემოგრაფიული გადასვლის შემდეგ, 

ჯერ კიდევ სიღარიბეში მყოფ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს ასაკოვანი 

მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება გაუჭირდებათ. 

    დასახელებული დემოგრაფიული ცვლილებები სერიოზულ შეშფოთებას 

წარმოშობს.  მით უმეტეს,  რომ შეიმჩნევა შიდაოჯახური  მხარდაჭერის 

შემცირების ტენდენცია. ასე მაგალითად,  მთელ მსოფლიოში  60 და მეტი 

ასაკის მოსახლეობის 40% შვილებისგან განცალკავებით  ცხოვრობს (მარტო ან 

მუღლესთან ერთად). ასეთი დამოუკიდებელი  ცხოვრება განსაკუთრებით 

გავრცელებულია  უფრო განვითარებულ რეგიონებში, სადაც   ხნიერი 

ადამიანების ¾  ცალკე ცხოვრობს, მაშინ როცა  ნაკლებად  განვითარებულ 

რეგიონებში ეს მაჩვენებელი ამ ტიპის მოსახლეობას ეხება,   ხოლო  უფრო 

ნაკლებად  განვითარებულ ქვეყნებში -  გაცილებით  ნაკლებს - (1/8). 

[http://www.riss.ru/  demography /analytique/3631] 

    ამრიგად,  შობადობის  და სიკვდილიანობის  მაჩვენებლების ცვლილებების  

უმნიშვნელოვანესი შედეგია   მოსახლეობის დაბერება, მიუხედავად იმისა,  რომ  

ყველგან შეიმჩნევა  ახალგაზრდა ადამიანების   სწრაფი  მატება. მომდევნო 

http://www.riss.ru/%20%20demography%20/analytique/3631
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ოცდახუთმეტი წლის განმავლობაში ( 2015-2050 წწ) ახალგაზრდების  წილი 

მთლიან მოსახლეობაში შედარებით სტაბილური იქნება, ხოლო ხნიერი 

ადამიანების წილი გაიზრდება. 

    ბერდება თვით ხანდაზმული მოსახლეობა. დემოგრაფიული სტატისტიკა 

მიუთითებს, რომ მსოფლიოში, განსაკუთრებით უფრო განვითარებულ 

რეგიონების მოსახლეობაში  იზრდება 80 და მეტი  წლის ასაკის   მოსახლეობის 

(ე. წ. „გვიანი  ხნიერი ასაკის ადამიანები“ -ჯ.კ.) წილი. მან 2014 წელს  14% 

შეადგინა და ზრდის ტენდენციით  ხასიათდება, ასე, რომ მოსალოდნელია  2050 

წლისათვის ამ კატეგორიას მიკუთვნებული ადამიანების   390 მლნ  კაცამდე 

გაზრდა  ანუ ახლანდელ მაჩვენებელთან შედარებით მოხდება  მისი გასამაგება.  

პრაქტიკულად ყველა ქვეყანის ხანდაზმული ასაკის მოსახლეობაში  ქალების 

წილი მამაკაცების წილს საგრძნობლად აღემატება, რაც ქალების  მეტი საშუალო 

სიცოცხლის ხანგრძლივობით აიხნება. 

   შობადობის შეჯამებული კოეფიციენტის დინამიკა  მრავალი ქვეყნის, 

მეტწილად უფრო განვითარებული ქვეყნების,  შეშფოთებას იწვევს. 1970- 2010 

წლებში  მსოფლიოში ერთ ქალზე შობადობა 4,7  ბავშვიდან 2,5 ბავშვამდე  ანუ 

თითქმის ორჯერ შემცირდა. ამავე პერიოდში 13 ქვეყნიდან 78 ქვეყნამდე 

გაიზარდა  იმ ქვეყნების რაოდენობობა,  რომლებიც მოსახლეობის მარტივ 

აღწარმოებასაც  კი ვერ ახერხებენ. ამ ქვეყნებში ცხოვრობს მსოფლიო 

მოსახლების დაახლოებით ნახევარი.  შობადობის კოეფიციენტი , მიუხედავად 

მისი შემცირებისა, კვლავ მაღალი რჩება აფრიკაში ( 1970-75 წლებში - 6,5%; 2005-

10 წლებში - 4,6%),   განსაკუთრებით, სუბსაჰარისეულ აფრიკაში  (2000 წელს - 

5,6%; 2012 წელს - 5,6%; 2012 წელს - 4,8%). არსებული პროგნოზებით  მომავალში 

შობადობა  კვლავ დაქვეითდება და შესაბამისად,  მრავალი ქვეყნის მოსახლეობა 

შემცირდება. 

 

 

 

 



 

216 

 

6.4. დემოგრაფიული დეტერმინიზმი 

    გეოგრაფიული დეტერმინიზმი. განვითარების ევოლუცია, ანუ ზოგიერთი 

სახელმწიფოს აღზევება თუ დაცემა  ყოველთვის იყო და ახლაც არის 

მეცნიერების კვლევის ობიექტი. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებდა და 

ახლაც იმსახურებს საზოგადოებისა და გარემოს ურთიერთ დამოკიდებულების 

საკითხი, რომელიც გეოგრაფიული დეტერმინიზმის [*geographical  

determinism (ლათ. Determinc - განვსაზღვრავ)] კონცეფციაში აისახა.  იგი 

გეოგრაფიული და სოციალური ცნებაა, რომლის ნიხედვით გეოგრაფიულ 

ფაქტორებს (გეოგრაფიული მდებარეობა, რელიეფი, კლიმატი, წყლის, ნიადაგურ-

მცენარეული და მინერალური რესურსები]  განმსაზღვრელი როლი ენიჭება ამა 

თუ იმ სახელმწიფოს  პოლიტიკური და ეკონომიკური ცხოვრების სპეციფიკურ 

განვითარებაში. 

    გეოგრაფიული დეტერმინიზმის ელემენტებს ვხდებით ანტიკური ხანის 

ავტორების (სტრაბონი, ჰიპოკრატე, პლატონი, არიტოტელე...) შრომებში, მაგრამ 

გეოგრაფიული დეტერმინიზმი როგორც  ერთიანი სისტემა XYIII –XIX 

საუკუნეებში ჩამოყალიბდა, რომელიც  აისახა შარლ-ლუი დე 

მონტესკიეს(Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de 

Montesquieu),  ჰენრიხ თომას ბოკლის, ფრიდრიხ რატცელის, ლ. მეჩნიკოვის და 

სხვების შრომებში, სადაც გეოგრაფიული დეტერმინიზმის პოზიციიდან 

განიხილებოდა ეკონომიკური განვითარების წარმატება თუ წარუმატებლობა, 

სამხედრო შეჯახების მიზეზები, მმართველობის ფორმები და ა.შ. მაგალითად, 

მონტესკიე თვლიდა, რომ ჭეშმარიტი დემოკრატია მხოლოდ მცირე ქვეყნებში 

მიიღწევა, საშუალო ქვენებში გამოსადეგია მონარქია, ხოლო მსხვილი 

სახელმწიფოები (ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების გამო),  დესპოტურ 

რეჟიმს ირჩევენ. ამ საფუძველზე  შეიქმნა ფედერალიზმის  და ხელისუფლების 

დაყოფის  კონცეფციები. შემდგომ,  სახელმწიფოების სოციალ-ეკონომიკურ 

განვითარებაში განსაკუთრებული როლი კლიმატურ პირობებს  მიეკუთვნა.  

   ბევრი მკვლევარი (ჰერფროდ ჯონ მაკონდერი, ალბერტ პენკი,...) დასავლეთ 

ევროპის და ჩრდ. ამერიკის ქვეყნების  წარმატებებს ეკონომიკურ და სამხედრო 

სფეროში  აკავშირებდა ამ ქვეყნების კლიმატზე ატლანტიკის და გოლფსტრიმის  
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დინების დადებით  გავლენასთან. ხოლო აზიის, აფრიკისა და ლათინური 

ამერიკის ქვეყნების  ეკონომიკური ჩამორჩენილობა აიხსნებოდა ტროპიკული და 

ეკვატორული კლიმატის უარყოფითი ზემოქმედებით ამ ქვეყნების კლიმატზე.   

ამჟამად, გეოგრაფიული დეტერმინიზმი, როგორც მუშა კონცეფცია, ცალკეული 

ქვეყნებისა და რეგიონების  დარეგულირების  მიზნით  გამოიყენება. 

    XVIII-ე საუკუმის მეორე ნახევარში საზოგადოების განვითარების პრობლემა 

მეტად აქტუალური გახდა.am periodშi საბოლოოდ ჩამოყალიბდა  კაცობრიობის 

ისტორიაში სოციალ-ისტორიული ორგანიზმების სამი ტიპის (ველურობა, 

ბარბასორობა, ცივილიზაცია) თანამიმდევრობით ცვლის იდეა, ასევე, შეიქმნა 

საზოგადოების განვითარების ოთხი სტადიის (სამონადირეო-შემგროვებელი, 

სამწყემსო, მიწათმოქმედება, სავაჭრო-სამრეწველო)  კონცეფცია.კონკრეტული 

შინაარსით შეივსო ცივილიზებული საზოგადოების ევოლუციის სტადიების სქემა. 

საყოველთაოდ აღიარდა, რომ ანტიკური იყო მონათმფლობელური, 

შუასაუკუნეები -   ფეოდალური, ხოლო ახალი დრო - სავაჭრო-ინდუსტრიული 

საზოგადოება. ამ პერიოდში საბოლოოდ დამტკიცდა ადამიანისეული 

საზოგადოების წინსვლითი განვითარება (პროგრესი). ამასთან დაკავშირებით წინა 

პლანზე წამოიწია საზოგადოების განვითარების ერთი სტადიიდან მეორე 

სტადიაში გადასვლის მამოძრავებელი ძალების საკითხი. 

    გეოგრაფიული დეტერმინიზმი ამ კითხვაზე პასუხს ვერ იძლეოდა. საჭირო 

გახდა სხვა ბუნებრივი  ფაქტორების ძიება. amJamad, ასეთ ფაქტორად მიჩნეულიa 

მოსახლეობის დინამიკა. წარმოიშვა დემოგრაფიული დეტერმინიზმი. masSi 

იგულისხმება დემოგრაფიული ფაქტორის არა მხოლოდ უბრალო ზემოქმედება 

საზოგადოების განვითარებაზე, არამედ  იგი განიხილება  იმ მთავარმძალად, 

რომელიც განსაზღვრავს საზოგადოებრივი წყობილების ხასიათს ან 

საზოგადოების აღმავლობას განვითარების ერთი სტადიიდან  სხვა სტადიაზე. 

    საზოგადოების განვითარებაზე დემოგრაფიული ფაქტორის ზემოქმედება 

დიდი ხანია შემჩნეულია. ამ ასსპექტში საინტერესოა იტალიელი ფილოსოფოსის 

ჯამბატისტა ვიკოს (იტ. Giambattista Vico; დ. 23.06.1668 - გ. 21.01.1744 

)  გამონათქვამი. თავის შრომაში - ”ახალი მეცნიერების დაფუძნება ერის ზოგადი 

ბუნების შესახებ” (1725), იმის შესახებ, რომ მოსახლეობის ზრდამ განაპირობა 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1668
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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”ბუნების სასარგებლო შედეგის” უკმარისობა, რამაც ადამიანებია იძულა 

საზრდოს მოსაპოვებლად მიწის დამუშავება დაეწყოთ11. [11 Вико Дж.Основания 

новой науки об общей природе наций. М.-Киев, 1994. С. 216] ასევე, 

მორელმა თავის შრომაში-„ბუნების კოდექსი” (1755) აღნიშნა, რომ მოსახლეობის 

ზრდამ, უპირველეს ყოვლისა, გამოიწვია საზოგადოებრივ საკუთრებაზე და 

პატრიარქაულ მმართველობაზე დაფუძნებული ბუნებრივი მდგომარეობიდან 

გადასვლა კერძო საკუთრებასა და მისგან გამომდინარე მანკიერ შედეგებზე. 

შემდგომ,  ეს იდეა ფრანგმა მატერიალისტმა კლოდ ადრიან ჰელვეთიუსმა 

(Claude Adrien Helventtus; დ.26. 01.1715 -გ. 26,12.1771) თავის შრომაში - 

„ადამიანის შესახებ” (გამოქვეყნდა მისი სიკვდილის შემდეგ - 1773 წ)  დაამუშავა. 

დემოგრაფიული დეტერმინიზმი გვხვდება ანტუან ბარნავის (ფრ. Antoine-

Pierre-Joseph„MarieBarnave; დ.22.10. 1761გ.29.11.1793) შრომაშიც - ”შესავალი 

ფრანგულ რევოლუციაში”. იგი, მოსახლეობის ზრდით გამოწვეულ, კაცობრიობის 

ისტორიის ოთხსაფეხურიან პერიოდიზაციას (მონადირეობა, მესაქონლეობა. 

მიწათმოქმედება და მრეწველობა)  ემხრობოდა. მაგრამ თავის  მოსაზრებაში 

თანამიმდევრული არ იყო.  მასთან ხან დემოგრაფიული ფაქტორია გადამწყვეტი 

და ხან - გეოგრაფიული. ბარნავმა პირველმა დაყო ქვეყნები კონტინენტურ და 

ზღვისპირა ქვეყნებად,  რომელიც  თანამედროვე  გეოპოლიტიკის  კონცეფციას 

დაედო  საფუძვლად. 

 

6.5.ჭარბმოსახლეობის  მალთუსიანური  თეორია 

      დემოგრაფიული დეტერმინიზმის იდეას თავიდანვე გაუჩდა 

მოწინაღმდეგეები. ისინი არ უარყოფდნენ საზოგადოების განვითარებაზე 

მოსახლეობის დინამიკის ზემოქმედებას, მაგრამ ამავე დროს მიუთითებდნენ  

საზოგადოების ხასიათის ძლიერ უკუ გავლენას მოსახლეობის დინამიკაზე. ამ 

მხრივ გამოირჩეოდა ინგლისელი რობერტ უოლესი(დ. 1697- გ. 1771) და  აშშ-ის 

ერთერთი ფუძემდებელი, მეცნიერი და განმანათლებელი, დოქტორი ბენჯამენ 

ფრანკლინ (Franklin Benjamin;1706-1790,  ფილადელფია) . უოლესის მოსაზრება 

აისახა მის შრომაში - ”გამოკვლევა კაცობრიობის რიცხოვნების შესახებ” (1753 წ), 

ხოლო  ფრანკლინის - „გამოკვლევა, რომელიც  კაცობრიობისა და ქვეყნების 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1761_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ka.wikipedia.org/wiki/1706
http://ka.wikipedia.org/wiki/1790
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
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დასახლების გადიდებას ეხება” (1751 წ). მალთუსის თქმით „ფრანკლინმა შენიშნა, 

რომ მცენარეთა და ცხოველთა კვლავწარმოების უნარს საზღვარი არა აქვს. იგი 

მხოლოდ იმით იზღუდება, რომ გამრავლებისას ისინი ერთმანეთს ართმევენ 

საკვებს. თუკი, დედამიწა ყველა მცენარეულობას დაკარგავდა, მაშინ ერთი 

სახეობა, მაგალითად, კამა საკმარისი იქნებოდა. რომ იგი ამ მწვანილით 

დაგვეფარა; და თუკი მას (დედამიწას) მცხოვრებლები არ ეყოლებოდა, მაშინ 

ერთი ხალხი (მაგალითად, ინგლისელები) საკმარისი იქნებოდა, რომ რამდენიმე 

საუკუნეში დაესახლებინათ იგი”.   ფრანკლინის ამ მოსაზრებას მალთუსი 

მთლიანად ეთანხმება და თავის მხრივ, უმატებს, რომ ”უკიდურესი 

აუცილებლობა აფერხებს ასეთ ნაყოფიერ გამრავლებას და,  სხვა ცოცხალი 

არსებების მსგავსად, ადამიანიც ამ კანონს ემორჩილება”13 [13თ. რ. მალთუსი. 

გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. რუსული გამოცემიდან 

ა.სახვაძის თარგმანი, რედ. ვ. ლორთქიფანიძე, თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2004, გვ. 44]. 

    ფრანგი მეცნიერი შატელიო (Francois Marquis de Shatellyu Wife; 1734-1788) წიგნში 

-„საზოგადოებრივი განვითარების შესახებ, ანუ მოსაზრება ისტორიის სხვადასხვა 

ეპოქაში ადამიანთა მდგომარეობაზე” (1772) მიუთითებდა, რომ მოსახლეობის 

რიცხოვნება დამოკიდებულია არსებობის საშუალებებით საზოგადოების 

უზრუნველყოფის ხარისხზე. მისი აზრით, მოსახლეობის რიცხოვნებისა და 

მიწათმოქმედების ურთიერთობაში უკანასკნელია  მთავარი. 

     სიღარიბესა და მის გამომწვევ მიზეზებზე  განსხვავებული შეხედულება 

ჰქონდა ინგლისელ მწერალს, პუბლიცისტს და უტოპისტს უილიამ გოდვინს 

( Villiam Godwin, 1756 - 1836) . მისი ვარაუდით, ადამიანებს შეუძლიათ 

შეთანხმებული წარმოებითი საქმიანობა საზოგადოების ყველა წევრის 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ  ამ მიზნის განხორციელებას 

საკუთრების უფლება აფერხებს. ეს უკანასკნელი წარმოშობს უთანასწორობას და 

საზოგადოების კლასებად დაყოფას:  მდიდრებად (2%)  და ღარიბებად (98%).ეს 

ღარიბები მთელ შემოსავალს ქმნიან, მაგრამ თითქმის არაფერს ღებულობენ, 

ისინი ტვირთდადებული ცხოველების მდგომარეობაში იმყოფებიან. რადგან 

კერძო საკუთრება სოციალური უსამართლობისა და შესაბამისად, სიღარიბის 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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მიზეზია გოდვინს აუცილებელად მიაჩნდა საკუთრების მოსპობა და მდიდართა 

მფარველი სახელმწიფოს გაუქმება.  იგი ცდილობდა წარმოებით საქმიანობის 

ორგანიზაციაში ანარქისტული ინდივიდუალიზმი შეეხამა მოხმარების 

ორგანიზაციაში კომუნიზმის პრინციპებთან. გოდვინის იდეალი იყო 

დამოუკიდებელ მუშაკთა თავისუფალი საზოგადოება, რომლის შრომის 

პროდუქტები მოთხოვნილების მიხედვით ყველაზე ნაწილდება. ასეთ 

საზოგადოებაში, სადაც გონი ბატონობს, სახელმწიფო ზედმეტია, მხოლოდ  

გარდამავალ პერიოდშიდასაშვებია, უთანხმოების გადასაჭრელად, სასამართლო 

ორგანოებისა და თავდაცვის სახალხო ორგანიზაციის შენარჩუნება. ამ ახალი 

წყობილების მისაღწევად გოდვინი უშვებდა ძალადობრივი მეთოდების 

გამოყენებას, თუმცა არ გამორიცხავდა, რომ  მდიდართა დარწმუნებით 

შესაძლებელი იქნებოდა თვით ისინი გამოსულიყვნენ ახალი წყობილების  

შექმნის ინიციატორებად.   

    1562 წლიდან ინგლისში ღარიბებზე ზრუნვის სისტემა მოქმედებდა, რომლის 

ძირითადი ფინანსური წყარო ღარიბთა ბეგარა იყო.  XYII-ე საუკუნეში 

სამრევლოებს ღარიბთა სპეციალური სახლების შექმნა დაევალა.  1795 წელს 

ღარიბთა შესახებ მიღებულმა კანონმა ღარიბების არეალი გააფართოვა. იგი 

სამრევლოებს იმ ადამიანებისათვის დახმარებას ავალდებულებდა, რომელთა 

ხელფასი    მათ საარსებო მინიმუმს ვერ აკმაყოფილებდა. საკითხისადმი ასეთი 

მიდგომა   კლასიკოსების  პრინციპებს  ეწინააღმდეგებოდა, რომელსაც რ. 

მალთუსიც იზიარებდა. მან  პროტესტის ნიშნად 1798 წელს  გამოაქვეყნა 

ხელმოუწერელი ნაშრომი “გამოკლევა  მოსახლეობის პრინციპის შესახებ” (T. R. 

Malthus. An Essay on the Principle of Population) იგი პირველ გამოცემის 

წინასიტყვაობაში აღნიშნავდა, რომ ამ წიგნის დაწერა ”გოდვინის პატარა 

თხზულებით (იგულისხმება 1797 წელს გამოქვეყნებული გოდვინის სტატიების 

კრებული - ჯ.კ.) იყო გამოწვეული”* [*დასახელებული წიგნის პირველი ქართული 

თარგმანის სახელწოდება   [მთარგმნელი -  პროფესორი ანზორ სახვაძე; 2004 

წელს - ტომი I, 2005 წელს  - ტომ II],   გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის 

კანონის შესახებ, ჩვენი აზრით, დაზუსტებას საჭიროებს, რადგან    ინგლისურ 

საxელწოდებას არ Seesabameba - ჯ.კ.]. 
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    მალთუსის მტკიცებით,  „კანონები ღარიბთა შესახებ...ხელს უწყობს  

მოსახლეობის გამრავლებას ისე, რომ არანაირად არ ზრდის  არსებობის 

საშუალებებს...თავად კანონები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ღარიბთა 

შემწეობაზე, ხელს უწყობს მათ გამრავლებას…მეორეც, მუშათა სახლებში 

(Workhouses)მოხმარებული და საზოგადოების წევრებს შორის განაწილებული 

სურსათის რაოდენობა...იმდევნადვე ამცირებს იმათ   წილს, ვინც ყველაზე  

მეტად შრომისმოყვარენი არიან და ყველაზე მეტად იმსახურებენ ჯილდოს“ [[თ. 

რ.  მალთუსი.  გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 11. გვ. 70-

71]. 

     მალთუსის აღნიშნულ  შრომას საფუძვლად  ოთხი  უმთავრესი  თეზისი  

დაედო: 

• ადამიანი უმთავრესად ბიოლოგიური არსებაა, რომელიც, თავისი მოდგმის 

გასაგრძელებლად, ფიზიკურ უნარს იყენებს სასურსათო რესურსის 

გასადიდებლად;  

• მოსახლეობა მკაცრად შეზღუდულ რესურსებს ფლობს; 

• მოსახლეობის ზრდა შეიძლება შეჩერდეს მხოლოდ შემხვედრი მიზეზებით: 

ზნეობრივი თავშეკავება ან უბედური შემთხვევები (ომები, ეპიდემიები, 

შიმშილი...); 

• მოსახლეობა გეომეტრიული პროგრესიით, ხოლო არსებობის საშუალებები 

არითმეტიკული პროგრესიით იზრდება. 

     მალთუსის მტკიცებით, „ყველა ზემონათქვამიდან გამომდინარეობს, რომ 

თვით ხალხია თავისი ტანჯვის უმთავრესი დამნაშავე».16 [16Мальтус Т. Опыт о 

законе народонаселения. // Антология экономической классики. Т. 2. М. 1993. С. 

60]  როგორც  დ. თაუნსენდი, ასევე თ. მალთუსი ფიქრობს, რომ ღარიბების 

შესახებ კანონი მხოლოდ აუარესებს პაუპერთა მდგომარეობას. მათი ხსნა არც 

რევოლუციას შეუძლია, რადგან სახალხო აჯანყებით დაშინებული 

გაბატონებული კლასი შეეცდება მართვის დესპოტური რეჟიმის დამყარებას რაც 

უფრო გააუარესებს ხალხის მდგომარეობას. ამ სიტუაციიდან გამოსვლა მხოლოდ 

ერთია: ადამიანმა მანამ უნდა შეიკავოს თავი ქორწინებისგან, სანამ თავისი 

შემოსავლით შვილების რჩენას ვერ შეძლებს. ასეთი მიდგომა გამოიწვევს 

მოსახლეობის მატების შემცირებას და საბოლოო ანგარიშში - სიღარიბის 
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გადალახვას. ამ კონტექსტში მალთუსის მოძღვრება თავის თავში შეიცავს 

პირველ საკმაოდ დამუშავებულ მოსახლეობის თეორიას. მის შრომაში 

საზოგადოებისადმი ბიოლოგიზატორული მიდგომა შეხამებული იყო 

დემოგრაფიულ დეტერმინიზმთან. მალთუსმა მოსახლეობის პრინციპებზე 

დაყრდნობით ახსნა როგორც საზოგადოებების განვითარება,  ასევე  მასში 

არსებული წესი (ხასიათი). ერთდროულად მან ყურადღება წარმოებას მიაპყრო 

და დასვა კითხვა მისი განვითარების წყაროების  შესახებ. 

    მალთუსის თეორია სიღარიბის დამკვიდრებას და მის, გამართლებას კი არ 

ემსახურება, არამედ სიღარიბიდან გამოსავლის ძიებაა.  ჩვენი ღრმა რწმენით, ეს 

თეორია ცდილობს გამონახოს სიღარიბიდან თავის დაღწევის ეფექტური გზა. 

მალთუსის სიტყვები რომ მოვიშველიოთ,  მის „თხზულებაში გადმოცემული 

მოძღვრება არ ეწინააღმდეგება შემოქმედის მთავარ ცნებას , „რომელიც 

გვავალებს, რომ მოვშენდეთ, გავმრავლდეთ და დავასახლოთ 

დედამიწა...შემოქმედის მიერ ადამიანისათვის მიცემული ყველა მცნება 

ექვემდებარება  მის მიერ შექმნილი ბუნების კანონებს.  საღი აზრი და რელიგია 

უფლებას არ გვაძლევს ვიმედოვნებდეთ, რომ ეს კანონები რომელიმე ცალკეული  

მცნების  შესრულების შემსუბუქებისათვის  შეიცvალოს“ [თ. რ.  მალთუსი.  

გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 11. გვ. 374-375].მალთუსს 

ჯერავს, „რომ შემოქმედის მიზანია დედამიწა დასახლდეს, მაგრამ მას სურს, რომ 

იგი დასახლდეს ჯანმრთელი, ზნეობრივი და ბედნიერი  და არა ავადმყოფი, 

მანკიერი და უბედური მოდგმით. თუკი განაყოფიერდით და გამრავლდით, 

მცნებისადმი მორჩილების საბაბით, დედამიწას ამ უკანასკნელი მოდგმით 

დავასახლებთ და ამიტომ გაჭირვებაში აღმოვჩნდით, რომელშიც ნებაყოფლობით 

ჩავიგდეთ თავი, მაშინ არავითარი უფლება არ გვაქვს, რომ ღვთაებრივი მცნება 

უსამართლობაში დავადანაშაულოთ და ჩვენი ტანჯვა  უნდა ავხსნათ  წმინდა  

კანონის უგუნური შესრულებით“ [თ. რ.  მალთუსი.  გამოცდილება 

ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1I. გვ. 377].მალთუსს  მხედველობაში 

აქვს ჯანსაღი და ძლიერი მოსახლეობის დამკვიდრება და მისი ისეთი 

გამრავლება, რომელსაც არ მოჰყვება მანკიერება და სიღატაკე. მალთუსი 

განმარტავს თავის პოზიციას ღარიბთა მიმართ და აღნიშნავს, რომ მისი თეორია 



 

216 

 

მოწოდებულია, დაეხმაროს საზოგადოების ღარიბ კლასებს. და რომ იგი არაა 

მოსახლეობის გამრავლების მტერი. სწორედ ამან ათქმევინა მალთუსს შემდეგი 

სიტყვები: „მტრები, ვისაც მე ვებრძვი,  არის მანკიერება და სიღარიბე“. (თ. რ.  

მალთუსი.  გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1I. გვ. 375].  

ამავე დროს მალთუსი მიუთიებს მრავალრიცხოვანი და ძლიერი მოსახლეობის  

უდიდეს მნიშვნელობაზე. იგი მზად არის მხურვალედ დაეთანხმოს „ყველა ძველ 

მწერალს, რომლებსაც მიაჩნიათ,  რომ სახელმწიფოს ძლიერება არა მარტო მისი 

ტერიტორიის სიდიდით უნდა იზომებოდეს, არამედ მისი მოსახლეობის 

რაოდeნობითაც“ , ოღონდ  ეს მოსახლეობა „თანაც ჯანმრთელი და ძლიერი 

უნდა იყოს“ [თ. რ.  მალთუსი.  გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის 

შესახებ. ტ. 1I. გვ. 377] 

    სხვა საკითხია, რამდენად მართალია მალთუსი, როდესაც სიღატაკისა და 

მანკიერების წინააღმდეგ ბრძოლის არსებულ საშუალებებს უარყოფს და მათ 

ნაცვლად გვთავაზობს მიზნის  მიღწევის ახალ საშუალებებს. ამ აზრით, 

მალთუსი არ განსხვავდება იმათგან, ვინც ესწრაფვის სიღატაკის დაძლევას. 

მალთუსი მოითხოვს საზოგადოების განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორების 

მონახვას, რომლებმაც, მალთუსის აზრით, საზოგადოება პათოლოგიურ 

მდგომარეობამდე მიიყვანეს. მას  მიაჩნია, რომ ამ ფაქტორებში ცვლილებების 

შეტანით,  შესაძლებელია საზოგადოების განკურნება. მოკლედ რომ ვთქვათ, 

მალთუსის კრიტიკული ანალიზის მახვილი უნდა წარმოვმართოთ არა საკითხის 

დაყენებაზე, არამედ იმაზე, რამდენად სწორად მიაგნო მალთუსმა საკითხის 

გადაჭრის გზებს, რა ფორმები შემოგვთავაზა მან ამ მიზნით. მალთუსი არ 

იზიარებს საზოგადოების განკურნების რელიგიურ გზას, არც გეოგრაფიული 

დეტერმინიზმის მომხრეა, თუმცა მას ანგარიშს უწევს. არც უტოპისტებს 

ეთანხმება და არც რევოლუციას მიიჩნევს საზოგადოების განმსაზღვრელად. 

მოკლედ, არც ზებუნებრივი, არც ბუნებრივი და არც არარაა . 

     თ. მალთუსის თეორიის ძირითადი კითხვებია: რა განსაზღვრავს 

საზოგადოების განვითარებას? სად და რაში უნდა ვეძებოთ ადამიანის ყოფის და 

სოციალური ცხოვრების განმსაზღვრელიფაქტორები? რა იწვევს საზოგადოების 
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პათოლოგიას? სადაა სოციალური ყოფიერების მამოძრავებელი ძალების მოშლის 

საიდუმლოება და როგორ უნდა დავაღწიოთ თავი  სოციალურ პათოლოგიას?  

     საზოგადოების განვითარების განმსაზღვრელი. მისი აზრით, უნდა ვეძებოთ 

ბუნებრივ ისტორიულში, პირველ რიგში მოსახლეობაში.  საზოგადოება ვერ 

იარსებებს გამრავლებისა და მოსახლეობის აღწარმოების გარეშე. საზოგადოების 

არსებობის ყოველ საფეხურზე, მისი ნორმალური ფუნქციონირებისათვის 

მალთუსის აზრით, საჭიროა მოსახლეობის გარკვეული ოპტიმალური ოდენობა, 

რომელიც დგინდება საზოგადოებაში მოსახლეობის საშუალებათა თანაფარდობის 

კანონით. სწორედ ეს კანონი განსაზღვრავს საზოგადოების განვითარებას.  

როგორიცაა ეს თანაფარდობა, ისეთივეა საზოგადოება. 

       უნდა ითქვას, რომ საზოგადოების მამოძრავებელი ძალის პრობლემა არაა 

ახალი. ეს იიმ დროიდან დაიწყო, როდესაც ადამიანმა გაიაზრა  თავისი 

ისტორიული ცნობიერება და მის წინაშე  წამოიჭრა კითხვა: რა ძალები 

განსაზღვრავენ ამ სოციალურ ყოფას, როგორია ამ ძალების ხასიათი, 

ზებუნებრივი თუ ბუნებრივი? თუ ბუნებრივია - რა იგულისხმება მასში: გარემო, 

ადამიანი, თუ ორივე ერთად? ეს პრობლემა აწუხებდა ანტიკურ მოაზროვნეებს 

(პლატონი, არისტოტელე...). არც შემდგომ ეპოქებში დარჩენილა ეს პრობლემები 

უყურადღებოდ.  მალთუსის თეორიის ძირითადი ამოსავალი პრობლემაა 

საღატაკე. მალთუსი ცდილობს დაადგინოს მისი გამომწვევი მიზეზები და 

აღმოფხვრის გზები. malTusis აზრით, „ადამიანს, რომელიც მოისურვებს 

გაიგოს, თუ როგორი იქნება საზოგადოების განვითარება მომავალში, ორი 

საკითხის გამოკვლევა მოუწევს: 

     1.რა მიზეზები აფერხებდა აქამდე ადამიანის წარმატებას ან მისი 

კეთილდღეობის განვითარებას? 

    2.რამდენად დიდია იმის ალბათობა, რომ მთლიანად ან ნაწილობრივ 

მოვხსნათ ჩვენი განვითარების შემაფერხებელი მიზეზები?”14 [14თ. რ.  მალთუსი.  

გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. გვ. 43]. 

    მალთუსი ფიქრობდა, რომ ასეთი გამოკვლევა ერთი ადამიანის ძალისხმევას 

აღემატება, ამის გამო, მან თავის გამოკვლევის საგნად იმ უნივერსალურლ 

კანონის მოქმედების შესწავლა დასახა, რომელიც მჭიდროდ უკავშირდება 
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ადამიანის ბუნებას.  მალთუსის თეორია ზუსტად ამ შემოფარგლული სახითაა 

ცნობილი. ამ კანონის არსი იმაში მდგომარეობს, „რომ ყველა ცოცხალი 

არსებისათვის დამახასიათებელია მუდმივი მისწრაფება უფრო სწრაფი 

გამრავლებისადმი, ვიდრე ეს მათ განკარგულებაში არსებული საკვების 

რაოდენობით არის დასაშვები”15 [15თ. რ.  მალთუსი.  გამოცდილება 

ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. გვ.]. ცხოველებისაგან განსხვავებით, 

ადამიანები თვითონ ქმნიან არსებობის საშუალებებს და შეუძლიათ მათი დიდი 

რაოდენობით წარმოება, მაგრამ ეს გაზრდილი რაოდენობა არასაკმარისია, უფრო 

გამრავლებული მოსახლეობის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. „უდავოდ 

უნდა მივიჩნიოთ, რომ თუკი მოსახლეობის გამრავლებას წინ არაფერი ეღობება, 

მაშინ იგი ყოველ ოცდახუთ წელიწადში ორმაგდება და გეომეტრიული 

პროგრესიით იზრდება”, მაშინ როცა „შრომისათვის ყველაზე ხელსაყრელ 

პირობებშიც კი, არსებობის saSualebebs araviTar SemTxvevaSi არ შეუძლია 

არითმეტიკულ პროგრესიაზე უფრო სწრაფი ტემპით გაზრდა”16.[16 თ. რ.  

მალთუსი.  გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. გვ. 47, 50]. 

    მალთუსის მტკიცებით, ადამიანთა გამრავლების ძირითადი დაბრკოლება 

საზრდოს უკმარისობაა, რომელიც  დასახელებული  ორი  პროგრესიის 

განსხვავებულობიდან გამომდინარეობს, მაგრამ  „ეს მთავარი და საბოლოო 

წინააღმდეგობა, რომელზედაც სხვები დაიყვანება, თავის პირდაპირ 

ზემოქმედებას მხოლოდ შიმშილის მიერ გამოწვეული  უბედურების შემთხვევაში 

ახდენს”20 [20თ. რ.  მალთუსი.  გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის 

შესახებ. ტ. 1. გვ. 53]. 

  მოსახლეობის გამრავლების მრავალი შემაფერხებელი მიზეზი არსებობს, 

რომლებსაც   მალთუსი მათ ორ ჯგუფად ყოფს: „გამაფრთხილებელი 

დაბრკოლებები, თუკი  ისინი ნებაყოფლობითია, ადამიანთა მოდგმის თვისებას 

წარმოადგენს...რომელიც ადამიანს ცხოველებიგან განასხვავებს“ ,  მაგალითად, 

როცა ადამიანები შეგნებულად იკავებენ თავს ქორწინებაზე, რადგან, მათი 

აზრით,არ შეუძლიათ დაბადებულ ბავშვთა სათანადო მოვლა. ასეთი მოსაზრება 

მხოლოდ ადამიანთა მოდგმის თვისებაა და ყოველ ცივილიზებულ 

საზოგადოებას ახასიათებს. იგი უამრავ ნაადრევ ქორწინებათა დიდ რიცხვს 
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ამუხრუჭებს და მათ ბუნებრივ სურვილებს ეწინააღმდეგება. „თუკი ამას არ 

მოსდევს მანკიერება, მაშინ ეს ყველაზე ნაკლები ბოროტებაა“, რომელიც 

გამოწვეულია მოსახლეობის კანონით. მანკიერებათა გამომწვევი თავშეკავება 

ყველასთვის  თვალსაცემ  უზნეობას იწვევს: „ზნე-ჩვეულებების იმ ზომამდე 

დაცემა, როდესაც იგი ბავშვების გაჩენას აბრკოლებს, ამცირებს ადამიანის 

ბუნებას და შეურაცყოფს მის ღირსებას, დამღუპველ გავლენას ახდენს კაცებზე 

და კიდევ უფრო ამცირებს ქალს - ამახინჯებს მისი ბუნების ყველაზე 

მიმზიდველ თვისებებს...როცა უზნეობა საერთო ხდება და საზოგადოების ყველა 

კლასზე ვრცელდება, მაშინ იგი აუცილებლად წამლავს თვით ოჯახური 

ბედნიერების წყაროს, ასუსტებს მეუღლეებისა და მშობლების იმ ბავშვებთან 

შემაკავშირებელ ხუნდებს, რომლებიც მათ უნდა უმადლოდნენ თავიანთ 

არსებობას, და ბოლოს, არღვევს ბავშვების აღზრდის პროცესს. ასეთ მიზეზთა 

მოქმედება უდავოდ ამცირებს საზოგადოების ბედნიერებას და მნიშვნელოვან 

ზიანს აყენებს ზნეობრიობას” 21[21თ. რ.  მალთუსი.  გამოცდილება 

ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. გვ. 55].  მალთუსთან  მანკიერებათა 

რიგს მიეკუთვნება „გარყვნილი ცხოვრება, არაბუნებრივი ვნებები, ცოლ-ქმრული 

სარეცლის შებილწვა, აგრეთვე ის ხრიკები, რომლებსაც მიმართავენ, რათა 

საიდუმლოდ შეინახონ დანაშაულებრივ და კანონსაწინააღმდეგო ურთიერთობათა 

შედეგები”. amitom malTusi Tvlida, rom cxovrebis qronikuli dabali 

donis anu absoluturi siRatakis asacileblad, aucilebelia moraluri 

SezRudvebi, ojaxis sididis Semcireba. amrigad malTusi SeiZleba 

CaiTvalos Sobadobis Semcirebis SezRudvebis Tanamedrove moZraobis 

„mamad”. 

    მოსახლეობის გამრავლების დაბრკოლებების მეორე ჯგუფი - დამანგრეველი 

დაბრკოლებები „მეტად მრავალფეროვანია. მათ მიეკუთვნება ყველა ის მიზეზი, 

რომლებიც ამა თუ იმ სახით ხელს უწყობს მანკიერებისა და უბედურების გზით 

ადამიანის სიცოცხლის ბუნებრივი ხანრძლივობის შემცირებას” [ თ. რ.  მალთუსი]  

გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. გვ.  55]. მათ შორის, 

მალთუსის აზრით, უმთავრესია ჯანმრთელობისათვის მავნე ყველა საქმიანობა, 

ყოველგვარი  უხეში და გადაჭარბებული შრომა. რომელიც ადამიანს აგდებს 

’უკიდურეს სიღარიბეში, განაპირობებს ბავშვების ცუდ მოვლას, დიდ ქალაქებში 
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- არაჯანსაღ პირობებში ცხოვრებას, ყოველგვარი სახის ზედმეტობებს, 

ავადმყოფობებს, ეპიდემიებს, ომებს, შავ ჭირს, შიმშილს” [თ. რ.  მალთუსი.  

გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. გვ.  55-56]. 

შესაბამისად, მალთუსმა  ყველა  აღნიშნული დაბრკოლება  სამ სახეობაზე 

დაიყვანა: „ზნეობრივი თავშეკავებულობა, მანკიერება და ტანჯვა.” ასეთი 

შემაფერხებელი მიზეზები, მალთუსის აზრით, ყველა ქვეყანაში მოქმედებენ, 

თუმცა  თითქმის  ყველა ქვეყანაში შეიმჩნევა გამრავლებისადმი დაუკოებელი 

მისწრაფება. რაღაც ასპექტში ეს სასარგებლოცაა. ყველასგან აღიარებულია, რომ 

ადამიანის საქმიანობის მთავარი შთამაგონებელი მიზეზია არსებობის 

საშუალებების მოპოვების სურვილი. მაგრამ მოსახლეობა და არსებობის 

საშუალებები თანაბრად რომ მატულობდეს, მიუთითებდა მალთუსი, მაშინ 

ძნელია წარმოვიდგინოთ როგორ შეძლებდნენ ადამიანები ბუნებრივ 

სიზარმაცეზე გამარჯვებას. მოსახლეობის რიცხოვნებასა და არსებობის 

საშუალებების მოცულობას შორის სხვაობა აძლიერებს  საარსებო საშუალებებზე 

მოთხოვნილების სიმწვავეს  და წარმოების განვითარებას ახალისებს. შიმშილი 

და სიყვარული, აცხადებს მალთუსი, ადამიანთა  მამოძრავებელი ყველაზე  

მძლავრი  ვნებებია. 

    კერძო საკუთრების უქონლობის შემთხვევაში, მოსახლეობის რიცხოვნების 

გადამეტება არსებობის საშუალებებზე, აუცილებლად გააღვიძებს 

თვითშენარჩუნების ინსტიქტს, რომელიც გამოიწვევს ძალადობისა და 

თვითნებობის მატებას. ამის გამო, მალთუსის მტკიცებით, საზოგადოების 

არსებობისათვის აუცილებელია კერძო საკუთრება, რომელიც აუცილებლად 

წარმოშობს სოციალურ უთანასწორობას. ეს  გამომდინარეობს მოსახლეობის 

დიადი კანონიდან , რომელიც იგივე ბუნების კანონია. თუ ეს ასეა, სიღარიბეც 

ბუნებრივი მოვლენაა. მაშასადამე, მალთუსისათვის დაბალი კლასების სიღატაკის 

მთავარი და ძირითადი მიზეზი ნაკლებად ან სავსებით არაა დამოკიდებული 

მმართველობის წესზე ან    ქონების უთანაბრო განაწილებაზე. იგი, უწინარეს 

ყოვლისა, დამოკიდებულია მოსახლეობის რიცხოვნებაზე. 

    malTusianuri demografiuli modeli. Tavis SromaSi  malTusma 

ერთიმეორეს დაუკავშირა mosaxleobis zrda da ekonomikurი ganviTareba. 

მასში მის მიერ formulirebuliა Semosavlianobis klebadobis kanoni. am 
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kanonis ZaliT, რადგან დამუშავებული miwa da kvebis resursebi izrdeba 

mxolod ariTmetikulი progresiით. რის gamoც,  TiToeul adamianze sul 

ufro da ufro mcirdeba damuSavebisaTvis gamosayenebeli miwis farTobi, 

ამის გამო, TiToeulis zRvruli wvlili prodუqciis warmoebaSi 

aucileblad daqveiTdeba. შესაბამისად, რადგან kvebis resursebis zrda 

CamorCeba mosaxleobis zrdas, იგი gardauvalad gamoiwvevs mosaxleobis 

ricxovnebis stabilizacias.  

    Tanamedrove ekonomistebi malTusis am Teorias uwodeben dabal 

doneze wonasworobis xafangs anu rac igivea malTusianur demografiul 

“xafangs”. 

    malTusis Teoriis erTi nawili asaxavs ori cvalebadi sididis – 

mosaxleobis mTliani ricxovnebisa da erToblivi Semosavlis procentul 

cvlilebas (rogorc dadebiTs, aseve uaryofiTs). aq moceმulia 

urTierTkavSiri mosaxleobis zrdis tempsa da mosaxleobis erT sulze 

Semosavlis donis temps Soris, ise rom gaiaros samive demografiuli 

stadia. pirvel stadiaze, romelsac axasiaTebs – Semosavlis dabali 

done, misi cvlilebis tempi nulovania, xolo mosaxleobis ricxovnebა 

mudmivia, radgan Sobadobis da sikvdilianobis koeficientebi tolia. 

sulobrivi Semosavlis zrda ki iwvevs sikvdilianobis Semcirebas, 

romlis xarjze izrdeba mosaxleoba (meore stadia), romelsac Semdeg 

cvlis mesame stadia. 

    დემოგრაფიული თვალსაზრისით, კაცობრიობის ისტორიის თანამედროვე 

ეტაპი ძირეულად განსხვავდება ყველა სხვა ისტორიული ეპოქისგან. 

გლობალურმა დემოგრაფიულმა გადასვლამ  ვერსაცნობად შეცვალა ისტორიული 

პროცესების მსვლელობა. თუ ამჟამად, უმრავლეს ქვეყანაში მოსახლეობის 

რიცხოვნება შედარებით სტაბილურია ან სტაბილიზაციას ექვემდებარება, მისგან 

განსხვავებით აგრარული იმპერიების განვითარება  დროდადრო  სოციალურ-

დემოგრაფიული კოლაფსებით ანუ დეპოპულაციის პერიოდებით წყდებოდა. ეს 

მოვლენები  მალთუსის შრომაში დამაჯერებლდ აღწერილი და გამოკვლეულია. 

ყოველივე ეს იმაზე მიუთითებდა, რომ ინდუსტრიული საზოგადოების 

ჩამოყალიბებამდე, კაცობრიობა  ე.წ. „მალთუსიანურ ხაფანგში“ (Malthusian 

Trap)იმყოფებოდა. ამ ტერმინში იგულისხმება ინდუსტრიამდელ  საზოგადოებაში 
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ჩამოყალიბებული ტიპიური სიტუაცია, როცა  საარსებო საშუალებების  

წარმოების  ზრდა  მვეთრად ჩამორჩებოდა  დემოგრაფიულ ზრდას, რის გამოც 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსახლეობის ერთ სულზე  წარმოება მცირდებოდა 

და იგი მოსახლეობის დიდი ნაწილის შიმშილობას დამასობრივ ავადმყოფობას 

იწვევდა.ეს დამახასიათებელი იყო, მალთუსის გამონათქვამი რომ ვიხმაროთ, არა 

მხოლოდ  „დედამიწის ყველაზე ნაკლებად ცივილიზებულ ქვეყნებისათვის“, 

არამედ -„ახალი ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოსათვის“. ასეთ სიტუაციაში 

მალთუსი ომების, ეპიდემიების და შიმშილობის  წყაროდ ჭარბმოსახლეობას 

თვლიდა. 

    neomalTusianuri Teoriis mixedviT, Raribi qveynebi verasdros 

SeZleben sulobrivi Semosavlis dabali donis gadalaxvas, Tu ar 

gamoiyeneben prevenცiul SezRudvebs mosaxleobis ricxovnebis kontrolis 

mizniT. aseTi RonisZiebebis ar arsebobis SemTxvevaSi mosaxleobis 

ricxovnebis SemzRudvelebad aucileblad gamodian malTusianuri 

“dadebiTi SemzRudvelebi”  ( positive checks):SimSili, avadmyofoba, omebi. 

    მალთუსის შრომას  თავიდანვე ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩდა. მათ შორის 

აღსანიშნავია შარლ ჰალის  (Charles  Hall; დ. 1740 - გ.1825)  შრომა- 

”ცივილიზაციის გავლენა ევროპული სახელმწიფოების ხალხებზე” ( The effects 

of civilization on the people in European states (1849).  ჰალმა 

კაცობრიობის ისტორიაში ორი ძირითადი სტადია გამოყო: ველური და 

ცივილიზებული. ამ უკანასკნელისათვის დამახასიათებელია ორ კლასად დაყოფა: 

მდიდრებად და ღარიბებად, რომლებიც ერთიმეორისგან განსხვავდებიან 

შექმნილი დოვლათის მოცულობით. მან ღარიბთა კლასს მიაკუთვნა წარმოების 

საშუალებებზე ჩამოცილებული ყველა ადამიანი (დაქირავებული მუშები, 

ხელოსნები), რომლებიც არსებობის შესანარჩუნებლად იძულებულია თავიანთი 

სამუშაო ძალა გაყიდონ. მდიდრებში კი, უწინარეს ყოვლისა, სამუშაო ძალის 

მყიდველი ადამიანები შეიყვანა. ჩვეულებრივ, სიმდიდრეში იგულისხმება ფასიანი 

ნივთები (მიწა, საქონელი, ოქრო, ვერცხლი, ძვირფასი ქვები...). მაინც საეჭვოა, რომ 

ასეთი ნივთები შეიძლება სიმდიდრის ბუნების შემადგენელ არსად მივიჩნიოთ. ეს 

ნივთები შეიძლება მისი  მფლობელებისათვის, გარკვეულ პირობებში, ფასეულობა 

არც იყოს. მაგალითად, მიწა ამერიკის ზოგიერთ დაუსახლებელ ნაწილში და ა.შ. 
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შესაბამისად, ჰალსს ისეთ ნივთებზე საკუთრება მიაჩნია სიმდიდრედ, რომელიც 

სხვა ადამიანის შრომაზე ბატონობას უზრუნველყოფს. იგი საკუთრებას ნივთად 

კი არ განიხილავს, არამედ ადამიანებს შორის ურთიერთობად, რომელიც 

ნივთებთან დამოკიდებულებაში ვლინდება. კერძო საკუთრება იმ სახით, რა 

სახითც იგი არსებობს, თავისი ძალით, ყველა იმ ძალას აჭარბებს, რასაც 

კაცობრიობა დღემდე არსებობს. არავითარ ძალას, თუნდაც ყველაზე აბსოლუტურ 

მონარქიას არ შეუძლია ამ ძალას გადააჭარბოს. მისი შესაძლებლობა უსაზღვროა, 

იგი ასობით ათას ადამიანს აიძულებს იმუშაონ ყველაზე აუტანელ პირობებში. იქ 

სადაც ადრე საჭირო იყო არმიის ჩარევა და საგანგებო რეპრესიების გამოყენება, 

ახლა ამ ძალით მიიღწევა წყნარად და ფარულად. მართალია მას გარეგნულად არ 

გააჩნია ადამიანის სიცოცხლეზე და სიკვდილზე უფლება, როგორც ეს იყო 

მონობის დროს, მაგრამ არსებითად ეს არის ასეთი ძალის გაგრძელება. მართალია, 

რომ არცერთი კოკრეტული ადამიანი არაა ვალდებული რომელიმე მდიდარი 

ადამიანის სასარგებლოდ იმუშაოს, მაგრამ მისთვის აუცილებელი ნივთების 

უქონლობა აიძულებს ისეთი შრომით დასაქმდეს, რომელსაც მდიდარი 

შეთავაზებს. ამრიგად, ჰალმა მოგვცა კაპიტალიზმისათვის დამახასიათებელი 

ეკონომიკური იძულების დახასიათება, როცა, როგორც წესი, თვით წარმოების 

საშუალებების მესაკუთრეები არაფერს ქმნიან. მხოლოდ ღარიბები აწარმოებენ. 

საზოგადოებრივი პროდუქტი იქმნება  მდიდრების კუთვნილი წარმოების 

საშუალებებით.ამის გამო, წარმოებული პროდუქტის დიდ ნაწილს ისინი 

ითვისებენ. ჰალის გამოთვლით, მუშები ხელფასის სახით იღებენ მათ მიერ 

შექმნილი პროდუქტის უმნიშვნელო წილს (1/8 – 1/9).  შემდეგ ჰალსს შემოაქვა 

კაპიტალის ცნება.  კაპიტალში მას ესმის, პირველი, მოგების ის ნაწილი 

(წარმოების საშუალებები),   რომელიც წარმოების პროცესში მონაწილეობს და 

მოგებას იძლევა, მეორე - თვით მოგება. სწორედ, კაპიტალის მფლობელები 

ითვისებენ ღარიბთა შრომით შექმნილ პროდუქტის დიდ ნაწილს და  ამით მათ 

სიღატაკისათვის წირავენ. ამრიგად, აქ მოსახლეობის კანონი კი არ 

მოქმედებს,არამედ არსებული საზოგადოებრივი წყობილება.  

     შ. ჰალი არ უარყოფს არც არსებობის საშუალებებსა და მოსახლეობის 

რიცხოვნებას შორის შესაბამისობის აუცილებლობას და არც უსაზღვრო 
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გამრავლებისადმი მისწრაფების არსებობას.  მაგრამ, სტატისტიკურ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, ჰალმა აჩვენაღარიბ მოსახლეობაში სიკვდილიანობის მაღალი 

კოეფიციენტი, რის გამოც მოსახლეობის ამ ნაწილში ბუნებრივი მატება 

უკიდურესად დაბალი იყო. შესაბამისად, მალთუსის მტკიცება, თითქოს ხალხის 

სიღატაკე განპირობებულია ღარიბი მოსახლეობის  უგუნურიგამრავლებით, 

მცდარია. ჰალი ხალხის უვიცობას და გონებაჩლუნგობას კი არ თვლის მისი 

სიღატაკის მიზეზად, არამედ პირიქით, ხალხის გონებრივი და ზნეობითი 

განუვითარების მიზეზია მათი სიღატაკე.მდიდრებისათვის არახელსაყრელია 

ღარიბთა ინტელექტუალური უნარის განვითარება, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი 

თავიანთ მდგომარეობას შეიცნობენ და აჯანყდებიან.მდიდართა სასარგებლოდ 

ნივთთა ასეთი მდგომარეობა დაცვას მოითხოვს, რომელსაც სახელმწიფო 

ასრულებს. ჰალი ამტკიცებს, რომ სახელმწიფო რაგინდარა ფორმაში (მონარქია, 

ტირანია, რესპუბლიკა) ის ინსტრუმენტია, რომლის დახმარებით, სიმდიდრე-

კაპიტალი შრომას იმორჩილებს. ყოველი მთავრობა, წერდა ჰალი, სიმდიდრის 

მორჩილია და ყოველთვის მიმართულია უქონელთა წინააღმდეგ. ჰელისთვის 

იდეალურია ისეთი საზოგადოება, რომლის თითოეული წევრი მეურნეობას ეწევა 

და და თავისი შრომის პროდუქტს განკარგავს. 

     მართალია ასეთი მოსაზრება შ. ჰალამდე გამოითქმებოდა (ა. სმითი, უ. 

გოდვინი...), მაგრამ  ჰალთან ეს აზრი უფრო ნათლად გამოვლინდა. 

    malTusianuri modelis kritika. უნდა აღინიშნოს, რომ მალთუსზე 

გაცილებით ადრე, რიჩარდ კანტილიონმა ( დ. 1680- გ. 1734) , თავის ერთადერთ 

შრომაში ”ზოგადად  ვაჭრობის ბუნების შესახებ”  (1759 წ). წამოაყენა  თეორია, 

რომლის მიხედვით საარსებო საშუალებებით მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი 

ადამიანები ”ბეღელში თაგვების მსგავსად მრავლდებიან”,  მაგრამ სამყაროში 

ადამიანთა არსებობის საშუალებები შეზღუდულია მიწის რაოდენობით. ”რასაც 

კი ადამიანი მოიხმარს მიწის იმ რაოდენობის დამუშავების პროპორციuლია, 

რომელიც მის გამოკვებას ჭირდება”12. [12]. ამის გამო, კანტილიონის მტკიცებით, 

მომავალში მოსახლეობის ზრდა თანდათანობით შეიზღუდება. იგი „საარსებო 

ხელფასით” განისაზღვრება, რომელიც ცვლადი სიდიდეა და დამოკიდებულია 

ცხოვრების სტანდარტებსა და სოციალურ პირობებზე. მუშას სტაციონარულ 
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პირობებში ხელფასის ის რაოდენობა ჭირდება, რომელიც აუცილებელია მისი 

ოჯახის შესანარჩუნებლად.  

    ტოდაროს მტკიცებით, malTusianuri demografiuli “xafangi” martivi 

Teoriaa. igi dafuZvnebulia gamartivebul daSvebebsa da hipoTezebze, 

romlebic praqtikiT ar dasturdeba, am modelis kritika mimdinareobs 

ori mimarTulebiT: 

    pirveli da yvelaze mniSvnelovania am Teoriis mier teqnikuri 

progresis udidesi mniSvnelobis ugulebelyofa. Tanamedrove 

ekonomikuri ganviTarebis istoria ki uSualod dakavSirebulia teqnikuri 

progresis gaSlasTan warmoebaSi, anfrastruqturasa da socialur 

sferoSi inovaciasa da gamogonebebis danergvasTan. miwis resursebis 

SeRzudulobis sakiTxSi malTusi mTlianobasi swori iyo, magram man ver 

ganWvrita teqnikuri progresis SesaZlebloba miwis produqtiulobis 

amaRlebaSi. 

    meore kritikuli mimarTuleba uaryofs malTusianur daSvebas, 

romlis mixedviT qveynebis mosaxleobis zrdis tempi pirdapir 

proporciulia mosaxleobis erT sulze Semosavlis sididis 

cvlilebasTn. am daSvebis mixedviT sulobrivi Semosavlis dabali donis 

pirobebSi, aseve dabali unda iyos mosaxleobis zrdis tempi, magram 

aseTi damokidebuleba Tanamedrove praqtikaSi ar dasturdeba. samedicino 

momsaxurebis ganviTarebis wyalobiT swrafad mcirdeba sikvdilianobis 

koeficienti da igi naklebadaa damokidebuli sulobriv saSualo 

Semosavalze. statistika adasturebs, rom im qveynebSi sadac sulobrivi 

Semosavali erTnairia, gansxvavebuli mosaxleobis zrdis tempi aqvT, 

gansakuTrebiT ikveTeba es im qveynebisaTvis, sadac mosaxleobis erT 

sulze Semosavlis done 1000 $ naklebia. magaliTad, vietnams, jibuts, 

zambias, ugandas, haits, gvinea-bisaus daaxloebiT Tanabari sulobrivi 

Semosavali aqvT (900-1000 $ yidviTunariani paritetis mixedviT, 1994w), 

magram gansxvavebulia am qveynebis mosaxleobis zrdis tempebi ( vietnami: 

1990-95w. – 2.38%; gvinea-bisau -2,14%; zambia – 2.97%; uganda – 3.42%; jibuti 

– 2.2%; haiti – 2.03%). yvelaze maqsimaluriა ugandaSi (3.42%) da zambiaSi 

(2.97%), xolo yvelaze dabali - ნ haitSi (2.03%) da gvinea-bisauSi (2.14)13.[13  

L, Etat du monde: economique et geopolitique mondiale. P.: 2005, ] 
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    maqsimaluri gansxvaveba 1.39 % Zalze TvalsaCinoa. aqedan SeiZleba 

daვაskvnaთ, rom mosaxleobis zrdis tempis CamoyalibebaSi ufro 

mniSvnelovaniaSemosavliსგაnawileba ojaxis mixedviT. ეროვნული 

ekonomikuri da socialuri institutebi, maTi ganviTareba, albad 

mosaxleobis zrdis tempis ganmsazRvreli ufro wonadi faqtorebia, 

vidre ekonomikuri cvalebadi sidideebis erToblioba da 

mikroekonomikuri ganviTarebis gamartivebuli modelebi. aRniSnuli 

mosazrebebi sakmarisi safuZvelia იმისათვის, რომ malTusianuri 

koncefcia miuReblad miviCnioT, ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების 

მიმართ, Semdegi mizezebis gamo: 

    * koncefcia ar iTvaliswinebs mecnierul-teqnikuri progresis rols; 

    *mas safuZvlad udevs hipoTeza mosaxleobis zrdasa da mosaxleobis 

erT sulze Semosavlis donis zrdas Soris urTierTkavSiris Sesaxeb, 

romelic empiriuli dakvirvebiTar mtkicdeba; magaliTad ,eTgo-s wevr 

qveynebSi mosaxleobis saSualo wliurma matebam 1990-1995 wlebSi – 0.7%, 

xolo 2010-2015 wlebSi 0.4% Seadgina [6Доклад оразвитии человека 2010, изд. 

”Весь Мир”,  2010,  გვ. 148, 167],  maSin roca 1970-2008 wlebSi am qveynebis 

mSp-is saSualo wliuri zrdis tempi gacilebiT meti iyo (2.4%) da 

ramdenjerme aRemateboda mosaxleobis zrdis temps. უფრო ganviTarebul 

qveynebSi, mosaxleobis keTildReobis zrdis kvalobaze, Sobadobis 

dacemis fenomens ori axsna aqvs: biologiuri da ekonomikuri. pirveli 

axsna gulisxmobs keTildReobis zrdis kvalobaze sicocxlis 

xangrZlivobis gadidebas (eTgo-s saxelmwifoebSi sicocxlis saSualo 

xangrZlivoba 80.3 welia) da bavSvTa sikvdilianobis dacemas (2008 wels– 

mocemul qveynebSi 5 wlamde asakis bavSvTa sikvdilianoba 5% –mde 

Semcirda). am pirobebSi mkveTrad sustdeba gamravlebisadmi bunebrivi, 

adamianTa Seucnobeli miswrafeba.  

   keTildReobis zrdis kvalobaze Sobadobis dacemis ekonomikuri axsna 

amerikeli mecnieriს heri bekerიs (nobelis premiis laureati ekonomikაში- 

1992 წ) დამსახურებაა. misi azriT, maRali keTildReobis sazogadoebaSi, 

qalisTvis da ojaxisaTvis sakmaod mniSvnelovaniა xdeba  dabadebis 

arCevanis fasi. es fasi ganisazRvreba im SemosavliT da karieriT, 

romelzec qalma uari unda Tqvas bavSvis yolis survilis SemTxvevaSi. 
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amis gamo, qalebi an uars amboben bavSvis yolaze, an ifarglebian erTi 

bavSviT, romelic, ra Tqma unda, arasakmarisia qveynis mosaxleobis 

ricxovnebis SesanarCuneblad, araferi rom ar vTqvaT, mosaxleobis 

matebaze. es ახსნა საქართველოზე არ ვრცელდება, sadac cxovrebis done 

sakmaod dabalia, მაგრამ განვითარებული ქვეყნების მსგავსად, მისთვის aseve 

damaxasiaTebelia Sobadobis klebis tendencia (1985 wels – 9.8%0; 1990-1995 

wlebSi – minus 1,5%0; 2010-2015 wlebSi – minus 0.7%0). 

  meore sidide, romelic arRvevs mosaxleobis malTusis Teoriis 

მწარმოებლურობის ამაღლებაში, romelTa wyalobiT warmoebis zrdis tempi 

მატულობს, mdgomareobs ekonomikuri zrdis faqtorebis მწარმოებლურობის 

ამაღლებაში.  

 

6. 6.  დემოგრაფიული აფეთქება და დემოგრაფიული გადასვლა 

    „დემოგრაფიული აფეთქება“ მსოფლიოში რეალურად არსებული მწვავე და 

სერიოზული პრობლემაა. ის, ერთი მხრივ,  ასახავს შეუსაბამისობას ზრდად 

მოსახლეობასა  და მისი არსებობისათვის აუცილებელი სურსათის მოცულობას 

შორის, მეორე მხრივ კი - დაცილებას  მოსახლეობის ზრდასა და მთლიანი შიდა 

პროდუქტის ზრდას შორის. ამ პრობლემის გადაჭრა საკმაოდ რთულია და დიდ 

ძალისხმევას მოითხოვს, თუმცა ბუნებას შეუძლია ამ საკითხის თავისებურად 

გადაჭრა, მაგრამ კაცობრიობისათვის ეს უფრო მტკივნეული პროცესი იქნებოდა. 

    დემოგრაფიულ მეცნიერებაში ძირითადი საკითხია  ბიოლოგიური და 

სოციალურის თანაფარდობა. ეს საკითხი ერთგვარი ზღვარია, რომელიც 

მალთუსიანელებს და ანტიმალთუსიანელებს ერთიმეორისგან განასხვავებს. 

მალთუსიანელებთან წინა პლანზე  ბიოლოგიური ფაქტორია წამოწეული, 

ანტიმალთუსიანელებთან კი - სოციალური ფაქტორი ანუ ამ ორ მიმართულებას 

შორის უმთავრესია  პრიმატის  საკითხი. 

     მსოფლიო  დემოგრაფიული სიტუაციის  გამწვავების  მიუხედავად, 

დემოგრაფიული აფეთქების  პიკი განვლილია და 1975 წლიდან  მისი 

შედარებით დაქვეითება დაიწყო. ვარაუდობენ,  რომ  21- ე  საუკუნის  50-იანი  

წლებამდე  მიღწეული იქნება მოსახლეობის სტაბილიზაცია, ისე რომ  

პოპულაცია 10 მლრდ კაცს არ გადააჭარბებს. ამასთან, ცალკეული რეგიონებისა 



 

216 

 

და სახელმწიფოების მიხედვით მოსახლეობის ზრდის ტემპი განსხვავებული 

დარჩება. მაგალითად, ახლანდელი ზრდის შენარჩუნების შემთხვევაში აფრიკის, 

ახლო და შუა აღმოსავლეთის მოსახლეობის გაორმაგებას 25 წელი დაჭირდება, 

გაერთიანებული არაბთა ემირატის და კატარის მოსახლეობის გაორმაგებას - 13 

წელი, ხოლო ბრუნეის - 11 წელი. მაშინ როცა ევროპის მოსახლეობის ორჯერ 

გადიდებისათვის სულ ცოტა 280 წელი იქნება საჭირო,  ირლანდიას კი ამ 

მიზნით 1000 წელიც არ ეყოფა. უფრო არასასურველ მდგომარეობაში 

აღმოჩდებიან მსოფლიოს რამდენიმე სახელმწიფო (გერმანია, რუსეთი, 

საქართველო...), სადაც მოსახლეობის ზრდას საერთოდ ადგილი არ ექნება. ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ თუ 1900 წელს მსოფლიოში ყველაზე მეტად 

დასახლებული 15 ქვეყნიდან 7 ევროპაში მდებარეობდა, 5 - აზიაში და 3 - 

ამერიკაში, 2010 წელს კი ამ სიაში მხოლოდ 2 ევროპული სახელმწიფო აღმოჩდა 

(გერმანია და რუსეთი ), 3 -ამერიკული  (აშშ, ბრაზილია და მექსიკა), 8 - 

აზიური (ბანგლადეში, ვიეტნამი, იაპონია,ინდოეთი, ინდონეზია,  პაკისტანი, 

ფილიპინები და ჩინეთი), 2 -აფრიკული (ეგვიპტე და ნიგერია). რატომ  ხდება  

ასე?  რა მოხდა?,   რა მოხდება?ამ კითხვებს დემოგრაფიული გადასვლის 

თეორიამ  უნდაუპასუხოს. 

    დემოგრაფიულ მეცნიერებაში მოსახლეობის აღწარმოების პროცესში 

ძირეული ცვლილებების აღსანიშნავად ”დემოგრაფიული რევოლუციის” და” 

დემოგრაფიული გადასვლის” ცნებები გამოიყენება. პირველი ცნება მეცნიერულ 

მიმოქცევაში ფრანგმა დემოგრაფმა აdolf ლანდრიმ (1909 – 1934 წწ) გაუშვა, 

მეორე კი - 1945 წელს, ზოგადი სახით, ამერიკელმა დემოგრაფმა ფრ.  

ნოტესტეინმა (Fr. Notestein, 1902-1983 წწ) ჩამოაყალიბა. პოპულარულ 

მეცნიერულ ლიტერატურაში ეს ორი ცნება გამოიყენება როგორც სინომიმები. 

     ნოტესტეინის  მტკიცებით, შობადობისა და სიკვდილიანობის 

კოეფიციენტები  მთლიანობაში განპირებულია არა ბიოლოგიური, არამედ 

სოციალური პირობებით. მასთან დემოგრაფიული გადასვლა აღნიშნავს 

მოსახლეობის შობადობის, სიკვდილიანობის და ბუნებრივი მატების 

თანამიმდევრული  ცვლილებების პროცესს ქვეყნის სოციალური და 

ეკონომიკური განვითარების კვალობაზე.  
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   შეიძლება ითქვას, რომ ჭარბმოსახლეობა, უპირველეს ყოვლისა, სიღატაკის  

ფუნქციაა. დემოგრაფიულ აფეთქებასა და სიღატაკეს შორის პირდაპირი კავშირი 

ნათლად აისახება გლობალურ, კონტინენტურ და რეგიონულ მასშტაბებში. 

მაგალითად, აფრიკა მსოფლიოს ის კონტინენტია, სადაც აშკარად გამოიკვეთა 

ღრმა კრიზისული ეკოლოგიური და ეკონომიკური მდგომარეობა. აქ, მსოფლიოში 

ყველაზე მაღალია მოსახლეობის ზრდის ტემპი, რომელიც სხვა  

კონტინენტებისაგან განსხვავებით, დაქვეითებას არ ამჟღავნებს. აფრიკაში 

მოსახლეობის საშუალო წლიური ზრდის ტემპი აღემატება სასურსათი წარმოების 

ზრდის ტემპს. ასე იკვრება მანკიერი წრე: სიღატაკე - მოსახლეობის სწრაფი 

ზრდა - სიცოცხლის უზრუნველმყოფი  ბუნებრივი სისტემის დეგრედაცია. 

    ნოტესტეინმა  ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური პროგრესით 

განპირობებული დემოგრაფიული მდგომარეობის თავისებურება დააკავშირა 

დემოგრაფიული გადასვლის ოთხ სტადიასთან, რომლებსაც ყველა რეგიონი   და 

ქვეყანა სხვადასხვა დროში გაივლის : 

    პირველი სტადია მოსახლეობის რიცხოვნების მდგრადობის მაღალი 

ხარისხით ხასიათდება და მიმთვისებლური ეკონომიკის საზოგადოებაში 

მიმდინარეობს. მისთვის ერთდროულად დამახასიათებელია შობადობისა და 

სიკვდილიანობის მაღალი კოეფიციენტები. შესაბამისად, ამ ეტაპზე მოსახლეობის 

ზრდა ძალზე უმნიშვნელოა. კოეფიციენტების მერყეობა პერიოდულად 

ამაღლებული სიკვდილიანობის პერიოდით (ექსტრემალურ წლებში სასურსათო 

მარაგის უკმარისობა, ომები, ეპიდემიები...) ვლინდება, რომლის ბუნებრივი 

რეაქცია მაღალი შობადობა იყო.  XX  საუკუნის მეორე ნახევარში მსგავსი 

დემოგრაფიული სიტუაცია დამახასიათებელია მონადირეთა და მომპოვებელ 

ტომებისათვის, რომლებიც ამაზონის ტენიან ტროპიკულ ტყეებში და მდინარე 

კონგოს აუზში ცხოვრობენ; 

    მეორე  სტადია  მოსახლეობის ზრდის დაწყების ეტაპად ითვლება, რომლის 

დროს შობადობის მაღალი კოეფიციენტი შენარჩუნებულია, მაგრამ  

სიკვდილიანობის კოეფიციენტი დაქვეითებულია. შესაბამისად, გაზრდილია 

სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა და შეიმჩნევა მოსახლეობის რიცხოვნების 

რაღაც მატება.  ამ ეტაპზე სიკვდილიანობის   შემცირება დაკავშირებულია 
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მწარმოებლურ ეკონომიკასთან გადასვლასთან, რომლის დროს შესაძლებელია 

სასურსათო მარაგის შექმნა  და მასობრვი შიმშილობის თავიდან აცილება ანუ 

მოსახლეობის ზრდის პირობები შეიქმნა. ამჟამად, მეორე ეტაპზე ძირითადად 

იმყოფება აფრიკისა და ლათინური ამერიკისის ქვეყნები, რომლებმაც 

ჯერჯერობით ეკონომიკური განვითარების იმ დონეს ვერ მიაღწიეს, როცა 

შობადობის კოეფიციენტი დაქვეითებას იწყებს; 

    მესამე სტადია ზრდის თანამედროვე ეტაპია და დაბალ დონეზე 

სიკვდილიანობის კოეფიციენტის სტაბილიზაციით ხასიათდება. მას თან ახლავს 

შობადობის კოეფიციენტის რაღაც დაქვეითება. ეს უკანასკნელი  

დაკავშირებულია მრავალი ფაქტორის (ინდუსტრიალიზაცია და ურბანიზაცია, 

ცხოვრების დონის ამაღლება, ბავშვების აღზრდაზე დანახარჯის მატება, ქალების 

მნიშვნელოვანი ნაწილის ჩართვა წარმოებისა და მომსახურების სექტორში, 

შობადობის რეგულირების სამედიცინო საშუალებების გავრცელება...) ერთობლივ 

მოქმედებასთან .XX -ე საუკუნის 80-90 იან წლებში მესამე სტადიაზე, 

უმთავრესად , ლათინური ქვეყნები გადავიდნენ. 

     მეოთხე სტადიისათვის დამახასიათებელია დემოგრაფიული მდგრადობის 

დაბალი ხარისხი. იგი ვლინდება შობადობის, სიკვდილიანობის და მოსახლეობის 

რიცხოვნების დაქვეითებით და სტაბილიზაციით.  ევროპა მსოფლიოს პირველი 

რეგიონი იყო, რომელიც ამ სტადიაზე გადავიდა. გასული საუკუნის 90-იან 

წლებში მას შეუერთდა ავსტრალია, ახალი ზელანდია და აშშ. ფიქრობენ, რომ ამ 

სტადიაზე აგრეთვე იმყოფება არგენტინა და ურუგვაი. უახლოეს წლებში 

ანალოგიური ტენდეციები იმ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს ექნებათ, 

სადაც დემოგრაფიული პოლიტიკა მეტ-ნაკლებად წარმატებით მიმდინარეობს. 

    დემოგრაფიულ გადასვლასთან  დაკავშირებით მრავალი პრობლემა 

წამოიჭრა, მათ  შორის უმნიშვნელოვანესია: ნაკლებად განვითარებულ 

რეგიონებში როდის და რა პირობებში მოხდება   შობადობის დაცემა და 

მოსახლეობის ზრდის ტემპების დაქვეითება? მოსახლეობის  ზრდა რეალური თუ 

მოგონებული პრობლემაა? მოსახლეობის ზრდა  რამდენად შეესაბამება 

ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრესს? მოსახლეობის ზრდის შედეგებზე 

რამდენად შესაძლებელია კონსესუსის მიღწევა?  რომელია ის ძირითადი 
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ფაქტორები და მიზეზები, რომლებიც ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

შობადობის მაღალ დონეს განაპირობებენ და რამდენად შესაძლებელია 

სამთავრობო პოლიტიკის ზემოქმედებით მოსახლეობის ზრდის შეჩერება? და ა.შ. 

ამ კითხვებზე პასუხების გაცემის მცდელობა, მეტნაკლებად, დაკავშირებულია 

ადრინდელი კლასიკურ მაკროეკონომიკური მოდელისა (ჭარბმოსახლეობის 

მალთუსიანური თეორია) და თანამედროვე ნეოკლასიკური მიკროეკონომიკური 

მოდელის (ოჯახის ნაყოფიერების თეორია) ახლებურ გააზრებასთან. 

 

6.7. mosaxleobis აღწარმოება  (რეპროდუქცია) 

მოსახლეობის აღწარმოებაში იგულისხმება თაობათა ცვლა 

(თვითშენარჩუნების პროცესი) მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის წყალობით. 

მსოფლიო მასშტაბით იგი შობადობით და სიკვდილიანობით განისაზღვრება. ამ 

პროცესის განმსაზღვრელ პარამეტრთა ერთობლიობას ეწოდება მოსახლეობის 

რეპროდუქციის რეჟიმი, რომელიც    დემოგრაფიის, როგორც მეცნიერების, 

საგანია. 

     ამჟამად, მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა მოსახლეობის აღწარმოების 

რეგულირებას ცდილობს და აქტიურ სახელმწიფო დემოგრაფიულ პოლიტიკას 

ახორციელებს. ფაქტობრივად, დემოგრაფიული  პოლიტიკა მოსახლეობის 

აღწარმოების მართვაა.  იგი  სახელმწიფო ორგანოებისა და სხვა სოციოლოგიური 

ინსტიტუტების მიზანშეწონილი საქმიანობაა  მოსახლეობისა აღწარმოების 

პროცესების რეგულირების სფეროში. 

დემოგრაფიული პროცესების ინტესიურობა: ბუნებრივი მატება. შობადობა  

დემოგრაფიული ტერმინია და როგორც წესი, წლის განმავლობაში  ყოველ 1000 

მაცხოვრებელზე დაბადებულ ბავშვთა  რაოდენობით გაისაზღვრება . უფრო 

განვითარებული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელია შობადობის შემდეგი 

ზოგადი მაჩვენებლები: 

• ბავშვთა სიმცირე (საშუალოდ ქალის მიერ ცხოვრების განმავლობაში შობილი 

ბავშვები: 1970-80 წწ - 2,02;  2000-05 წწ -1,56); 

• ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა მაღალი წილი (გაერთიანებულ 

სამეფოში და საფრანგეთში -30%, დანიაში -40%); 

• დაბადების მაღალი საშუალო ასაკი (25,4 წელი - 2005 წელს); 
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    სხვა ტენდენციებიდან აღსანიშნავია: შობადობის უფრო მაღალი დონე 

სოფლად, თავშეკავება ბავშვის გაჩენაზე (კონტრაცეფცია, აბორტი...), შობადობის 

პიკი საშუალო ასაკის ქალებში და ა.შ. აღნიშნული მიზეზების გამო,უფრო 

განვითარებული ქვენების ჯგუფში   გაძლიერდა ნეგატიური სოციალურ-

დემოგრაფიული ტენდენციები. საქმე ის არის, რომ დეპოპულაციამ  (რომელიმე 

ქვეყნის ან ტერიტორიაზე მოსახლეობის აბსოლუტური რიცხოვნების  შემცირება 

-  ჯ.კ.) და მთლიან მოსახლეობაში შრომისუნარიანი მოსახლეობის წილის 

დაქვეითებამ შეიძლება გამოიწვიოს საპენსიო  და სოციალური უძრუნველყოფის 

სისტემის მოშლა, რაც, თავის მხრივ, მწვავე პოლიტიკურ და სოციალურ  

პრობლემებ ს წარმოშობს. 

    შობადობის განსხვავებული ტენდენციები ჩამოყალიბდა  ნაკლებად 

განვითარებულ რეგიონებში. კერძოდ, აქ კვლავ მაღალია ქალების 

ფერტილურობა (1970-80 წწ - 5,03; 2000-05 წწ - 2,92). ეს განსაკუთრებით აფრიკაზე 

ითქმის (1970-80 წწ - 6,65; 2000-05 წწ - 4,91). 

     უფრო გanviTarebul da ნაკლებად ganviTarebუl qveynebs შორის 

Sobadobis koeficientiს მაღალმა განსხვავებამ (განვითარებულ ქვეყნებში - 

10,9%, განუვითარებელ ქვეყნებში -23,8%) განაპირობა მსოფლიო მოსახლეობის 

ასაკობრივი სტრუქტურის საგრძნობი ცვლილება. მაგალითად, 15 welze 

naklebi asakis mosaxleobis wili msoflio mosaxleobaSi 29.2%-ია, xolo 

65 da meti wlis adamianTa jgufis wili -7.1%,magram es procenti Zalze 

gansxvavebulia  ცალკეული რეგიოnebis mixedviT:  უფრო განვითარებულ 

რეგიონებში იგი შესაბამისად  17.7% და 14.8%-ია, ხოლო ნაკლებად 

განვითარებულ რეგიონებში - 32.0 და 5.3% 14  (14  L’ Etat du monde: 

economique et geopolitique mondiale. P.: 2005,  გვ. 602]. 

    შობადობის ასაკობრივი კოეფიციენტი (Age-specific fertility 

rate)  მიიღება მოცემული ასკობრივი ჯგუფის  ქალების  მიერ წლის 

განმავლობაში დაბადებულ  ბავშვების რიცხვის გაყოფით  ამ წლის 

განმავლობაში  მცხოვრებ  მოცემული ასაკობრივ ჯგუფის ქალების რიცხვზე.  

ამასთან,  რესპროდუქტიული ასაკის ქვედა ზღვრად მიღებულია 15 წელი ზედა 

ზღვრად კი - 49 (44) წელი დასახელებული ასაკის მიღმა დაბადებული ბავშვები 

მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში შეიყვანება.    
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თ ა ვ ი 7.  აგრარული  სექტორის  ტრანსფორმაცია 

და  განვითარება 
 

                                                   agrarul seqtorSi 

gadawydeba mdgradi                                                                  

                                                            

ganviTarebisaTvis  brZolis Sedegi 

                                                                        b. 

miurdali 

                                                                

 

7. 1. აგრარულის სექტორის stagnacia da zrda  

omis Semdgom periodSი 

 

სოფლის მოსახლეობა 

ნაკლებად განვითარებულ სამყაროში  მცხოვრები 5.5 მლრდ კაციდან 3 მლრდ 

- ზე მეტი სოფლად  ცხოვრობს. მათგან უმეტესობა წვრილი ფერმერებია. 1990-

ian wlebSi ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების აგრარულ raionebSi 

მcxovrეb 3 miliardი kaciდ ან 2.2 mlrd kacze meti Zlivs irCenდა Tavs. 

ეს მაშინ, როცა მრავალ naklებად ganviTarebუl qveyanaSi soflis 

mosaxleoba mTliani mosaxleobis naxevars aRemateba. აგრარულ seqtorSi 

iqmneba mSp-is mniSvnelovani nawili, Tumca igi sakmaod CamorCeba am 

seqtorSi dasaqmebulTa wils.     არსებითად ეს მდგომარეობა არც XXI-ე 

საუკუნის  15 წლეულში შეცვლილა. 2008 წლის აგრარულმა კრიზისმა აჩვენა 

მოსახლეობის ამ ჯგუფის მოწყვლადობა. 

    ისტორიულად  ჩამოალიბდა, რომ ის ქვეყნები აღწევენ მყარ ეკონომიკურ 

ზრდას, რომლებმაც აგრარულ სექტორში მიაღწიეს პროგრესს. ჩვენს დროშიც 

ისეთი ქვეყნების გამოცდილება, როგორიც ვიეტნამი, ინდოეთი და ჩინეთია, 

ადასტურებს თუ აგრარული სექტორის ზრდა როგორ ქმნის ეკონომიკის სხვა 

სექტორების ზრდის საფუძველს. ერთაშორისი შედარება ასევე ცხადყოფს, რომ 

აგრარულ სექტორში ზრდა გაცილებით უფრო ეფექტურია სიღარიბის დონის 
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შემცირებაში, ვიდრე სხვა სექტორებში. ჩინეთის შემთხვევაში, აგრარულ 

სექტორში ზრდის, როგორც სიღარიბის დაძლევის ეფექტურობა, 3-ჯერ 

აღემატებოდა სხვა სექტორების ანალოგიურ ეფექტურობას. ეს თანაფარდობა 

უფრო მაღალია სამხრეთ აზიაში, ხოლო შედარებით უფრო დაბალი - ლათინურ 

ამერიკაში.  

      2005 წლიდან მსოფლიო მოთხოვნის გადიდებამ კვების პროდუქტებზე, 

ბიოსათბობის საწარმოებლად განსაზღვრული culturesivrières განაწილებამ 

და სანედლეულო ბაზრებზე dematières და მეტისმეტმა სპეკულაციამ გამოიწვია 

კვების ცალკეულ პროდუქტებზე  ფასების მკვეთრი მატება, რომელიც  2008 

წლის გლობალური სასურსათო კრიზისით დასრულდა.  ახლანდელი კრიზისი 

განსაკუთრებით აფრიკის დაბალ შემოსავლიან ქვენებში იგრძნობოდა, რომელთა 

მოსახლეობა სურსათის  იმპორტზეადამოკიდებული, ამ ქვეყნების იმპორტი 2007 

– 2008 წლებში საშუალოდ თითქმის 60%-ით გაიზარდა. 2005 წლის  იანვრიდან 

2008 წლის ივლისამდე პურზე ფასი, რომელიც აფრიკის და ლათინური ამერიკის 

ბევრი ქვეყნის  ღარიბი მოსახლეობისათვის  მთავარი პროდუქტია, თითქმის 

სამჯერ გაიზარდა. ხორბლეულის ფასი 127 %-ით  მოიმატა, ხოლო ბრინჯის 

ფასი 170%-ს აცდა. მართალია, 2008 წლის მეორე ნახევარში პიკთან შედარებით 

ფასები დაეცა, მაგრამ იგი მაღალ დონეზე დარჩა და კრიზისამდელ ფასების 

დონეს საგრძნობლად აღემატებოდა.  რამდენადაც საზრდო დაბალშემოსავლიანი 

მოსახლეობის ჯგუფებისათვის სამოხმარებლო დანახარჯის 50-80 %-ს შეადგენს, 

ამის გამო, კვების პროდუქტებზე ფასიის მომატებამ უშუალო გავლენა მოახდინა 

სიღარიბის სიტუაციაზე და  ზოგიერთ ქვეყანაში პოლიტიკური გამოსვლების 

მიზეზი  გახდა. 

    როცა 2008 წლის მეორე ნახევარში კვების პროდუქტებზე ფასები დაეცა, 

მაშინ სოციალური და პოლიტიკური დაძაბულობა რამდენადმე შესუსტდა, 

მაგრამ მრავალ ქვეყანაში კვების პროდუქტებხე  ფასები კრიზისამდელ დონეზე 

მაღალი აღმოჩნდა.  ეს მხოლოდ იმაზე მიუთითებს,  რომ სასურსათო 

უსაფთხოება კვლავ მწვავე გლობალურ პრობლემად რჩება.  ამ მოსაზრებას FAO-ც 

(გაეროს სასურსათო და აგროკულტურის ორგანიზაცია) ადასტურებს, რომლის 

მონაცემებით 2008 წელს 33 ქვეყანა კვლავ კრიზისულ, ან ზოგიერთ შემთხვევაში, 
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უფრო მძიმე სიტუაციაში იმყოფებოდა.  გაეროს შეფასებით, შესაძლოა 120 მლნ -

ზე მეტი ადამიანი აღმოჩნდა სიღარიბის  ზღურბლის ქვემოთ (ერთ დოლარზე 

ნაკლები დღიური შემოსავალი). ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოწყვლადი 

აღმოჩნდა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის და  სუბსაჰარის ქვეყნები.    

    მართლაც, 90-იანი წლების დასაწყიდან სიღარიბის დაძლევაში პროგრესი 

(როცა მოშიმშილე ადამიანთა წილი 1990-92 წლებში 20 %-ით  შემცირდა, ხოლო 

2004-06 წლებში - 10%-ით) 2008 წელს. უმთავრესად,  სურსათზე ფასების მატების 

გამო, შეწყდა. მსოფლიოში დაახლოებით ერთი მლრდ ადამიანი კვლავ 

შიმშილობს. მომავალში ეს ციფრი კიდევ უფრო გაიზრდება, თუკვების 

პროდუქტის წარმოებაში ინვესტიციების შემცირება არ შეჩერდა. 

2008 წლის გლობალური სასურსათო კრიზისი დაამძიმა ასევე გლობალურმა 

ფინანსურ-ეკონომიკურმა კრიზისმა.ამრიგად, სასურსათო უსაფრთხოება მრავალი 

ღარიბი ქვეყნისათვის კვლავ აქტუალურ პრობლემად  რჩება.რომელიც   

განვითარების სფეროში მსოფლიო პრიორიტეტებს შორის ყველაზე მეტ როლს 

ასრულებდა, როგორც ამას ხანგრძლივად ЮНКТАД-ი ამტკიცებდა.  

    სასურსათო კრიზისი იმ ქვეყნების გაფრთხილებაა, რომლებიც  სურსათის 

იმპორტის გადიდების კვალობაზე, აგრარულ სექტორში სისტემატურად 

ამცირებდნენ ინვესტიციებს. კრიზისმა ამ ქვეყნებს მიანიშნა ისეთი პოლიტიკის 

გატარების აუცილებლობა, რომელიც ამ სექტორში წაახალისებდა ინვესტიციების 

გაფართოებას  და ბალანსირებას  სასურსათო წარმოებასა და  მის ექსსპორტს 

შორის.  

 ზოგიერთ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში აგრარულ სექტორმა  

მოკლევადიან და გრძელვადიან  პერსპექტივაში, კრიზისის დარტყმის აცილება 

შეძლო, რანდენადაც ეს ქვეყნები გადასული იყვნენ აგრარული სექტორის 

გაძღოლის პროდუქტიულ მეთოდებზე. მათი წყალობით მოხდა კრიზისამდე 

მსოფლიოში შიმშილის მდგრადი შემცირება. ეს კარგი მაგალითი იყო იმ 

ქვეყნებისათის , რომლებსაც კრიზისმა დიდი დარტყმა მიაყენა.  ეს მაგალითი 

არის სამხრეთ - სამხრეთის თანამშრომლობის უზარმაზარი პოტენციალის 

ილუსტრაცია, რომელსაც უფრო განვითარებული ქვეყნების მხარდაჭერა ჭირდება 

(სამხრივი თანამშრომლობა). ასეთ თანამშრომლობას შეუძლია აგრარული 
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პროდუქციის წარმოების გადიდება  (განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიან და 

სურსათის დეფიციტის მქონე ქვეყნებში) და მსოფლიოში სიღარიბის მკვეთრი 

შემცირება. 

    .რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ ზოგიერთმა ნაკლებად განვითარებულმა 

ქვეყანამ შეძლო თავიანთი აგრარული წარმოების გადიდება, აუცილებლად არ 

გულისხმობს მათი მაგალითის ავტომატურად  გამოყენებას სხვა განუვითარებელ 

ქვეყანაში. საქმე ის არის, რომ თითოეულ ქვეყანაში სიტუაცია უნიკალურია და 

მრავალ ფაქტორზეა(ქვეყნის სიდიდე, მის განკარგვაში არსებული რესურსები, 

საწყისი სიტუაცია,განვითარების დონე,  ისტორია, კულტურა და ტრადიციები, 

ადამიანისეული განვითარების ინდიკატორი, მისი გარე გარემო...) 

დამოკიდებული. ამ პროცესის მიზანია არა სხვა  წარმატებული ქვეყნის 

გამოცდილების მექანიკური განმეორება, არამედ იმ ზოგადი პრინციპების 

გამოვლინება, რომელმაც  ამ პროცესში მონაწილესხვა ქვეყნებს წარმატება 

მოუტანა.  

    მსოფლიოში, არსებული შეფასებით, 12-20 მლნ სასოფლო დასახლებული 

პუქტია. მათში  გამოიყოფა სოფლის მოსახლეობის განსახლების  ორი  მთავარი 

ფორმა:  ჯგუფური (სოფელი და დაბა). ეს ფორმა მრავალ ქვეყანაშია 

გავრცელებული (ევროპა,  ჩინეთი, რუსეთი, იაპონია, საქართველო...) და 

გაფანტული  (ფერმერული:  ავსტრალია, აშშ, კანადა...). 

 

7.2. ნაკლებად ganviTarebუli qveynebis agraruli  

sistemebis struqtura 

 

    msoflio soflis meurneoba ori Zalze gansxvavebuli nawilisagan 

Sedgeba: 

    1. უფრო ganviTarebuli qveynebis maRalefeqtiani აგრარული meurneoba, 

sadac uzarmazari warmoebiTi potenciali da produqciis maRali done 

(erT muSakze gaangariSebiT) mcire raodenobis fermerebs saSualebas 

aZlevs საუკეთესოდ kvebos mTeli qveyana. 

    2. ნაკლებად ganviTarebუli,  განსაკუთრებით  უფრონაკლებად 

ganviTarebუli qveynebis uefeqto, dabalმწარმოებლური soflis meurneoba, 

romelsac Zlivs SeuZlia, minimalurad misaRebi normebiT,  gamokvebos 
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soflis mosaxleoba, rom araferi vTqvaT swrafad zrdad qalaqis 

mosaxleobaze. 

     es mtkiceba imas ar niSnavs, rom ნაკლებად ganviTarebუl qveynebSi 

saerTod ar arsebobs maRalmwarmoebluri fermeრული მეურნეობებია, 

xolo უფრო ganviTarebul qveynebSi - dabalmwarmoebluri saojaxo 

meurneobebi. aq yuradReba mipyrobilia qveynebis ori jgufis fermeruli 

meurneobis struqturul da efeqtianobas Soris udides gansxvavebaze. es 

aixsneba, erTi mxriv, აგრრური meurneobis or tips Soris Sromis 

mwarmoeblurobis gansxvavebiT. უფრო ganviTarebuli qveynebis აგრარულ 

meurneobaSi dasaqmebulis Sromis mwarmoebluroba daaxloebiT 40-jer 

aღemateba ნაკლებად ganviთarebუli qveynebis აგრარული სექტორისა  

analogiur maCvenebels. meore gansxvaveba mოsavlianobaSi aisaxeba. უფრო 

ganviTarebul qveynebSi  აგრარული warmoebis moculoba XVIII saukunis 

meore naxevridan mudmivad izrdeba teqnologiasa da biologiur 

mecnierebaSi progresis zemoqmedebiT, romelmac uzrunvelyo Sromis 

mwarmoeblurobisa da mosavlianobis zrda. zrdis tempi gansakuTrebiT 

daCqarda XX saukuneSi. 

sul sxva suraTia ნაკლებად ganviTarebul qveynebiს აგრარულ სექტორში: aq 

miwis damuSavebis meTodebi Zalze nela icvleba. erTis mxriv, es 

SeiZleba aixsnas glexuri meurneobis specifikiT, sadac Zalze maRalia 

riski da daujerebloba საბოლოო SedegSi. ამ რეგიონში mosaxleobis 

swrafi zrda iwvevs did datvirTvas arsebul resursze, romelic kidev 

ufro aRrmavebs isedac rTul problemas. regionebSi (gansakuTrebiT 

samxreT აზიის, samxreT-aRmosavleT aziis, laTinuri amerikis da afrikis 

mraval raionSi) damuSavebisaTvis gamosadegi miwis deficitis pirobebSi, 

izrdeba mWamelTa raodenoba damuSavebuli farTobis erTeulze 

gaangariSebiT. ucvleli teqnologiisa da tradiciuli warmoebis 

saSualebebis (Sromis martivi iaraRebi, cocxali gamwevi Zala, 

dabalxarisxiani saTesle fondi, susti agronomiuli codna...)…pirobebSi, 

rogorc es gamomdinareobs Semosavlianobis klebadobis kanonidan, 

samuSao Zalis raodenobis gadideba damuSavebuli miwis erTeulze iwvevs 

misi zRvruli (agreTve saSualo) mwarmoeblurobis daqveiTebas. 
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mocemuli procesis Sedegia  soflis mosaxleobis cxovrebis donis 

mudmivi dacema. 

es rom ar moxdes da Tavidan aviciloT masobrivi SimSilis safrTxe, 

aucilebelia,naklebadganviTarebul yvela regionSi, rogorc 

warmoebismoculobis aseve Sromis mwarmoeblurobisa da mosavlianobis 

swrafi gadideba . 

 ნაკლებად gანვითარებული ქვეყნების გlexuri meurneoba 

    istoriuli ganviTarebis msvlelobaSi uzarmazari miwis masivebi 

mraval тфлдуифв ganviTarebгl qveyanaSi koncentrirebuli aRmoCnda 

mcirericxovan msxvil miwaTmflobelTa xეlSi. es tendencia 

gansakuTrebiT gamovlinda laTinur amerikaSi, nawilobriv – aziaSi. 

afrikaSi ki Tu gaviTvaliswinebT mis specifikur tradiciebs da 

SedarebiT didi gamouyenebelი miwis farTobis arsebobas, suraTi 

ramdenadme sxvaa. magram soflis meurneobis efeqtianobis kriteriumis 

mixedviT am sam regions Soris gansxvaveba ara arsebiTia. upirveles 

yovlisa, unda aRiniSnos, rom dasaxelebuli regionebis agraruli 

sistemebi metnaklebad xasiaTdeba msgavsi struqturuli da instituciuri 

maxasiaTeblebiT; naturaluri da naxevrad naturaluri meurneobis 

ekonomikuri შინაარსი ფაქტობრივად  samive regionSi erTtipiuria. 

ნაკლებად ganviTarebუli qveynebis umravlesobisaTvis sasoflo-

sameurnეo warmoebis safuZvelia წვრილი ojaxuri fermebi. swored isini 

Seadgenen agraruli seqtoris მამოძრავებელ Zalas. soflis meurneoba ara 

marto dasaqmebis da Semosavlis wyaroa, aramed – cxovrebis wesic. es 

gansakuTrebiT Cans tradiciuლ sazogadoebაSi, sadac fermeri mtkiced 

mikrulia miwis nakveTTan da xangrZliv damqancvel dros atarebs mis 

dasamuSaveblad. fermeruli meurneobis gaZRolis meTodebSi yoveli 

cvlileba gardauvalad iwvevda და იწვევს fermerული cxovrebis wesis 

Secvlas. 

    ნაკლებად განვითარებული რეგიონების  agraruli struqtura ara 

mxolod წარმოებითი sistemis nawilia, aramed ekonomikuri, socialuri da 

politikuri cxovrebis ganmsazRvreli faqtoria soflad. 

    laTinuri amerika. koloniuri droidan laTinur amerikaSi  

gabatonebulma agrarulma seqtorma bevrad gansazRvra sazogadoebis 
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socialuri organizacia. es struqtura warmogvidgeba rogorc 

latifundia-minifundiis dualuri sistema. latifundia – uzarmazari 

miwis farTobis flobaa, romelSic dasaqmebulia 12-ze meti muSaki. 

minifundiaSi – ki igulisxmeba umciresi miwis nakveTi, romelsac 

arsebul sabazro pirobეbSi ar SeuZlia dasaqmebiT uzrunvelyos erTi 

ojaxiც (2 muSaki)  კი.FAOlaTinur amerikaSi miwaTmflobelTa 1.3%-s 

ekuTvnis mTliani saxnavi miwis 71.6%. სამი ქვეყნის (bolivia, kuba,meqsika) 

garda, sadac Catarda radikaluri agraruli reformebi, samxreT 

amerikaSi Camoyalibda erTtipiuri agraruli sistema. Aაm qveynebSi 

mcirericxovani lendlordebi akontroleben miwis savargulTa udides 

nawils, xolo glexobis uzarmazari masa namceca miwis nakveTze ibrZvis 

არსებობის  შესანაჩუნებლად. 

    laTinuri amerikis arcerT qveyanaSi minifundias ar ukavia sasoflo-

sameurneo savargulTa 17%-ze meti, Tumca maTi wili meurneobებis mTlian 

raodenobaშi 90%-მდე aRwevs (ekvadori - 89.9%; peru - 88.0%; gvatemala – 

88.4%; kolumbia – 64.0%; argentina – 43.2% ...). miwis farTobis 

ganawilebaSi yvelaze aRmaSfoTebeli usamarTloba ki mainc am regionis 

or qveyanaSi SeimCneva. Cile-Si minifundiebis wili mTlian meurneobaTa 

ricxvSi sakmaod didia (36.9%), xolo mis mier dakavebuli farTobi 

mTliani farTobis mxolod 0.2%-ia. samagierod latifundiebi, romelTa 

wili mTliani meurneobებis რაოდენობის 6.9%-ia, floben მთლიანი miwis 

farTobis 81.3%-s. brazilia-Si minifundiebis wili meurneobaTa 

raodenobis mimarT 22.5%-ia, xolo maT mier dakavebuli farTobi მთლიანი 

ფართობის mxolod 0.5%-ia. samagierod latifundiebs, romelTa wili 

meurneobaTa ricxvSi4.7%-ia, ukavia miwis farTobis 59.5%. gansakuTrebiT 

gavrcelebulia minifundiebi im qveynebSi, sadac maRalia adgilobrivi 

(Zireuli) mosaxleobis simWidrove (gvაtemala, peru, ekvadori). 

latifundiebis sidide gansxvavebulia calkeuli qveynebis mixedviT. 

magaliTad, argentinუli latifundiis saSualo sidide 270-jer aRemateba 

saSualo latifundiis farTobs gvatemalaSi. 

laTinuri ameriკis agraruli sistema, latifundiebisa da minifundiebis 

garda, warmodgenilia ojaxuri da saSuali sididis fermebiT, romlis 

wilad modis sasoflo-sameurneo produqciis arsebiTi nawili. ojaxuri 
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ferma samuSaoTi uzrunvelyofs oTxamde muSaks. xolo saSualo sididis 

fermebSi, romelic agreTve cnobilia“mravalojaxuri fermebis” 

saxelwodebiT, dasaqmebulia 4-dan 12 kacamde. argentinaSi, braziliasa da 

kolumbiaSi ojaxuri da saSualo sididis fermebi awarmoebs mTliani 

sasoflo-sameurneo produqciis 60%-ze mets. daaxloebiT igivea maTi 

wili samuSao Zalis saSualo ricxovnebaSi. 

mcirericxovan lendlordebis xelSi miwis metismeti koncentraciis 

ekonomikuri da socialuri Sedegebi Rrmavdeba misi dabali efeqtianobiT. 

(e.i. aq ar Cans ekonomia warmoebis masStabze – j.k.) magaliTad, 

minifundiebi argentinaSi, braziliaSi da CileSi awarmoeben, 

latifundiebTan SedarebiT, orjer met produqcias 1 ha damuSavebul 

miwis farTobze. latifundiebis mier damuSavebuli miwis mosavlianoba 

argentinaSi, braziliaSi, gvatemalaSi, kolumbiasa da CileSi bevrad 

CamorCeba ara mxolod minifundiebs, aramed saSualo sididis ojaxur 

fermebs. [es SeiZleba aixsnas minifundiebSi produqciis meti 

SromatevadobiT da Sromis meti intensiurobiT, magaliTad, braziliaSi 

minifundiebs ukaviaT miwis farTobis 0.5%, magram awarmoeben sasoflo-

sameurneo produqciis 3%-s, თუმცა dasaqmebulia სასოფლო მუშაკების 11%, 

maSin roca latifundiebs ukaviaT sasoflo farTobis 59.5%, romelSic 

dasaqmebulia sasoflo samuSao Zalis mxolod 21% da romelic awarmoebs 

sasoflo produqciis 36%-ს. igive SeiZleba iTqvas laTinuri amerikis sxva 

qveynebis mimarTac. აmrigad, latifundiebis მიერ warmoebuli produqciis 

wili TiTqmis orjer CamorCeba maT mier dakavebuli farTobis wils, 

samagierod, sasoflo-sameurneo produqciis wili sagrZnoblad 

aRemateboda dasaqmebulTa wils.შესაბამისად, latifundiebi 

არამწარმოებლურად iyeneben miwis farTobs, magram ufro mwarmoeblurიa am 

farTobze dasaqmebulი muSakTa Sroma, rac aisახeba erT muSakze 

sasoflo-sameurneo produqciis sididiT. 

    naturaluri meurneoba da eqstensiuri miwaTmoqmedeba afrikaSi. 

ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში naturaluri meurneoba namceca miwis 

nakveTebze mosaxleobis umravlesobis cxovrebis wesia. magram SeimCneva 

arsebiTi gansxvaveba afrikuli fermeruli meurneobis gaZRolis 

meTodebsa da struqturaSi (zogierTi raionis gamoklebiT, sadac 
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koloniur droSi dasaxldnen metropoliis macxovreblebi ). tropikuli 

zolis meurneobaTa umetesi raodenoba produqcias awarmoebs TiTqmis 

sakuTari saWiroebisaTvis. warmoebis ZiriTadi cvalebadi faqtorebia 

ojaxuri ferma da sasoflo samuSao Zala. ამ garemoebითაიხxnება 

afrikuli agraruli sistemis samი umTavresი maxasiaTebelი: 

     *naturaluri meurneobis mniSvnelovani roli soflis cxovrebaSi; 

     *Tavisufali, Tumca swrafad klebadi sasoflo-sameurneo miwis 

arseboba, რომელიც eqstensiuri miwaTmoqmedebis gaZRolis saSualebas 

iZleva, rac aqveiTebs miwis flobis, rogorc ekonomikuri da politikuri 

Zalis instrumentis mniSvnelobas; 

     *yoveli sasoflo ojaxis ufleba uSualod mis sacxovrebelTan 

mdebare miwasa da wyalze daSvebaze da misi gamoyenebis akrZalva sxva 

soflebis Tundac iმაve tomიs, macxovrebelTaTvis; 

    naturaluri meurneobis dabali efeqtianoba gamowveulia sami 

faqtoris kombinirebuli zemoqmedebiT, romelic warmoebis zrdas 

zRudavs: 

    1. gamosadegi Tavisufali farTobis damuSavebis arsebobis 

miuxedavad, fermerul ojaxs ar SeuZlia gaafarToვos saTesi farTobi 

da nargavi mis gankargulebaSi arsebuli primitiuli Sromis iaraRebis 

(Toxis, najaxis da pangis –grZeli dana) daxmarebiT. zogierT qveyanaSi 

ce-ce buzis gamo ver gamoiyeneba cxoveluri gamwevi Zala, an saqonliს 

gamokvebაშეუძლებელი ხდება mSral sezonSi. ამის გამო, fermeri 

iZulebulia daeyrdnos mxolod Tavis fizikur Zalas, rac zRudavს meti 

raodenobis miwis nakveTiს დამუშავების SesaZleblobas; 

    2. tradiciuli teqnologia da primitiuli iaraRebi aiZulebs 

fermerul ojaxs intensiurad daamuSaos mcire miwis nakveTi, rac iwvevs 

mis swraf gamofitvas.samuSao Zalis SezRuduli miwodebis pirobebSi 

aWriTi –cecxliTი miwaTmoqmedeba xdeba deficituri samuSao Zalis da 

Tavisufali miwis gamoyenebis yvelaze racionaluri saSualeba. 

miwaTmoqmedebis aseTi meTodi iwvevs nayofier fenaSi mineraluri 

nivTierebebis gamofitvas. es fermers aiZulebs გაწმინდოს axali nakveTi 

da xelaxla daiwyos warmoebiTi cikli, im imediT rom aRdgeba 

mitovebuli miwis nakveTis nayofiereba. aq SeiZleba Tavi avaridoT 
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naturaluri da mineraluri sasuqebis gamoyenebas, Tumca gansazRvruli 

raodenobis nakeli Seitaneba sofelTan axlomdebare miwis nakveTebSi, 

misi gamoyenebis periodis gagrZelebis surviliT; 

    3. daTesvis, dargvisa da mosavlis aRebis dros igrZnoba samuSao 

Zalis deficiti, xolo sxva dros - misi siWarbe. samuSaos dawyebis dro 

ganisazRvreba wvimis sezonis dadgomiT (afrikis mraval raionSi aseTi 

xangrZlivi sezoni weliwadSi erTxelaa). amitom wvimis pirvel kviraSi 

moTxovnileba samuSao Zalaze aRemateba sasoflo adgilebis yvela 

rezervs. 

zemoaRniSnuli garemoebebis zemoqmedeba ganapirobeben sasoflo-

sameurneo warmoebis moculobis da შromis mwarmoeblurobis daaxloebiT 

erTi da igive doneze SenarCunebas afrikis kontinentis did 

teritoriaze. sanam afrikuli mosaxleoბის რicxovneba SedarebiT 

stabiluri iyo, dabalmwarmoebluri eqstensiuri miwaTmoqmedeba 

SesaZleblobas iZleoda tomTa umravlesobas daekmayofilebina Tavisi 

minimaluri moTxovnileba sursaTze. magram axla, mოsaxleobis 

simWidrovis zrdis gamo, mkveTrad Semcirda miwis eqstensiuri 

damuSavebis potenciაli. man gamoiwvia moTxovnileba warmoebis sxva 

materialur saSualebebze da teqnologiaze, gansakuTrebiT 

keniis,nigeris, ganis da ugandis mWidrod dasaxlebul sasoflo 

raionebSi. qalaqebis zrda, fulis mimoqcevis gavrceleba, niadagis 

erozia, tyis gaCexva da gadasaxadi miwaze, naturalur meurneobas 

arasicocxlisunarianადხდის. mas enacvleba Sereuli da Tanamedrove 

sasaqonlo meurneoba. მanaმde ki, afrikiს ქვეყნებში (samxreT afrikis 

gamoklebiT) meore msoflio omis Semdgom periodSi (1950 – 85 wlebSi) 

mosaxleobis erT sulze gaangariSebiT sistematurad mcirdebოდა 

sasoflo-sameurneo warmoeba, maT Soris sasursaToc. es tendencia axlac 

grZeldeba. es ki gaadidebs im afrikelTa ricxvs, romelic cxovrobs 

siRatakis mijnis qveviT (mcxovrebTa 60%) 75%-mde. 

    აქედან  ასეთი daskvnის  გაკეთება შეიძლება: 

    marTalia afrikis tradiciuli agraruli sistemა arsebiTad 

gansxvavdeba im agraruli struqturebisagan, romlebic Warboben 

(batonoben) aziasa da laTinur amerikaSi, magram wvril fermerTa 
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ekonomikuri mdgomareoba samive regionSi msgavsia. mTavar amocanad rCeba 

brZola arsebobis SesanarCuneblad. აფრიკელ fermers meti manevrirebis 

SesaZlebloba aqvs Tavisufali farTobis arsebobis gamo, magram 

სუბsaharisეულ აფრიკაში soflis mosaxleobis swrafma zrdam gamoiwvia, 

aziis da laTinuri amerikis msgavsad, wvrili fermeruli meurneobis 

fragmentacia. Tu SekumSul vadaSi aziis,  laTinuri amerikis და აფრიკის 

dabalmwarmoebluri glexuri meurneoba ver gardaiqmneba (uwinares 

yovlisa, racionaluri agraruli reformis gatarebiT და Sesabamisad 

ekonomikuri da socialuri struqturebis cvlilebebiT) efeqtian 

fermerul meurneobebad, maSin aseulobiT milionobiT gaRatakebul da 

umweo glexebs arc Tu Soreul momavalSi ufro mZime cxovrebis 

pirobebi elodebaT. 

 

7.3.  agraruli seqtoris kompleqsuri ganviTarebis 

strategia 

agraruli seqtoris ganviTarebis mTavari amocanaa soflis mcxovrebTa 

cxovrebis donis Tanamimdevruli amaRleba, uwinares yovlisa, wvril 

fermerTa Sromis efeqtianobisa da Semosavlis gadიdebis gziT. amitom 

saWiroa ganisazRvros progresis wyaro agrarul seqtorSi da 

aucilebeli pirobebi dasaxuli miznis misaRwevad. faqtorebis es ori 

jgufi urTierTdakavSirebulia, magram ukeT asaxsnelad davyoT isini 

da Tavis mxriv, TiToeul jgufშi გამოvyoT samი qvejgufი. 

 

     წvrili fermerulი meurneobebis 

           progresis  წყაროები 

agraruli seqtoris zogadი 

progresis pirobebi 

 

1.  cvlilebebi teqnologiasa dა 

ინოვაციაში 

2. Sesabamisi saxelmwifoebrivi 

ekonomikuri politika 

3. damxmare socialuri  
  institutebi 

1. fermeruli meurneobebis 
   modernizacia sursaTze zrdadi 

     moTxovnis dasakmayofileblad 

2. gardaqmnis mxardamWeri  

efeqtiani sistemis formireba 

3. აგრარული infrastruqturis 

cvlileba mosaxleobis 

        cxovrebis donis gaumjoბესების 

მიზნით 
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wvrili fermeruli meurneobebiს srulyofa 

teqnologia da inovacia. teqnologiuri cvlilebebi da axalaRmoCenebis 

gamoyeneba warmoebis moculobis da mosavlianobis myari aucilebeli 

winamZRvaria umravles ganuviTarebel qveyanaSi. afrikis da laTinuri 

amerikis mraval raionSi warmoebis moculobis zrda SesaZlebeli 

gaxda brunvaSi nayofieri miwebis CarTvis wyalobiT.. magram es 

SesaZlebloba amJamad praqtikulad amoiwura. ასე რომ, mwarmoebluroba 

SeiZleba amaRldes teqnologiuri progresis ori mimarTulebis xarjze. 

samwuxarod, mesame samyaros pirobebSi maTi gamoyeneba Zalze 

problematuria. pirveli mimarTulebaa Sromadamzogveli teqnika, 

romelsac gansakuTrebiT eqstensiuri miwaTmflobelobisa da samuშao 

Zalis deficitis pirobebSi, SeuZliaT warmoebis moculobis 

მნიშვნელოვანი zrda. 

            ნაკლებად ganviTarebუl qveynebSi, sadac rogorc wesi, miwis 

nakveTi mcirea, kapitali deficituria, xolo samuSao Zala – Warbi, 

ამასთან, კვალიფიციური specialistebis uyolobis gamo, 

maRalmwarmoeblur teqnika efeqtianად ვერ gamoიyeneba. magram 

racmniSvnelovania, misi gamoyeneba iwvevs umuSevrobis zrdas. axali 

teqnikis efeqtiani gamoyeneba SesaZlebelia mxolod did farTobze, rac 

msxvil miwaTmflobelebs da mevaxSeebs agulianebs (aqezebs) gayidon 

wvril mesakuTreTa miwebi. ეს კი amwvavებს isedac rTul sasoflo 

siRaribisa da umuSevrobis problemebს. 

teqnologiuri progresis meore mimarTulebacnobilia “mwvane 

revoluciis” saxelwodebiT. იგი dakavSirebulia biologiasTan 

(hibriduli Tesli), wylis resursis ukeT gamoyenebasTan (irigacia) da 

qimiasTan (sasuqi, pesticidi, inseqcidi...). magram aqac warmoiSoba 

problemebi. es mimarTuleba xels uwyobs miwis nayofierebis amaRlebas, 

magram mxolod arapirdapir zemoqmedebs Sromis mwarmoeblurobaze. 

Tanamedrove soflis meurneobaSi mecnieruli progresis mTavari 

miRwevaa: xarisxiani Tesli, rwyvisa da Teslbrunvis axali meTodebi, 

sasuqebis, pesticidebis da herbicidebis sul ufro metad gamoyeneba, 

warmatebebi veterinariaSi, pirutyvis (saqonlis) gamokvebis meTodebis 

srulyofa. ეს მიღწევები   SeiZleba yvela ტიპის meurneobebma gamoiyenon, 
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radgan იგი principSi neitraluria masStabis mimarT, ar moiTxovs 

mniSvnelovan danaxarjs da rTuli teqnikis gamoyenebas. amis gamo 

progresis meore mimarTuleba yvelaze gamosadegia tropikuli da 

subtropikuli regionebis pirobebSi.  მაგრამ, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

socialuri institutebi da saxelmwifos ekonomikuri politika, 

romelTa CarCoSi misi aTviseba mimdinareobs, xSirad ar rCebian 

neitralurni. მრავალ შემთხვევაში isini emsaxurebian mdidar 

miwaTmflobelTa angarebian interesebs. საქმე იმაშია, რომ hibriduli 

Teslis gamoyeneba dakavSirebulia damatebiT danaxarjთან (morwyva, 

sasuqi da insekticidi, kreditis miRebis SesaZlebloba...), რომლის 

დაფარვა, rogorc wesi, მხოლოდ msxvil miwaTmflobelebs SeuZliaT. 

Sesabamisad, “mwvane revoluciis” Sedegi SeiZleba glexTa masis 

მასობრივი gaRatakebი სმიზეზი gaxdes. msxvil miwaTmflobels SeuZlia 

saxelmwifosgan aiRos krediti dabal sარგებელში, wvrili fermeri ki 

sesxis asaRebad mevaxSes mimarTavs. msgavs situaciebSi axalaRmoCenebi 

SeiZleba gadaiqces ganviTarebis muxruWad, Tu saxelmwifo politika da  

socialuri institutebi wvril fermerebs ჩaმოაSoreben struqturul 

gardaqmnebSi aqtiur monawileobas. 

 

 

7.4.agraruli politika da mosaxleobis siRatake afrikaSi 

    tropikuli afrika: afrikis qveynebisaTvis sasoflo warmoebis 

ganviTarebis mniSvneloba misi masStabiT ganisazRvreba. amJamadac, 

afrikis bevri qveynisaTvis აგრარულ სექტორში dasaqmebulebi aqtiuri 

mosaxleobis safuZvelია, xolo ramdenadac sasoflo warmoeba afrikis 

ekonomikurი safuZvelია, misi ganviTareba seriozul zemoqmedebas 

axdens sxva socialur-ekonomikur maCveneblebze. tropikuli afrikis 

qveynebi ekonomikuri zrdis tempebis mixedviT (1960-70 -  წლებში) sam 

jgufad iyoფოდა: 

    1. swrafi zrdis (mSp-is mosaxleobis erT sulze wliurad 2% - ze 

meti zrda) – bოtsvana, kot dიvuari, kenia, malavi; 

   2.   saSualo zrdis (2%-mde) – mozambiki,zambia; 
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   3.  stagnacia an Semcireba (nulovani zrda an maCveneblis Semcireba 

mosaxleobis erT sulze) – gana, somali. 

gamokvlevebi adastureben, rom am qveynebis umravlesobaSi arsebobs  

აშკარა korelacia mosaxleobis erT sulze, mSp-is zrdasa da soflis 

meurneobიs, kerZod sursaTis warmoebas Soris. magaliTad, ganasa da 

mozambikაSi დასახელებულ periodSi sursaTis warmoeba 20%-ze metad 

Semcirda. 

afrikuli qveynebis sasoflo warmoebis umnoSvnelovanesi niSania misi 

saeqsporto orientacia, romelic saboloo anგariSSi iwvevs zrdad 

sasursaTo defivits da misi importis gadidebas. afrikis kontinentis 

uunaroba “Tavi ver gamokvebos” paradoqsuli movlenaa, ramdenadac am 

kontinentis erT-erTi mTavari aqtivia misi maRali sasoflo-sameurneo 

potenciali. Tu gaiTvaliswinebთ pirdapir urTierTkavSirs qveyanaSi 

sursaTis warmoebasa, mis fassa da siRatakis masStabs Soris, maSin 

SieZleba iTqvas, rom msgavsi ganviTareba siRatakes “axalisebs”. 

        kontinentze SedarebiT maRali uTanasworobაა qalaqisa da soflis 

mosaxleobis saSualo Semosavals Soris, rac aixsneba industriul 

seqtorSi Sromis anazRaurebas ufro maRali doniT. erTdroulad 

glexuri meurneobebis didi nawili axlosaaგადარჩენიs ზღვარTan. 

   rekonstruqciisa da ganviTarebis saerTaSoriso bankis (rgsb) 

SefasebiT, 1970-ian wlebSi afrikaSi arasasoflo Semosavali saSualod 

4-9-jer aRematebოდa sasoflo Semosavals, botsvanaSi კი, 70-iani wlebis 

SuaნახევარSi ojaxebis 10%  iRebდა yvela Semosavlis 40%-ს, maSin roca 

soflad mcxovrebTa 40% iRebda mSp-is mxolod 12%-ს. 

afrikuli saxelmwifoebis ganviTarebis problemebze momuSave 

mkvlevarebi aRniSnaven aq abსoluturi siRatakis mniSvnelovan masStabs. 

rgsb – is Sfasebiთ, 70-ian wlebSi kontinentis aranakleb naxevari 

“siRaribis pirobebSi” cxovrobda. xolo ramdenadac soflis 

mosaxleobis saSualo Semosavali qalaqisas CamorCeba, amis gamo, 

RaribTa wili soflad meti იყო. 

    qveyanaSi siRaribis arsebobaze mravali faqtori axdens gavlenas. 

maT Soris gamoiyofa: 

    *ekonomikuri zrdis m.S. sasoflo warmoebis zrdis tempebi; 
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   *sasoflo warmoebis ganviTarebaze gamoyofili mSp-is procenti; 

   * ekologiuri faqtori; 

*სასოფლო სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტუქტურის განვითარების 

დონე.  

    აფრიკის მოსახლეობის სიღატაკეზე მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს migraciis 

done da mimarTuleba, კერძოდ. მოსახლეობის ერთი ნაწილის გადასვლა 

Tavisiვე qveynis ufro nayofier regionebSi, an sxva qveyanaSi. kontinentis 

yvela qveynisaTvis (damoukideblobis mopovebis Semdeg) damaxasiaTebelia 

mniSvnelovani migraciuli nakadebi soflidan qalaqSi, Tanac 

migraciulia soflis yvelaze axalgazrda da formaluri ganaTlebis 

mqone macxovreblebi. migraciuli moZraobis gansxvavebuli tipebi ormag 

efeqts axdenen sasoflo siRatakis gavrcelebaze. erTis mxriv, qalaqidan 

fuladi gzavnilebi soflis mcxovrebs saSualebas aZlevს gazardos 

TavianTi mTliani Semosavali,igi, rogorc wesi, yvelaze mniSvnelovania 

yvelaze Raribi ojaxisaTvis. meore mxriv, migracia erTdroulad 

uaryofiTad zemoqmedebssasoflo siRatakis ganviTarebaze, radgan 

axalgazrda da ganaTlebuli adamianebis gadineba xels uwyobs mis 

Semdgom gavrcelebas. თანაც, აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში (ბოტსტვანი, 

ზამბია, სომალი...) სამუშაო ძალის უკმარისობა შეიმჩნევა.  xSirad saojaxo 

meurneოbebs saTaveSi qali უდგას, რომელთა საშუალო შემოსავალი ორჯერ 

Camouvardeba მამაკაცის შემოსავალს. 

yvela CamoTvlili faqtori aRrmavebs sasoflo-sameurneo kriziss, 

romelSic amJamad imyofeba afrikuli qveynebis umravlesoba.1აგრარული  

წარმოებისდუნე zrda an stagnacia aris zogadi ekonomikis cudi 

mdgomareobიsა და sasoflo siRatakis arsebobisa da gaZlierebis მთავარი 

mizezi, ამის გამო aucilebelia afrikuli saxelwifoebis samTavrobo 

politიkis pereorientირებაagrarul seqtorზე. kontinentze sasoflo 

warmoebis ganviTareba, Sromis მსოფლიო organizaciis eqspertთა  azriT, 

unda moicavdes:ინვესტირebis gadidebas, romelic mimarTuli iqneba 

აგრარული სექტორის produqtiulobis amaRlebasa da socialuri 

infrastruqturis gaumjaobesebaze, agreTve aucilebeli sasoflo-

sameurneo teqnologiis damuSavebaze, romelic Seesabameba afrikis 
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qveynebis socialur-ekonomikur da bunebriv – klimatur pirobebs; miwis 

sargeblobisa da miwaTmflobelobis politikis gadaxedvas. amJamad 

miwaTmflobelobis sistema afrikuli qveynebis umravlesobaSi imyofeba 

tradiciuli komunიsturidan Tanamedrove sistemis sxvadasxva saxeebSi 

gadasvlaze, romelic dafuZnebulia individiualur an saxelmwifo 

mflobelobaze. mosaxleobis swrafi zrda ganapirobebs umiwo glexebis 

aseve swraf zrdas. ამ პროცესის გაჩერება შეულია ამ სფეროში 

პერეორიენტაციის პოლიტიკას. 

    saWiroa swrafi RonisZiebebis miReba saeqsporto sasursaTo 

kulturebsa da adgilobriv moxmarebaს Soriswonosworobის 

დასამყარებლად. es agreTve xels Seuwyobs siRaribis problemis gadaWras. 

am ukanasknelis ugulebelyofam ganapiroba sursaTis importis mudmivi 

zrda, ris gamoc afrikis soflis mosaxleobis didi nawili 

damokidebuli aRmoCda importul sursaTze. aseTi eqspoრtზe 

ორიენტირებული განვითარება, saboloo jamSi, gamoiwvevs imas rom “Raribi 

qveynebi ver SeZleben sursaTze zrdadi moTxovnilebis gadaxdas”. 

bevri afrikuli qveynisaTvis soflis meurneoba mniSvnelovania. 

magaliTad, keniaSi soflad cxovrobs mosaxleobis 85% (1976 w), xolo 

sasoflo produqcia iZleva qveynis yvela saeqsporto Semosavlis 57%-s. 

სასოფლო წარმოების მაღალი ზრდის (1966-77 წლებში - საშუალო წლიური - 

4,8%),  soflis mosaxleobaSi siRatakeZalze gavrcelebuliა.2misgan 

gansakuTrebiT itanjebian qalebi, romlebic,mamakacebis iZulebiTi 

imigraciis gamo, xSirad რCebian ojaxis meTaurad; umiwo glexebi, 

romlebsac იჯარითaqvT aRebuli saxelmwifo an kerZo miwebi; wvrili 

mesaqonleebi, romlebic ZiriTadad sakuTari moxmarebisaTvis awarmoeben 

xorcsa da rZeს. keniaSi siRaribis gamovlinebis formebi iSviaTad 

asocirebulia SimSilsa da avadmyofobasTan. Upirvეl yovlisa, igi 

dakavSirebulia imasTan, rom ekonomikurma modernizaciam “araviTari 

sargebloba ar moutana soflis muSakebs”. 

    mrewvelobisa da sasoflo warmoebis balansirebuli ganviTarebis 

warmatebuli magaliTia malavi, romlis ekonomikuri zrdis tempi (1973-78 

ww) wliurad 6% იყო.  xolo mosaxleobis erT sulze gaangariSebiT 
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saSualod - 4%.ekonomikuri ზrdis maRali tempis ZiriTadi wyaro iyo 

sasoflo warmoebis gafarToeba. malavSi arsebobs sasoflo warmoebis 

ori tipi (msxvili - თანამედროვე da wvrili - პატრიარქაული), მალავში 

daqiravebuli samuSao ZalaZiriTadad orientirebulia 

saeqsportoპროდუქციის წარმოებაზე.. magram dRemde mosaxleobis didi 

nawili dasaqmebulia da Semosavlis ZiriTadi wyaroa wvrilmasStaburi 

miwaTmoqmedeba, sadac moyavT maisi (saSualo nakveTis sididea 1.5 ha). am 

qveyanaSi ekონომიკური zrdis maRal tempebs Tan axlavs SemosavlebSi 

uTanasworobis zrda. Tumca gaizarda mosaxleobis sulobrivi 

Semosavali, magram ZiriTadi saSualebebi Tavmoyrilia miwis mflobelTa 

xelSi, soflis mcxovrebTa didi nawilis Semosavali ki adrindeბუlad 

axlosaa “gadarCenis donesTan”. Tu mxedvelobaSi miviRebT mamulSi 

momuSave,ასევე, qalaqSi arakvalificiur muSebისა da wvrilmwarmoebelTa 

umravlesobis dabal anazRaurebas, SeiZleba davaskvnaT rom “malavSi 

sakvlev periodSi siRaribis masStabi gaizarda. amis dadasturebaa 

“cxovrebis xarisxis” iseTi maCveneblebi, rogoricaa bavSvTa 

sikvdilianoba (142%0) sicocxlis saSualo xangrZlivoba (46 wელი) da 

mozrdili mosaxleobis ganaTlebis დაბალი done (25%).4rac Seexeba 

nigerias, იგი შეიძლება   sam periodad დაიyos:1. koloniuri, roca 

ganviTarebiაs აstიmulirebდa sasoflo-sameurneo produqciis eqsporti;2. 

damoukideblobis mopovebis Semdgomi periodi, romelic     

dakavSirebulia importSemcvleli industrializaciis kursTan; 3. 70-80-

iani wlebi. eqsportTan dakavSirebulzrdasTandabruneba, romlis 

safuZveli ukve აგრარული პროდუქცია ki ar იყო, aramed navTobi. 

marTalia es periodi xasiaTdeba mSp-is mniSvnelovani zrdiT, m.S. 

sulobrivi Semosavlisa, magram mTeli am periodis ganmavlobaSi soflis 

mosaxleoba itanjeboda cxovrebis donisrogorc SefardebiTi, aseve 

absoluturi dacemiT. es imiT aixsneba, rom soflis mosaxleoba iRebda 

მთლიანი mogebis araproporciul, umniSvnelo nawils, magaliTad 

ganviTarebis mesame xuTwlian gegmaSi (1975-1980 ww) sasoflo warmoebis 

ganviTarebis waxalisebaზe gamoiyo mშp-is mxolod mcire nawili (5%). am 

garemoebiT aixsneba soflis meurneobis mudmiv stagnaciaSi yofna, im 

dros roca ekonomikaSi mSp-is zrda mTlianobaSi Zalze swrafi iyo. 



 

216 

 

navTobis amoRebis gafarToebis Sedegi iyo sursaTze fasebis zrda, 

romეlსაც მოყვა mosaxleobis im jgufis saSualo Semosavlis gadideba, 

romelTac moyavdaT sasursaTo kultura. magram sუrsaTze fasis 

momatebiT moigo mxolod yvelaze mdidarma miwaTmflobelebma, 

romelTac gasayidad hqondaT sursaTis ჭარბი რაოდენობა, ramac gaaZliera 

arsebuli uTanasworoba. am gagebiT, “navTobis bumma marTalia 

ეკონომიკური ზრდის ტემპი დააჩქარა, მაგრამ xeli Seuwyo sursaTis 

mwarmoeblebs Soris uTanasworobis gaRrmavebas და saeqsporto 

kulturebis mwarmoeblebis realuri Semosavliს  mniSvnelovnad 

daცeმას”.5[5   с .  214.  (ნოვიე კნიგი, №.2. საზ.1981 წ] 

    nigerias gamocdileba, gviCvenebs, rom erovnul doneze Semosavlebis 

swrafi zrda, avtomaturad ar iwvevs soflis Raribi mosaxleobis 

Semosavlebis amaRlebas. mocemul SemTxvevaSi soflad mcxovrebTa 

mniSvnelovani nawilis realuri Semosavali Semcirda. 

 

7.4სამხრეთის თანამშრომლობა  და მდგრადი  

აგრარული განვითარება 
 

     სამხრეთ-სამხრეთის კოოპერაციის საფუძველი. ЮНКТАД -მა   2009 წლის  

თებერვლის    სხდომაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სამხრეთ-სამხრეთის 

კოოპერაციის ეკონომიკური თანამშრომლობის ექსპერტებმა  (ფინანსების, 

ვაჭრობის, ინვესტიციისა და ტექნოლოგიის სფეროში),  აღნიშნეს, ჩრდილოეთ - 

სამხრეთის ტრადიციული  თანაშრომლობის ეფექტიანობის  შემდგომი  

განმტკიცების  აუცილებლობა. 

    სამხრეთ-სამხრეთის კოოპერაცია სასურველია, მაგრამ მისთვის 

დამახასიათებელია სიძნელეები. იგი უმთავრესად ფინანსირებისა და 

ორგანიზაციული პოტენციალის უქონლობას ეხება. ასევე აღსანიშნავია 

რეგიონულ სიტუაციებში და ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რყევებისადმი 

მოწყვლადობის განსხვავებულობა. სწორედ ამის გამო,  სამხრივ თანამშრომლობას 

შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს სამხრეთ-სამხრეთის კოოპერაციის 

განმტკიცებაში (სახსრების, ცოდნის და გამოცდილების  მიწოდება.  ეს 

განსაკუთრებით  აგრარული სექტორის მიმართ ითქმის.ამ თანამშრობლობამ 
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შეიძლება  გამოიწვიოს მწვანე რევოლუციის აღმავლობა, განსაკუთრებით 

აფრიკაში. სამხრეთ-სამხრეთის კოოპერაციის მნიშვნელოვანი საფუძველია  

ნიადაგობრივ-კლიმატური და ეკოლოგიური პირობების მსგავსება.  ამავე დროს, 

სამხრეთ-სამხრეთის კოოპერაციას შეუძლია ხელი შეუწყოს  გასხვავებული 

გამოცდილება, რომელიც  ამ  ქვეყნების აგრარული წარმოების ზრდის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია, განსაკუთრებით იმ სიტუაციაში, როცა ამ 

ქვეყნებში წვრილი ფერმერული მეურნეობა ჭარბობს.    

 სამხრეთ - სამხრეთის კოოპერაციის ახალი ტენდენციები 

    ზოგიერთი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა (ჩინეთი, ინდოეთი, 

ბრაზილია, მალაიზია, თურქეთი, კუბა, ინდონეზია, ეგვიპტე, სამრეთ აფრიკა...) 

ტექნიკისა და ეკონომიკის პროგრამების აქტიური მონაწილეებიი გახდნენ.  

ჩინეთი, მაგალითად,  აფრიკაში სწრაფად გახდა მსხვილ ინვესტორად და  

სამრეწველო პროდუქციის ძირითად მიმწოდებლად, ასევე როგორც  

ნედლეულისა და აგრარული პროდუქციის  უმსხვილესი იმპორტიორი.  2000 

წელს ჩინეთმა ეს თანამშრომლობა ჩინეთ - აფრიკის  ფორუმის შექმნით 

განამტკიცა, რომელიც ყოველ სამ წელიწადში  ერთხელ იმართება. ფორუმის  

მესამე სხდომაზე (პეკინი, 2006 წ)  ჩინეთმა აფრიკისადმი დახმარება გააორკეცა. 

ჩინეთსა და აფრიკის 40 ქვეყანას შორის ეკონომიკური და ტექნიკური 

თანამშრომლობის პრიორიტეტული დარგია   აგრარული სექტორი, 

romlisTvis200-ზე მეტი პროექტი დამუშავდა. ჩინეთმა ამ მიზნით აფრიკაში 

მიავლინა 10 000 აგრო-ტექნიკოსი. აქ აქცენტი ფოკუსირებულია მრავალ 

აგრარულ პრობლემაზე (მიწათმოწყობა, მეურნეობის გაძღოლის მეთოდები, 

სასურსათო უსაფრთხოება,  აგრო-ტექნიკა, აგრარული პროდუქციის 

გადამუშავება...). ჩინეთი აგრეთვე  მონაწილეობს  აფრიკაში სამხრივ 

თანამშრომლობის პროექტებში, კერძოდ,  მან მიიღო 30 მლნ $, რომელიც  

დაიხარჯებოდა  აგრარულ სექტორში მწარმოებლურობის  ასამაღლებლად  და 

განვითარების ათასწლეულის მიზნის მისაღწევად. 2007 წელს ამოქმედდა  ჩინეთ 

- აფრიკის განვითარების ფონდი (5 მლრდ $) ინფრასტრუქტურის (მათ შორის 

აგრარული სექტორის)  დასაფინანსებლად. [  Forum de coopération sino-africaine. 

Plan d’action de Beijing 2007-2009}. 
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ჩინეთი მონაწილეობს  ჩინეთ-ბრაზილიის თანამგზავრული (satellite) 

მიწის რესურსების გამოვლინების ერთობლივ პროგრამაში, რომელიც აფრიკის 

მთავრობებს და ორგანიზაციებს გაუადვილებს უფრო ზუსტი ინფორმაცია 

მიიღონ მოსალოდნელ   საფრთხეებზე  (სტიქიური უბედურება, გვალვა, 

გატყიურება,   გაუდაბნოება...).  

ინდო-აფრიკის ფორუმის პირველ სამიტზე (2008 წლის აპრილი) გამოიკვეთა  

აფრიკულ ქვეყნებთან  ინდოეთის თანამშრომლობის განმტკიცების სურვილი. იგი 

აისახა  აფრიკაში წვრილი ფერმერების მოხოვნილების დასაკმაყოფილებლად  

აგროტექნოლოგიის გადაცემაში.  სამიტმა გზა  გაუხსნა  აფრიკასა და ინდოეთს 

შორის  უფრო მმჭიდრო თანამშრომლობას.  

ინდოეთი აგრეთვე ითვლება  აფრიკაში რეგიონათშორისი ინიციატივის 

მნიშვნელოვან ფიგურად.  ამ აზრის დადასტურებაა  ინდოეთის, ბრაზილიის და 

სამხრეთ აფრიკის სამხრივი კომისიის ((IBAS,  დაარსდა 2003 წ)  ერთობლივი 

ინიციატივა აფრიკაში სიღარიბის მასშტაბის  შემცირებისა და შიმშილის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში. თვით სამხრეთ აფრიკა, რომელიც აფრიკის ქვეყნებიდან 

გამოირჩევა აგრო-ტექნიკის მაღალი დონით, საკვანძო როლს ასრულებს 

ტექნოლოგიის კონტინენტის სხვა ქვეყნებზე გადაცემაში.  

     ინდო-აფრიკის ფორუმის   სამიტზე გამოიყო აგრარული 

თანამშრომლობის შემდეგი სფეროები: 

a.  აგრარული პოლიტიკის და დაგეგმვის ანალიზის დაჩქარება მისი 

დაინტერესებულ ქვეყნებზე გადაცემის თვალსაზრისითთ; 

   ბ .კოოპერაცია  წყლის რესურსისა და ირიგაციის პრაქტიკულ მართვაში,    

აგრარული ინფრასტრუქტურის განვითარება, გამოყენებითი აგრარული 

ტექნოლოგიის დანერგვისა  და ჩვევების   ტრანსფერი; 

 გ.  კოოპერაცია მცენარეული ავადმყოფობის წინააღმდეგ ბრძოლაში; 

  d. აფრიკელი წვრილი ფერმერების პოტენციალის განმტკიცება, რომლებმაც 

უნდა შეძლონ ხარისხიანი და უსაფრთხო პროდუქტის მოყვანა; 

  e. გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლა იმ  ტექნოლოგიაზე, რომელიც 

შეესაბამება პროდუქტის შენახვასა  და გადამუშავებას; 
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    ვ. აფრიკულ აგროპროდუქციაზენდამატებული ღირებულების გადიდების 

შესაძლებლობა; 

    ზ. კოოპერაცია მეცხოველეობის, ხორცის გადამუშავების, რძის 

ტექნოლოგიისრძის, მეთევზეობის და აქვაკულტურის (l’aquaculture), 

განსაკუთრებით გამოყენებითი ტექნოლოგიის გადაცემის ინდუსტრიის  

მართვის სფეროში; 

i.აგრარულ განვითარებასა და ინდუსტრიულ განვითარებას შორის კავშირების 

დაწესება აგროინდუსტრიის მხარდაჭერისა და მისი განვითარების 

თვალსაზრისით;      

    j.აგროსასწავლო ცენტრებსადა კვლევით ინსტიტუტებს შორის 

კოოპერაციის განმტკიცება. [ წყარო:  Union  africaine, 2008 ] 

     რაც შეეხება ლათინურ ამერიკას, ბრაზილია აქტიურად მონაწილეობს 

სამხრეთ-სამხრეთის თანამშრომლობაში, როგორც მოცემულ რეგიონში, ასევე სხვა 

ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით აფრიკაში. დასაწყისში 

ბრაზილია აფრიკანულ პროექტებს მხარს უჭერდა პორტუგალენოვან 

სახელმწიფოებში (ანგოლა, გვინეა- ბისაუ, მოზამბიკა, მწვანე კონცხი), მაგრამ  

EMBRAPA ანტენების  დაყენებამ და  ფილიალების განლაგებამ   განა-მდე 

თანამშრომლობის ახალი ეტაპი გამოიწვია. (Box 5).  ბოლო დროს,  ტექნიკურ 

თანამშრომლობაზე შეთანხმება სხვა აფრიკანულ ქვეყნებზეც  (ბენინი, განა, 

გვინეა, ეთიოპია. კენია, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა...) გაფორმდა 

.ბრაზილია ცდილობს მსხვილმასშტაბიანი პარტნიორობის შექმნას, რომელშიც 

აფრიკის კავშირის  ყველა წევრი ჩაირთვება. 

EMBEMBRAPA როგორც აგრარული კვლევის ბრაზილიური ორგანიზაცია 1973 

წელს შეიქმნა.   რომელიც მალე გახდა აგრარული განვითარების  ერთ-ერთი 

მთავარი ფაქტორი ეროვნულ, რეგიონულ და მსოფლიო დონეზე. EMBRAPA-ს   

40 - ე მეტი კვლევითი ცენტრი განლაგებულია სხვადასხვა  აგროეკოლოგიური 

სისტემის ქვეყნებში. მისი ხუთი ფილიალი საზღვარგარეთ ფუნქციონირებს, მათ 

შორის ორი ევროპაში,  ერთი - აფრიკაში, ერთი - ვენესუელაში და ერთი - აშშ-

ში. თითოეული ბრაზილიური ცენტრი დაინტერესებულია რომელიმე საბაზო 

პროდუქტის  ან   ტექნოლოგიური კვლევის სფეროთი, ისე რომ არ მოხდეს 
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ცენტრების საქმიანობის დუბლირება. EMBRAPA-ს მეცნიერული კვლევა 

მრავალფეროვანია (აგრარული წარმოებითი ტექნოლოგია, სასოფლო რაიონების 

განვითარება, გარემოს და ბიომრავალფეროვნების დაცვა, მომსახურების 

გაფართოება, აგრარული ტექნიკისა და კადრების მომზადება,  ბიოენერგეტიკა, 

ბიოტექნოლოგია, აგრობიზნესი, სოციალ-ეკონომიკური ფაქტორები...). 

     90-იანი წლების დასასრულს (1998 წ) EMBRAPA - მ პირველი ოფისი (ე. წ. 

LABEX) შექმნა აშშ-ში. მისი მეორე ოფისი, აგროპოლისის პროექტის ჩარჩოში, 

მონპელიეში (საფრანგეთი) იმყოფება. მესამე ოფისი კი აკრა-ში (განა)  გაიხსნა, 

რომელმაც გზა გაუხსნა ბრაზილიის აგროკულტურის სექტორის   

თანამშრომლობას განუვითარებელ სამყაროსათან. მეოთხე ბიურო 2008 წელს 

ვენესუელაში გაიხსნა. EMBRAPA აგრეთვე ითვლება  განუვითარებელი ქვეყნების 

ტროპიკული აგროკულტურის კვლევის ერთადერთ ცენტრად, რომელიც 

ტერიტორიულად  ევროპაში იმყოფება.   

     Epambra აფრიკის აგრარულ სექტორში  ბრაზილიის მთავრობის მიერ  

სამხრეთ - სამხრეთსა და სამხრივ თანაშრომლობის გახორციელებული უფრო  

ვრცელი სტრატეგიის ნაწილია. პარტნიორობა ეფუძნება არა მხოლოდ 

ტროპიკული ტექნოლოგიის სფეროში ბრაზილიის  მიერ 50 წლის განმავლობაში 

დაგროვილი ცოდნის გადაცემას,  არამედ სხვა განუვითარებელ ქვეყნებში 

არსებული გამოცდილების გაცნობას და აგრარულ სექტორში გლობალური 

პარტნიორობის განმტკიცებას.  არაბული ქვეყნები ასევე მონაწილეობენ სამხრეთ - 

სამხრეთის თანაშრომლობაში, განსაკუთრებით ირიგაციის და წყლის რედურსების 

მართვის სფეროში, სადაც მათ დიდი გამოცდილება აქვთ. ამ მხრივ 

განსაკუთრებით ეგვიპტე გამოირჩევა. 

 

სამხრივი კოოპერაციის  მოდელები (Les modalités) 

ტერმინი „სამხრივი თანამშრომლობა“ აღნიშნავს იმ მდგომარეობას, როცა 

სამხრეთ - სამხრეთის თანამშრომლობა ხორციელდება ინდუსტრიულად 

განვითარებული პარტნიორების  („ჩრდილოეთის“) ფინანსური და  ტექნიკური 

მხარდაჭერით.  სამხრივი თანამშრომლობის მაგალითებია სასურსათო 

უსაფრთხოების სპეციალური პროგრამა (PSSA - Le Programme spécial pour la sécurité 

alimentaire), FAO და ერთაშორისი თანამშრომლობის კვლევის იაპონური სააგენტოს 
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პროგრამა (le Programme del’Agence japonaise de coopération internationale sur la 

recherché).   

    სამხრივი თანამშრომლობა:  ფინანსირების მიღმა (au-delà). რესურსების 

უკმარისობის გათვალისწინებით, სამხრივი თანამშრომლობა, მრავალი 

ტრადიციული დონორის აზრით წარმოგვიდგება როგორც  ფინანსირების 

ინოვაციური მექანიზმი. თუმცა mraval donors ar surs თავისი მონაწილეობა 

მხოლოდ  ფინანსური თემით შემოიფარგლოს. მათ  აგრეთვე სურთ  ბენეფიციარ 

ქვეყნებს გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება და  დაეხმარონ პოტენციალის 

განვითარების სფეროში. 

      ფინანსირების მიღმა, სამხრივი თანამშრომლობა  სამხრეთ - სამხრეთის 

თანამშრომლობაში გეგმავს deux contributions importantes à faire à la coopérationSud-

Sud. 

    ამასთან,  სამხრივი თანამშრომლობა მრავალ პრობლემას უქმნის  

განვითარებისათვის  დახმარების კომიტეტს (CAD - Comité d’aide au développement), 

მათ შორის  აღსანიშნავია  მონაწილე ქვეყნებისათვის წესების დაცვის მექანიზმის 

შექმნა, ერთობლივი დაგეგმვის  პროცედურების განსაზღვრა, მაშინ როცა ამ 

ქვეყნებში  ჯერ კიდევ  ჩამოუყალიბელია ადმინისტრაციული და ინსტიტუციური 

დაწესებულებები   და ა.შ. მომავალში სამხრივი თანამშრომლობა, რომელიც 

როგორც მონაწილე ქვეყნებს შორის კოოპერაციის ახალი ფორმა, უფრო 

განვითარდება,  ამაღლდება დახმარების ეფექტურობა იმ პრინციპების 

საფუძველზე, რომლებიც ასახულია პარიზის დეკლარაციაში და აკრის 

მოქმედების პროგრამაში. [წყარო: Sanín Betancourt M. C. et Schultz N. S. (2009)} 

 SPFS  აადვილებს  ტექნიკის  ტრანსფერს, რომელიც შეიძლება წარმატებით იქნას 

გამოყენებული.  ამჟამად,  ასზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს PSSA - ს  სისტემაში 

და მათგან ნახევარზე მეტმა მისი გამოყენება დაიწყო ნაციო ნალურ დაგეგმვაში. 

FAO ახორციელებს სპეციალურ შეთანხმებას სამხრეთ-სამხრეთის  

თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც დონორიs  ქვეყნების  ტექნიკოსებს და 

ექსპერტებს შესაძლებლობას აძლევს უშუალოდ გვერდით-გვერდით იმუშაონ 

ბენეციარი ქვეყნების ფერმერებთან, რაც აადვილებს მათთვის გამოცდილებისა და 

ცოდნის გადაცემას.  დაახლოებით 1 500 ექსპერტი და ტექნიკოსი ჩაირთო 
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პროექტების სასურსათო უსაფრთხოების ნაციონალური პროგრამის (PNSA)   

ჩარჩოში.  სამხრეთ-სამხრეთის თანამშრომლობაში, PSSA ს ფარგლებში,  FAO-ს 

ჩართულობა მისი საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. მან 2006 წლის 

მაისში სტრატეგიული შეთანხმება გააფორმა  ჩინეთის მთავრობასთა რომელიც 

ითვალისწინებს 3 000 ტექნიკოსის და ექსპერტის გამოყენებას სასურსათო 

უსაფრთოების ჩარჩოში. 2007 წელს ანალოგიური შეთანხმება დაიდო ინდოეთთან. 

იაპონიას პარტნიორული შეთანხმება აქვს ბრაზილიასთან, რომ მან  

აგრარული ტექნოლოგია  გადასცეს სხვა ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს, 

აფრიკის ქვეყნების ჩათვლით.  პროექტი  „ახალი ბრინჯი აფრიკისათვის“ 

(NERICA) წარმოიშვა რამდენიმე  ქვეყნის  და აფრიკული კვლევით ცენტრის 

თანამშრომლობის  და ამ პროექტის მხარდამჭერი დონორების  (იაპონია, FAO და  

განვითარების  აფრიკული ბანკი)  ბაზაზე, რომელსაც მოყვა  ბრინჯის ახალი, 

უფრო უხვმოსავლიანი აფრიკული სორტის  შექმნა. ეს შედეგი სამხრივი 

თანამშრომლობის კარგი ილუსტრაციაა. აშშ  და გაერო ასევე ითვლებიან   

აფრიკაში  აგრარულ განვითარების სამხრეთ-სამხრეთის თანამშრომლობის 

მნიშვნელოვან პარტნიორებად. აგრარული განვითარების პროექტების 

ფინანსირების რეგიონითშორის მექანიზმმა,  მაგალითად  როგორიცაა  IBAS-ის  

ფონდი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სამხრეთ-სამხრეთის თანამშრომლობის 

განმტკიცებაში. 

 აგრარულ სექტორში სამხრეთ-სამხრეთის  თანამშრომლობა და სამხრივი  

თანამშროლობა  ყველა მხარისთვის  ხელსაყრელ სიტუაცია უნდა  შექმნას. 
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Tavi 8. ganviTarebის  ეკოლოგიური   ასპექტები 

 

garemos dacva ganviTarebis 

mniSvnelovani nawilia. ganviTarebis 

procesi misi efeqturi dacvis gareSe 

CaifuSeba. 

                                                         msoflio banki: 

moxseneba msoflio 

                                                            ganviTarebis   

Sesaxeb, 1992:   

        ნაკლებად ganviTarebუl qveynebSi garemos degradacia iwvevs maTi 

ekonomikuri zrdis tempebisa daqveiTebas. es, erTis mxriv, 

ganpirobebulia mosaxleobis janmrTelobis mxardasaWerad danaxarjis 

gadidebis, xolo, meores mxriv – warmoebiTi resursebis efeqtiani 

gamoyenebis aucileblobiT.  

    bunebas, mosaxleobis zrdis kvalobaze, uzarmazar zians ayenebs sul 

ufro naklebi produqtiuli miwis damuSaveba: mcirdeba mosavlianoba da 

Sesabamisad erT mcxovrebze gaangariSebiT sasursaTo warmoebis 

moculoba. es imiTaixsneba, rom am miwas upiratesad mosaxleobis 

dabalSemosavliani jgufi amuSavebs. es procesi yvelaze damRupvel 

zemoqmedebas axdens msoflio mosaxleobis yvelaze Rarib 20%-ze. 

radgandanakargis simZime ZiriTadad am jgufs awveba. amasTan, Raribi 

mosaxleoba moklebulia elementarul sanitaruli pirobebs da sufTa 

sasmel wyals, rac sxvadasxva SefasebiT, msoflioSi yvela avadmyofobis 

80%-is mizezia. garemos am da sxva problemebis gadaWra dakavSirebulia 

bunebrivi resursebis gamoyenebis efeqtianobis amaRlebisa da 

mosaxleobis uRaribesi fenis cxovrebis pirobebis gaumjobesebasTan. am 

konteqstSi myari zrda, garemosTan harmoniaSi, ekonomikuri ganviTarebis 

ganuyofeli komponentiა. 

8.1. ეკონომიქსი და გარემო 

    XX! - ე საუკუნეში კლიმატის ცვლილება იქნება განვითარების ერთ-ერთი 

გადამწვეტი ფაქტორი. გლობალური გათბობა  და ეკოლოგიაზე მისი 

ზემოქმედება უშუალოდ შეეხება მსოფლიოს ყველა ქვეყანას ანუ მისი 
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შედეგისგან არცერთი სახელმწფო  არ იქნება დაზღვეული. დროის გრძელვადიან 

პერიოდში იგი მთელ კაცობრიობას ემუქრება, მაგრამ  მოკლევადიან მონაკვეთში 

საფრთხე და დაუცველობა პირველ რიგში ღარიბ მოსახლეობას ეხება, რადგან  

იგი, მოსახლეობის სხვა ჯგუფებთან შედარებით, უფრო  მოწყვლადია.  

    კლიმატის   ცვლილებით   გამოწვეული   საფრთხეები.  ადამიანის 

განვითარება დაკავშირებულია მისი რეალური არჩევანისა და თავისუფლების, იმ 

შესაძლებლობის გაფართოებასთან, რომლითაც ადამიანები სარგებლობენმათვის 

მისაღები და სასიამოვნო ცხოვრების განსახორციელებლად. ადამიანის 

განვითარებაში არჩევანი და თავისუფლება უფრო მეტია, ვიდრე მატერიალური 

შეუზღუდველობა. მართლაც, სასურველი ცხოვრების არჩევანს მოკლებულია, 

როგორც იმ ადამიანთა ცხოვრება, რომლებიც მოწამლული არიან სიღატაკით, 

ავადმყოფობით და გაუნათლებლობით, ასევე იმ ადამიანთა ცხოვრებაც, 

რომლებიც, პირველთაგან განსხვავებით,არ განიცდიან მატერიალური და 

სულიერი სიმდიდრის ნაკლებობას,მაგრამ არ გააჩნიათ სამოქალაქო და 

პოლიტიკური თავისუფლება. 

   ეკოლოგიური საფრთხეები (კლიმატის ცვლილება, გაუტყეურება, ჰაერისადა 

წყლის  რესურსის გაჭუჭყიანება, ბუნებრივი კატასტროფები,...) ყველაზე 

მოქმედებს, მაგრამ მათმიმართ  ყველაზე მეტად მოწყვლადი ღარიბი ქვეყნები 

იქნებიან. 

XXI-ე საუკუნეში კლიმატის ცვლილება ადამიანისეული განვითარების ერთ-ერთ 

განმსაზღვრელ ფაქტორი იქნება.  საქმე ის არის, რომ  მსოფლიო საშუალო 

ტემპერატურა, რომელიც გლობალური კლიმატის მდგომარეობის პოპულარული 

საზომი გახდა, მრავალ მნიშვნელოვან გარემოებაზე (ეკოლოგიური, 

მეტოროლოგიური...) ზემოქმედებს. ამ გაგებით, გლობალური გათბობა უშუალოდ 

ყველა ქვეყანას ეხება და გრძელვადიან პერსპექტივაში მისგან არავინ იქნება 

დაზღვეული. ახლო პერსპექტივაში კი საფრთხე და დაუცველობა, მეტწილად, 

ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებს დაატყდება, სადაც ყოველდღიურად 

იგრძნობა ადამიანისეული განვითარების უკმარისობა, აგრეთვე, მქონებელთა და 

უქონებელთა შორის გაღრმავებული უთანასწორობა. გლობალიზაციამ 

ზოგიერთიქვეყნისათვის უპრეცედენტო შესაძლებლობა შექმნა, ხოლო ქვეყნების 
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დიდი ჯგუფი განზე დატოვა. მაგალითად, ინდოეთში, ისევე როგორც 

საქართველოში (2004-20012 წწ), ეკონომიკურ ზრდის მაღალ ტემპებს   არ 

გამოუწვევია მნიშვნელოვანი ცვლილება სიღარიბის შემცირებისა და საზრდოს 

გადიდების ასპექტში. სხვა ქვეყნებში, მაგალითად, სუბსაჰარისეულ აფრიკაში, 

ეკონომიკური ზრდა ნელი ტემპით მიმდინარეობდა  და არასაკმარისიაღმოჩნდა 

სიღარიბის სწრაფად შესამცირებლად. ასევე, აზიის ვრცელი ტერიტორიის მრავალ 

ქვეყანაში შთამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდა,მთლიანობაში არასაკმარისია 

ათასწლეულის ამოცანის გადასაჭრელად - 2015 წლისათვის უკიდურესი 

სიღარიბის მასშტაბის ორჯერ შესამცირებლად. 

    რომელ მომენტშია კლიმატური ცვლილება საშიში?  ამ კითხვას თავისთავად 

მეორე კითხვა მოყვება - საშიში ვისთვის? საქმე ის არის, რომ ის რაც საშიშია ან 

თუნდაც დამღუპველია, ვთქვათ, ქართველი წვრილი ფერმერისათვის, შეიძლება 

საფრთხეს არ წარმოადგენდეს მსხვილი, მექანიზებული ევროპელი 

ფერმერისათვის. ეს პასუხი მართებულია მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ 

გრძელვადიან პერსპექტივაში კლიმატური ცვლილების საფრთხე  საყოველთაო 

გახდება.  თუმცა ეს საფრთხე ყველაზე მეტად ეხება ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებს და აქ დასახლებულ უღარიბეს ადამიანებს, რაც ამ ადამიანების 

განვითარებაზე უარყოფითად იმოქმედებს. 

        ინდუსტრიული ერის დადგომიდან მსოფლიო საშუალო ტემპერატურა 

დაახლოებით 0.70C (1,30F)-ით გაიზარდა. ბოლო პერიოდში დათბობის ტენდენცია 

დაჩქარდა და ყოველ ათწლეულში 0.20C შეადგინა. ტემპერატურის გლობალური 

გათბობის მატების თანამგზავრია ნალექების განაწილების ადგილობრივი რეჟიმის 

შეცვლა, ეკოლოგიური ზონების გადაადგილება, ზღვების გათბობა და 

მწვერვალების ყინულოვანი ქუდების დნობა. 

          გაეროს ექსპერტთა გაანგარიშებით, კლიმატური ცვლილებით გამოწვეული 

გლობალური ეკოლოგიური საფრთხე ტემპერატურის 20C (3.60F)-ით მატება იქნება. 

მის მაღლა ტემპერატურის აწევა კი კატასტროფულ შედეგს გამოიწვევს. ყველაზე 

საშინელ დარტყმას ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები მიიღებენ, რომელთა 

უმრავლესობა ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რეგიონებშია განლაგებული. 

პირველ რიგში აგრარული სექტორი დაზარალდება, სადაც დასაქმებულია 
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მოსახლეობის დიდი ნაწილი და იგი, სხვა სექტორებთან შედარებით, არსებით 

სოციალურ-ეკონომიკურ როლს ასრულებს. მდგომარეობას ის გარემოებაც ამძიმებს, 

რომ ამ ქვეყნებში ცხოვრობს  მსოფლიო ღარიბი მოსახლეობის უმრავლესობა. 

ამრიგად, უნდა მივიჩნიოთ, რომ მართალია კლიმატის ცვლილება გლობალურია, 

მაგრამ მისი ეფექტი, მეტწილად, ლოკალური იქნება. რადგან კლიმატური 

ცვლილების ფიზიკური ზემოქმედება, ერთი მხრივ, გეოგრაფიით იქნება 

შემოფარგლული, ხოლო, მეორე მხრივ, მიკროდონეზე - გლობალური გათბობისა 

და ჩამოყალიბებული ამინდის პირობებს შორის ურთიერთზემოქმედებით. ასევე 

განსხვავებული იქნება კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება ადამიანისეულ 

განვითარებაზე. ეს იმით აიხსნება, რომ კლიმატური  პირობების ცვლილება 

გადახლართულია უკვე არსებულ  სოციალ-ეკონომიკურ დაცულობასთან. ამ 

მხრივ, ყველაზე მეტად დაუცველია ნაკლებად განვითარებული წვეუნები, მათ 

შორის  კი განსაკუთრებით უფრო ნაკლებად განვითარებული სახელმწიფოები.  

ასეთი დასკვნა აშკარად მიუთითებს გლობალური საფრთხის უთანასწორო 

განაწილებაზე, როგორც მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებს შორის, ასევე თითოეული 

ქვეყნის შიგნით. ამის მიუხედავად, ადამიანისეულ განვითარებაში გამოიყოფა 

რეგრესის რისკის ხუთი მულტიპლიკატორი: 1. მწარმოებლურობის დაქვეითება 

აგრარულ სექტორში. ამ დარგის განვითარებაზე დამოკიდებულია მსოფლიო 

მოსახლეობის 3/4, რომლის დღიური შემოსავალი ერთ ამერიკულ დოლარზე 

ნაკლებია. სუბსაჰარისეული აფრიკის გვალვიან რეგიონებში მოსახლეობის 

შემოსავლის დანაკარგი 2060 წლისათვის 26 მლრდ $ გაუთანაბრდება (2003 წლის 

მუდმივ ფასებში). რაც ამ რეგიონისათვის მიმდინარე ორმხრივ დახმარებას 

აღემატება. ეს მოვლენა,თავის მხრივ, 600 მლნ ადამიანით გაზრდის მოშიმშილე 

მოსახლეობის რაოდენობას1[1Доклад о развитии человека 2007/2008.Борьба с 

изменениями  климата:  человеческая солидарность в разделенном мире /Пер. 

с англ.-Изд.”Весъ Мир”,  2007,  с.27]. 

    კლიმატის  ცვლილებაზე მთავრობათშორისი ექსპერტთა ჯგუფის შეფასების 

მეოთხე მოხსენება შეიცავს მომავალში კლიმატის ცლილების პროგნოზებს, 

რომლებშიც მოცემულია კლიმატის ცვლილების მოდელების დიაპაზონში ფართო 

ცვლილების სპექტრი. მათი მეშვეობით ვლინდება რისკებისა და მოწყვლადობის 

წყაროები: 
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     პროგნოზი:  დედამიწის გათბობა გამოიწვევს  ჩრდილოეთის განედებში 

ნალექების რაოდენობის მატებას, ხოლო სუბტროპიკულ განედებში - კლებას. 

ძალზე ალბათურია, რომ მთების ყინვარები  და თოვლის საფარი მომავალშიც 

შემცირდება. ტემპერატურის ზრდის პირობებში, წყლის ჩადინებისრეჟიმის 

ცვლილება და ტენის აორთქლება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მსოფლიო 

წყლების განაწილებაზე. ასევე, მეტად მოსალოდნელია, რომ ოკეანებში 

ტროპიკული ციკლონები (ტაიფუნი, ქარიშხალი),  წყლის გათბობის კვალობაზე, 

უფრო ინტენსიური და ძლიერი გახდება, რადგან  ყველა ციკლონი ყალიბდება 

ზღვისგან გათავისუფლებული ენერგიის ხარჯზე, რომელსაც ზრდის ტენდენცია 

აქვს. ერთერთმა გამოკვლევამ (Emanuel 2005) გამოავლინა, რომ 1977-2007 წლების 

პერიოდში ტროპიკული ციკლების მოქმედების რადიუსი გაორმაგდა. ზღვის 

დონე კი მატებას აგრძელებს. ოკეანეებმა შეიწოვესგლობალურ გათბობასთან 

დაკავშირებული ჭარბი სითბოს 80%-ზე მეტი და მსოფლიო გადაიყვანეს 

თანდათანობით თერმული გაფართოების პირობებში. გვალვები და 

წყალდიდობები უფრო ხშირი გახდა და პლანეტის სულ უფრო მეტ ნაწილზე 

ვრცელდება. 

    მნიშვნელოვანი პრობლემაა წყალდიდობასთან დაკავშირებული რისკები. 

დასავლეთ ანტარქტიკის ყინულოვანი საფარის დაჩქარებულმა გალღობამ   

შეიძლება ზღვის დონის ამაღლების პროგნოზულ მაჩვენებელს ხუთჯერ და 

მეტად გადაამეტოს. კცმეჯ-ის პროგნოზის სცენარზე აგებულ ერთერთ მოდელში, 

რომელშიც დაშვებულია მაღალი დემოგრაფიული ზრდა,  ტემპერატურის 3-4 0C-

ით გადიდება, 134-332 მლნ კაცით შეავსებს იმ მოსახლეობის რიცხოვნებას, 

რომლებიც სანაპირო ტერიტორიის დატბორვით იტანჯება.. XXI-ე საუკუნის 

დასასრულს, ტროპიკული შტორმების აქტიურობის გათვალისწინებით, ამ 

ციფრმა შეიძლება 371 მლნ კაცს მიაღწიოს. საკმარისია ითქვას, რომ ზღვის 

დონის მხოლოდ ერთი მეტრით ამაღლებამ შეიძლება ქვემო ეგვიპტეში 6  მლნ 

ადამიანი ეკომიგრანტი გახადოს.  

    3.  სანაპირო ადგილების დატბორვის და ექსტრემალური  მოვლენების 

საფრთხის ზრდა. კლიმატზე დამოკიდებულ სტიქიური უბედურების  უმთავრეს 

ფაქტორად უკვე გვალვა და წყალდიდობა   ითვლება. მისგან ყოველწლიურად 
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200 მილიონზე მეტი ადამიანი იტანჯება,რომელთა   დაახლოებით 98%  

ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ცხოვრობს.ოკეანეებმა “შეიწოვეს”გლობალურ 

გათბობასთან დაკავშირებული ჭარბი სითბოს 80%-ზე მეტი და მსოფლიო 

გადაიყვანეს თანდათანობით თერმული გაფართოების პირობებში. გვალვები და 

წყალდიდობები უფრო ხშირი გახდა და პლანეტის სულ უფრო მეტ ნაწილზე. 

იგი  განსაკუთრებული შეშფოთების საგანია სუბსაჰარისეულ აფრიკაში, მაგრამ 

ეს მოვლენა შეიძლება სხვა რეგიონებსაც (სამხრეთ აზია, ლათინური ამერიკა...)  

შეეხოს. ამ რეგიონებში ყველაზე მოწყვლადია აგრარული წარმოება, 

გასაკუთრებით იქ,  სადაც წვიმებზე დამოკიდებული კულტურები ჭარბობს. 

პროგნოზის მიხედვით სუბსაჰარისეულ აფრიკაში შემცირდება სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულები, ზრდის სეზონის ხანგრძლივობა და ძირთადი 

სასურსათო კულტურის მოსავლიანობა. 2020 წლისათვის აფრიკის  ამ რეგიონში, 

გვალვის, ტემპერატურის მატებისა და წყალმომარაგების გაუარესების გამო, 

დამატებით 75-250 მლნ ადამიანი წააწყდება არსებობის საშუალებების დაკარგვის 

საფრთხეს. 

    4. ეკოსისტემის კრახი. ეკოლოგიურ ფრონტზე  უკვე ჩანს ეკოსისტემისათვის 

მიყენებულისერიოზული ზარალი, რომელიც დაკავშირებულია წინა და 

ახლანდელი თაობების მოხმარების მოდელის არჩევანთან. ღარიბ ქვეყნებს კი არ 

შეუძლიათ და არც უნდა შეეცადონ გაიმეორონ მდიდარი ქვეყნების წარმოებისა 

და მოხმარების მოდელი. თავის მხრივ, მდიდარი ქვეყნები  ვალდებულნი არიან 

შეამცირონ თავიანთი ეკოლოგიური კვალი * (*ეკოლოგიური კვალი ახასიათებს 

ბუნებაზე კაცობრიობის მოთხოვნას. იგი ზომავს  ხმელეთს ან წყალს, რომელსაც 

სახელმწიფო იყენებს განსაზღვრული დოვლათის მისაღებად. იგი მოიცავს 

მოხმარებული რესურსის წარმოების ზონებს,, სივრცეს შენობებისა და გზების 

განლაგებისათვის,  აგრეთვე ეკოსისტემას, რომელიც აუცილებელიაგამოყოფილი 

ნარჩენების შთანთქმისათვის),თუნდაც იმის გამო, რომ გლობალურ 

პერსპექტივაში მათი სულობრივი წარმოება და მოხმარება არამდგრადი 

აღმოჩნდება. ამჟამად, განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს  კლიმატის 

ცვლილების გლობალური პრობლემები და ეკოსისტემის სიმყიფე. მკვლევართა 

მტკიცებით, „კაცობრიობამ უკვე გადააბიჯა, სულ მცირე, სამ პლანეტარულ 
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სახღვრებს“. მომავალშიდაჩქარდება მრავალი სახეობის გაქრობის ტემპი. 

სავარაუდოდ, 30C მატების შემთხვევაში არსებულისახეობების  20 – 30%-ს 

გაქრობა დაემუქრება. 

    5. ჯანმრთელობის გაუარესება.კლიმატის  ცვლილებას შეუძლია მრავალ 

ასპექტში გააუარესოს ადამიანის ჯანმრთელობა.საკმარისია აღინიშნოს, რომ  

მსოფლიოში დამატებით 220 – 400 მლნ კაცით გაიზრდება მალარიით 

დაავადებულ ადამიანთა რიცხოვნება.  

    უახლოეს პერსპექტივაში დედამიწის შესაძლებლობის შეზღუდვის მთავარი 

ფაქტორი იმდენად მოსახლეობის მოსალოდნელი ზრდა კი არ იქნება, რომლის 

თავიდან აცილება გონივრული დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარებით 

შესაძლებელია, არამედ - მსოფლიო კლიმატის ცვლილება. 

 

8.2. garemo da ganviTareba: ZiriTadi problemebi 

ganviTarebis ekologiuri aspeqtebi umTavresad dafuZnebulia 

mdgradi ganviTarebis koncefciaze. მასთან mibmulia 

urTierTdamokidebulebis   ramdenime sfero:  

• mosaxleobasa da resursebs Soris;   

•  garemos da siRaribes Soris;  

• garemos da ekonomikuri zrdაs Soris;  

• garemos da soflis kompleqsuri ganviTarebis Soris; 

• garemos da urbanizaciis Soris; 

• garemosa da msoflio meurneobas Soris.1  [1ТодароМ.П.  

Экономическое развитие : Учебник. М.: ЮНИТИ , 1997, გვ .300-301]. 

  Mმdgradi ganviTareba. termini “mdgradi ganviTareba” warmoiSva 

ekonomikuri zrdisa da garemos Soris optimaluri Tanafardobis Ziebis 

msvlelobaSi. Aაm problemis saerTaSoriso aRiareba iyo 1983 wels   

gaeros egidiT Seqmnili “garemos problemebisa da ganviTarebis 

saerTaSoriso komisia” q-n grobrundlantis xelmZRvanelobiT. სamwliani 

muSaobis procesSi komisiam aRniSna garemos da zrdis problemebis 

ურთიერთ gadaxlarTva, yovelmxriv gaanaliza garemos yvela parametrSi 

asaxuli clilebebi dawamoayena maTi gadaWris rekomendaciebi.Ees 
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mosazreba გაჟღერდა  gaeros generaluras aსაmbleaze (1987 w) gakeTebul 

moxsenebaSi – Cveni saerTo momavali.Mman, faqtobrivad, “ekonomikuri 

zrdis” momxreebsa da “garemos normaluri ieris” momxreebs Soris 

debatebs mouRo bolo da maT kopromisSi „mdgradi ekonomikuri 

ganviTarebis” koncefcia daamuSava, romlis mixedviT “ mdgradi 

ganviTareba aris garemos stabilur mdgomareobaze dafuZnebuli 

ekonomikuri da socialuri ganviTarebis gza, იგი Tanamedrove 

sazogadoebis moTxovnebs unda pasuxobdes da amave dros momavalი 

Taobis ganviTarebis perspeqtivasac iTvaliswinebdes”.A აm ტერმინის 

gansazRvris mravalricxovani variantი arsebobs, magram mainc yvela 

maTganSi igulisxmeba „da kmayofildeბa აxlandeli Taobis moTxovnileba 

momdevno Taobebis moTxovnilebebis safrTxis gareSe”. am formulirebis 

arsi is aris, rom momdevno Taobebis ekonomikuri zrda da cxovrebis 

xarisxi gadamwyveti xarisxiT damokidebulia garemos mdgomareobaze.  

    qveynis bunebrivi simdidre, misi atmosferos, wylis da niadagis 

xarisxi iTvleba yvela Taobis sakuTrebad. axlandeli siamovnebis 

misaRebad am simdidris ukontrolo xarjva, momdevno TaobebisaTviს 

danakargi iqneboda. amis gamo,ganviTarebis proeqtis Semdgeneblebma masSi, 

ამა თუ იმ ფორმით, CarTes danaxarji garemos SenarCunebaze. magaliTad, 

danaxarji Zvirfasi bunebrivi resursebis danakargis anazRaurebaze unda 

iqnas gaTvaliswinebuli ekonomiuri zrdis tempebisa da cxovrebis donis 

gaangariSebisas. es imas niSnavs, rom dasaxuli miznebi miRweuli iqneba 

garemosadmi zaralis miuyeneblad. msoflioSi moxmarebis zrdadi donisa 

da mosaxleobis ricxovnebis gadidebis pirobebSi mdgradi ganviTarebis 

uzrunvelyofa xdeba kacobriobis mTavar problemad.  

   mosaxleoba, resursebi da garemo.seriozul SeSfoTebas iwvevs is 

garemoeba, rom dedamiwis gaunaxlebadi resursebi xdebian mosaxleobis 

ricxovnebis SemzRudvel faqtorad (misi zrdadi moTxovnilebis 

dakmayofilebis SeuZleblobis gamo). teqnikuri progresis wyalobiT 

SeiZleba am faqtoris mniSvnelobის  Semcireბა, magram savsebiT naTelia, 

rom garemos SeuCerebeli rRveva aqveiTebs axlandeli da momavali 

Taobebis SesaZleblobas daikmayofilon TavianTi moTxovnileba. am 

gagebiT, mosaxleobis zrdis tempebis daqveiTeba Seamsubuqebs mravali 



 

216 

 

ekologiuri problemis simwvaves.mosaxleobis swrafi zrdis Sedegad 

mesame samyaroSi deficiti gaxda miwa, wyali da SeSa. mraval uRaribes 

regionSi mosaxleobis simWidrovis zrdam daaCqara sasicocxlod 

mniSvnelovani resursebis degradacia. mesame samyaros zrdadi 

moTxovnilebis dasakmayofileblad aucilebelia  garemos rRvevis 

SeCereba da resursebis gamoyenebis efeqtianobis amaRleba. 

    siRatake da gaრემოს დეგრადაცია. siRaribis da bunebis rRvevis 

zemoqmedebis asaxsnelad ganvixiloT ნაკლეად განვითარებული რეგიონების  

ori tipiuri sofeli _ erTi afrikaSi, meore _ laTinur amerikaSi. erTi 

mxriv, ucxoeli specialistebi afrTxileben naxevrad mSral zonaSi 

ganlagebul afrikuli soflis mcxovreblebs darCenili xeebis gaCexvisa 

da dabalproduqtiuli miwis damuSavebis saSiSroebaze, ramdenadac es 

mxolod daamZimebs maT gaWirvebas. meore mxriv, msgavsi rCeva 

ewinaaRmdegeba TiToeuli ojaxis mTavar amocanas _ awarmoos pirveladi 

aucileblobis produqtebi, romlis gareSe mas ar SeuZlia sikvdils 

gadaurCes.    farTo maStaburi urbanizacia iwvevs demografiuli 

situaciis swraf cvlilebas, amJamad, mosaxleobis yvelaze Raribi fena 

Tavmoyrilia sasoflo raionebSi (70_80%), sadac gaWirveba wvril 

fermerebs aiZulebs resursebis gamoyenebisas momavlisken ki ar gaixedon, 

aramed dResdReobiT gadairCinon Tavi. mraval SemTxvevaSi glexebi 

dasaTesad gaTvaliswinebul marcvalsac ki sakvebad xmaroben. 

ramdenadac moSimSile adamianebis mier agraruli resursebis rRvevis 

procesi  droSi gawelilia, igi ar gamoiyureba dramatulad, magram misi 

Sedegi gansakuTrebulad mZimea. ეს იმით აიხსნება, რომ miwis intensiuri 

damuSaveba sul ufro meti ricxovnebis adamianebis mier (tyeebis gaCexva 

da mcired gamosadegi miwis gawmenda dasaTesad) iwvevs niadagis 

zedafenis Zlier mowyvladobas. mcenareulis Semcireba კი, romelic 

niadags icavs Zlieri qarebisagan, wvimebisa da gamoSrobisagan, aCqarebs 

nayofieri fenis erozias. შესაბამისად, maRali mosavlis miReba sul ufro 

gaZnelebulia, xolo gvalvis Sedegi - sul ufro mZime. gaudabnoebis 

procesi, anu  qviSis Seteva eroziiT modebul niadagze, ufro nayofier 

savargulsac ki gadaylapviT emuqreba. RaribTa umravlesoba arsebobas 

axerxeben mcire nაkveTebis damuSavebiT. misi niadagi gamofituli, mSrali 
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an qviSiania da ar SeuZlia stabiluri mosavlis micema, Tu ver 

moxerxdeba axali miwis nakveTze gadasvla an mineraluri sasuqebis 

SeZena. magram Rarib glexebs, saxsrebis uqonlobis gamo, ar SeuZliaT 

melioraciuli samuSaoebis Catareba da sasuqebis gamoyeneba im raionebSi 

sadac Sobadoba maRalia da bavSvebs TavianTi wvlili SeaqvT 

meurneobaSi, izrdeba mosaxleobis ricxovneba da miwis gamoyenebis 

intensifikacia da masTan dakavSirebული  niadagis erozia. mcenareuli 

safaris Semcireba, Tavis mxriv, asustebs qarisa da wylisgan miwis 

dacvas, xdeba nayofieri fenis Carecxva da gamofitva, rac aqveiTebs 

mosavlianobas da sursaTis warmoebas მოსახლეობის erT sulze. 

cxovrebis garemoze msgavsi zewolis Sedegia gaudabnoeba, rac Tavis 

mxriv aCqarebs (biZgs aZlevs) soflis mosaxleobis migracias qalaqSi, an 

mas aiZulebs daamuSaos naklebad gamosadegi nakveTebi. amrigad, wre 

ikvreba da es damRupveli cikli იkvlavwarmoeba (naxldeba).  

   gansxvavebuli situacia yalibdeba samxreT amerikaSi - teniani da 

uzarmazari tyis masivis  piras ganlagebul tipiur sofelSi. aq 

fermerTa umravlesoba, samTavrobo programis CarCoSi, axlaxan 

gadmosaxlebulia, maT sakuTrebaSi gadaecaT gasawmendi miwis nakveTebi, 

romelmac unda gamoiwvios  qalaqis Warbmosaxleobis Semcireba da  

migraciuli nakadis mimarTulebis Secvla. afrikuli soflisagan 

gansxvavebiT, aq tenis da tyis siWarbea, mdidaria cxovelTa samyaro. 

ufro metic, tye meurneobriobis mTavari “Semaferxebeli” faqtoria. mas 

wvaven farTobis gasawmendad, saTesad da dasargavad.  tyis gaCexva axal 

fermerebs raRac droSi miwas aZlevs, romlis damuSaveba maT zomierი 

SemosavliT uzrunvelyofs, magram aq notio (teniani) tyis niadagis, iseve 

rogorc sxva tenian tyeebSi, 90% mcirenayofieria, da masze mosavlis 

miReba zedized mxolod ramdenime wels SeiZleba. warmoebiTi faqtorebis 

da teqnologiis uqonloba, romelTa daxmarebiT SeiZleboda 

mosavlianobis amaRleba, ganapirobebs mosavlianobis Zlier dacemas 

miwis  damuSavebis pirvel wlebSi. amis gamo, axal mosaxleebs uxdebaT 

axali tyiani nakveTebis dawva/gaCexva. saboloo jamSi, samTavrobo 

programa gadaiqceva mis dapirispirebulobaSi, ramdenadac fermerebi 

toveben uvargis miwis nakveTebs, xolo axali nakveTebi ar iZlevian 

arsebuli mdgomareobis gamosworebis SesaZleblobas. ojaxebis 
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Semosavali dabali da arastabiluria, mosavlianoba dabal donezea 

SenarCunebuli an umniSvnelod izrdeba. axalmosaxleebis ukan rCeba 

unayofo carieli (გაveranებულi) adgili, qveiTdeba mTeli meurneobis 

efeqtianoba.  

    agrarul seqtorSi bunebrivi garemos rRvevis mizezebi da Sedegebi 

Zlier gansxvavdebian regionidan regionamde, magram ufro xSirad, am 

rRvevis uTavresi  mizezia qronikuli siRatake.  

 “brundlantis komisiis” azriT, biosferos degradirebis erT-erTi 

mTavari mizezi masobrivi siRatakea. siRatakis da bunebrivi garemos 

urTierTqmedebis kidev erTi Sedegia tyis gakafva. afrikaSi xe-tye 

mravali mizniT gamoiyeneba, maTgan umTavresia kerZis mosamzadeblad 

sawvavis miReba. SeSis gareSe ojaxs ar SeuZlia cxeli kerZis moxmareba, 

simindis fqvilis (poSo) momzadeba da wylis aduReba. ამის გამო, Raribი 

mosaxleoba iZulebულია, sxva sawvavis uqonlobis gamo, tye gaCexos, 

gamofitos savarguli miwebi misi metismeti eqsploataciis gamo, 

gaaudabnooნ saZovrebi, Seamciroნ mtknari wylis raodenoba da a.S. 

mcenareulis mospoba კი damRupvel zemoqmedebas axdens soflis 

mosaxleobis uRaribes nawilze. ეს იმით აიხსნება, რომ mcenareuloba 

SenarCundes atmosferuli naleqebiს შენარჩუნების მნიშვნელოვანი პიროობაა, 

რადგან,. mისი fesvuri sistema gvalvian raionebSi iWeren tens mSral 

sezonSi. amiს გამო, mcenareuli safaris Sesusteba იწვევს gruntuli 

wylebis donis Semcirebas da თვოით mcenareulობis daRupvas, iRupeba 

axalgazrda mcenareebic. es TviTmxardamWeri (TviTdamcveli) damRupveli 

procesi gavrcelebas iwyebs mezobel regionebzec.  saarsebo 

moTxovnileba qalebs aiZulebs saTbobi moZebnon saxlidan sul ufro 

meti dacilebiT da maTze kargaven did dros sxva saqmeebis da bavSvebis 

aRzrdis sazianod. rig SemTxvevaSi SeSis ukmarisoba maT aiZulebs 

dawvan organuli narCenebi da sasuqi, romelTa gamoyeneba aucilebelia 

miwis nayofierebis SesanarCuneblad. 

     lokalur doneze dawyebuli garemos degradacia,swrafad gamodis 

misi sazRvridan da Rebulobs regionul maStabs. magaliTad mTian 

adgilebSi tyis gaCexva amaRlebs dablobSi ganlagebul nakveTebis 

sisustes. Zlieri wvimebiT gamowveuli niadagis Camorecxvas SeuZlia 
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gamoiwvios mdinareebis daleqva (daSlamva) da sasmeli wylis wyaroebis 

daWuWyianeba. amitom bunebriv kataklizmebs, ganpirobebuli garemos 

darRveviT (wyaldidoba, gvalva, talaxi, Rvarcofi) aqvT katastrofuli 

Sedegebi soflis meurneobisaTvis, rogorc lokalur aseve regionul 

doneebze. msgavsi procesis yvelaze saimedo mtkicebaa პაკისტანი, indoeTi 

da bangladeSi.magaliTad, pakistanSi mosaxleobis mniSvnelovani nawili 

siRaribeSi cxovrobs  (2002 wels _ 149.9mln kaci). ეს ქვეყანა, iseve rogorc 

mis mezoblad mdebare indoeTi, awydeba garemos swrafi gauaresebis 

problemas. tyis umetesoba moispo (gaiCexa da gamoyenebul iqna sawvavad), 

maRali tempebiT mimdinareobs niadagis erozia, ileva wylis wyaroebi da 

ulmoblad progresirebadia gaudabnoebis procesi. bunebrivi procesebis 

gauareseba ukve iwyebs zemoqmedebas sasoflo-sameurneo saqmianobaze; 

datvirTva bunebriv garemoze imdenad maRalia, rom gaZnelebulia 

mravalricxovani mosaxleobis moTxovnilebis uzrunvelyofa.  1995 wels, 

Ppakistanis აგრარულ meurneobaSi dasaqmebuli იყო aqtiuri mosaxleobis 

(40.3mln kaci) 47% (1975 wels-56.8%), romelic qmniდა mSp-is 25%-s, (1975 

wels_32%). umniSvnelovanesi sasoflo sameurneo kulturebia bamba, 

brinji da Saqris lerwami. Ppakistans Semoaqvs kvebis produqtebi-mTliani 

importis (mxolod dovlaTi)is 12.2% - 9.74 mlrd $. 

    გასული საუკუნის 80-ian wlebSi damuSavebuli farTobis sidide, erT 

mcxovrebze gaangariSebiT, yovelwliurad 1.9%-iT mcirdeboda, rac 

uRaribes glexobas naklebad gamosayenebel miwebze გადასვლას aiZulebდა  

. 

     უფრო ნაკლებად განვითარებულ qveynebSi uRaribesi glexebis 60%-ze 

met brZolas arsebobisaTvis eweva zRvrulad dabal mwarmoeblur 

niadagebze.  zogierT regionSi situacia Rrmavdeba uzarmazari 

uTanasworobiT miwis ganawilebaSi. es umiwo glexebs aiZulebs imuSaoნ 

gamofitul ekologiurad sust niadagze. mcire nayofieri niadagis 

intensiuri damuSaveba iwvevs  maT swraf rRvevas da mosavlianobis 

dacemas. yovelwliurad 270 aTasamde kv.m sasoflo sameurneo savarguli 

unayofo xdeba. Zalze gamofitulia 1.2 mlrd akri farTobi (udris 

CineTis da indoeTis teritorias erTad aRebuls). mosaxleobis swrafi 

zrdis Sedegad da soflis meurneobis zrdis tempis CamorCenis gamo 



 

216 

 

mosaxleobis erT sulze (80-ian wlebSi) sursaTis warmoeba 69 qveyanaSi 

Semcirda. 

    xSirad maRal Sobadobas Tvlian TviT siRaribis mier warmoSobili 

problemis mizezad. Mმagალითად, mosaxleobis simWidrove sasoflo 

savargulis erTeulze CineTSi orjer maRalia indoeTTan SedarebiT,  

magram mosavlianobac aq orjer metia. Aaseve, garemos rRveva da maRali 

Sobadoba urTierTdakavSirebuli cnebebia, Tumca orive es procesi 

ZiriTadad warmoSobilia absoluturi gaRatakebis fenomenebiT. mesame 

samyaroSi warmatebuli ekologiuri politika SeuZlebelia iseTi 

problemis winaswar gadauWrelad, rogoricaa umiwoba, siRaribe, 

instituciur resursebze daSvebis sirTule  და  ა.შ. 

            

 8.3. garemos ekonomikis tradiciuli modelebi 

უფრო ganviTarebul qveynebSi, garemosTan urTierTdamokidebulebis 

modelSi, შესაძლებელია neoklasikuri Teoriis debulebebis gamoyeneba. misi 

daxmarebiT aiხsნება bunebrivi resursebis racionaluri gamoyenebis pirobebi 

da bazris fiaskos gavlenა ekonomikuri saqmianobis efeqtianobaze. msgavsi 

analizis safuZvelze damuSavdeba warmoSobili damაxinjebebis aRmofxvris 

RonisZiebebi. bazris mier ama Tu im bunebrivi resursis optimaluri 

gamoyenebis uzrunvelyofa maSin iTvleba gadawyvetilad, roca mocemuli 

resursis moxmarebidan sazogadoeba axdens wminda sargeblobis 

maqsimizacias. misi sidide udris sxvaobas sazogadoebis mTlian 

sargeblobasa da mis misaRwevad mwarmoebelTa yvela danaxarjs Soris. 

jamobrivi wminda sargebloba maqsimizirdeba, roca zRvruli danaxaji 

resursis damatebiTi resursis amosaRebad an sawarmoeblad utoldeba 

zRvrul sargeblobas misi momxmareblisaTvis da a.S. 

    Tavisufali bazris neoklasikuri Teoriis mxareebi amtkiceben, rom 

resursebis araefeqtiani gamoyenebis mizezebi, romlebic, Tavis mxriv, 

sabazro Zalebis Tavisufali moqmedebis Semaferxeblebia, ganpirobebulia 

sakuTrebis sistemis arasrulyofiT. ამიტომ yvela resursis gadacema kerZo 

mflobelobaSi da srulyofili sabazro sistema, მათ efeqtian gamoyenebაs 

uzrunvelyofს. bazrebs, romlebic sakuTrebis uflebis srulyofili 

sistemis pirobebSi moqmedeben oTxi damaxasiaTebeli niSani აქვთ: 



 

216 

 

1. universaloba: yvela resursi imyofeba kerZo mflobelobaSi; 

2. gansakuTrebuloba: iqmneba SesaZlebloba ar davuSvaT sxva 

pirebis mier TavianTi interesebisaTvis im resursebis gamoyeneba, 

rომელიც kerZo sakuTrebaSi imyofeba; 

3. transferuloba: resursebis mflobeli mas gankargavs Tavisi 

SexedulebiT, axdens mis realizacias maSin roca amas saWirod 

CaTvlis; 

         4.   iZulebითობa (Zaldataneba): resursis gamoyenebiს ხარჯზე 

(ბazris wesebiT ganpirobebuli) sargeblobis ganawilebის  

savaldebulo wesiT uzrunvelyofა. 

  dasaxelebul pirobebSi  resursebis mflobeli dainteresebulia 

misi gayidviთ an gamoyenebiT wminda sargeblobis maqsimizaciის 

მიზნით.Mმagალითად,  fermeri, romelic flobs miwis nakveTs, airCevs 

investiciis sidides, damuSavebis meTodebs da produqciis 

moculobas, romelic maqsimalur Semosavals miscems miwidan (იხ. 

izokvanti – j.k.). is faqti, rom miwas Rirebuleba aqvs, fermer-

mesakuTres SesaZleblobas aZlevs, Tavisi meurneobis modernizaciis 

mizniT, სesxia iRos. 

  Tu yvela oTxi piroba erTdroulad ar realizdeba, maSin bazarze 

SeiZleba damaxinjeba warmoiSvas. და მისი დეფორმაცია 

გამოიწვიოს.saზოგადოებრივი საკუთრების resursi. Tu deficituri 

resursi (mocemul SemTxvevaSi saxnavi miwa) koleqtiur sakuTrebaSii 

myofeba,maSin ar iqmneba maRali mogebis an monopoliuri rentis 

amoRebis pirobebi. neoklasikuri Teoria amtkicebs, rom aseTi rentis 

uqonloba warmoSobs resursebis araefeqtian gamoyenebas. magaliTad, 

warmovidginoT, rom gansaRvruli miwis nakveTi kerZo 

sakuTrebaSiimyofeba. praqtikuli miwaTmflobeli axal muSakebs 

qiraobs manamde, sanam maTi zRvruli produqti Rirebulebis mixedviT 

ar gauTanabrdeba samuSao Zalis fasis sabazro sidides. warmoebiTi 

datvirTva Tanabarzomierad nawildeba da TiToeuli muSaki 

uzrunvelyofs saSualo gamomuSavebas. magram, Tu mxedvelobaSi 

miviRebT SromiTi Semosavlis  klebadobis kanonis moqmedebas, 

damatebiTi muSakis daqiraveba Seamcirebs saSualo gamomuSavebas erT 
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dasaqmebulze. Tu meti muSaki iqneba daqiravebuli, maSin am damatebiT 

muSakze gaRebuli anazRaureba gadaaWarbebs mis wvlils warmoebaშi 

da miwaTmflobeli dazaraldeba (gaiRebs danakargs), magram mogebis 

maqsimizacias gamodevნebuli mwarmoebeli ar daiqiravebs am damatebiT 

muSaks, am SemTxvevaSi miwaTmflobeli miiRebs monopolur rentas. 

koleqtiuri formis (kooperativi) CarCoSi კი sazogadoebis 

wminda Semosavali miwis sargeblobidan naklebi iqneba. am SemTxvevaSi 

TiToeul muSaks SesaZlebloba aqvs Tavisi Sromis sruli produqti 

miiRos, romelic utoldeba warmoebaSi yvela dasaqmebulis saSualo 

produqts. muSakis Semosavali mis xelfasze ufro maRali iqneba 

manam, sanam warmoeba ar moizidavs muSakTa imden raodenoba, romelic 

gamoiwvevs saSualo produqtis  Semcirebas xelfasis sididemde. 

romlis Semdeg yvela damatebiTi muSis zRvruli produqti xelfasze 

dabali aRmoCndeba, Tu davuSvebT, rom yvela samuSao Zala 

gamoiyeneba sxva samuSaoze, sadac Sromis mwarmoebluroba ufro 

maRali iqneba, vidre pirvel nakveTze, maSin sazogadoebas eqneba 

danakrgi, roca zRvruli produqti aRmoCndeba pirvel nakveTze 

miRebul zRvrul produqtze naklebi. magram sazogadoeba veraviTar 

monopoliur rentas ver miiRebs im situaciaSi, roca muSakTa 

gansazRvruli raodenoba saSualo produqts Seamcirebs xelfasis 

donemde. rogorc todaro samarTlianad SeniSnavs, am neoklasikuri 

“Teoriis logikuri daskvnaa SeTavazeba, Tu es SesaZlebeli gaxdeba, 

gaataros privatizacia sazogadoebis keTildeReobis asamaRleblad”  

[ Тодаро М.   П .  Экономическое развитие : Учебник  М.:    ЮНИТИ ,   

1997,  с .] 
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  8.4.  sazogadoebis danakargi da sargebloba 

    rogorc ukve aRiniSna, yoveli damatebiTi muSaki, romelic 

koleqtiur miwaze dasaqmebul muSebs uerTdeba garegani efeqtiა, 

ramdenadac ახლა arsebuli Semosavali dasaqmebulTa met ricxvze 

iyofa. Gგaregan ფaქტორად iTvleba erTi momxmareblis an mwarmoeblis 

zemoqmedeba meoreze, miyenebuli zianis anazRaurebis gareSe an 

sargeblobიs Tanabarzomieri gadanawileba. koleqtiuri 

miwaTmlobelobis SemTxvevaSi gare efeqti (damatebiTi muSakebi) iwvevs 

saSualo mwarmoeblurobis daqveiTebas, magram problema SeiZleba 

advilad გადაიჭრას miwis privatizaciis msvlelobaSi. თუმცა mraval 

situaciaSi gare efeqtis kompensaciაs Sida SesaZleblobis xarjze 

mravali siZnele xvdeba. es gansakuTrebiT im SemTxvevebs exeba, roca 

raime individualur qmedebas sazogadoebisaTvis moaqvs danakargi an 

sargebloba. sazogadoebriv sikeTeა (dovlaTi) moqmedeba an resursi, 

romelsac sargebloba moaqvs mTeli sazogadoebisaTvis da romelTa 

xelmisawvdomoba ar mcirdeba erTdroulad mravali adamianis 

moxmarebis მსვლელობაში. saerTo sikeTis tipiuri magaliTia sufTa 

haeri an  სუფთა წყალი. მისგან განსხვავებით, sazogadoebrivi zarali 

(ziani) ისეთი moqmedebaა, romelic mavnea (sazianoa) sxva adamianebis 

keTildReobisaTvis. adamiani, Tavisi bunebiT, ver iTvaliswinebs srul 

pasuxismgeblobas Tavis moqmedebaze, amitom sazogadoebis saerTo 

ziani ukontrolo individualur saqmianobaze Zalze 

arsebiTia.magaliTad gamodgeba regionisaTvis miyenebuli zarali tyis 

gaCexvis gamo: igi moicavs eroziis gaZlierebas, მიწის zeda fenis 

gaSrobas, wylis miwisqveSa wyaroebis dakargvas, wyalsacavebis 

gaWuWyianebas, wylis resursis Semcirebas da klimaturi cvlilebebis 

safrTxes. 

        qalaqebis ganviTareba da sacxovrebeli garemo. 

    saqalaqo jurRmulebis ekologia qalaqis RaribTa cxovreba 

bevrad ეmsgavsებa soflis RaribTa cxovrebაs: ojaxis yvela wevris 

samuSao dRe xangZlivia, Semosavali aramyaria, პრობლემაა arsebuli 

saxsrebiს ganawileბა kvebaze, mkurnalobasa da swavlaze. Tumca 
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mTlianobaSi qalaqelTa Semosavali ufro maRalia, vidre soflis 

macxovreblebis, magram qalaqelTa yvelaze Raribi fena xSirad ufro 

uares ekologiur pirobebSi cxovrobs, vidre soflelebi. saqalaqo 

centrebis swrafi zrda mTavrobebis winaSe სვამს resursebis gamoZebnis 

umZimesi amocanaს qalaqebis infrastruqturis formirebisa da 

mosaxleobis komunaluri momsaxurebis uzrunvelsayofad. 

ახლანდელი saqalaqo garemo normalur cxovrebაs ვერ 

უზრუნველყოფს. antisanitaria, rTuldeba mosaxleobis zrdadi 

simWidroviT da samrewvelo narCenebiT.ადგილი აქვს mavne nivTierebebis 

maRal koncentraciaს, romelic Sexamebulia WuWyian haerSi da wyalSi 

paTogenur mikrobebTan.ეს კი (isedac mravali problemiT damZimebul – 

j.k.) ganuviTarebel qveynebsjandacvis sferoSirTul problemas 

წარმოუშობს. 

qalaqebSi Raribebs naklebi SesaZlebloba aqvT Seamciron 

degradirebuli garemos mavnebluri moqmedeba. ცუდი კვება და 

ჯურღმულებში ცხოვრება aqveiTebs individualur winaaRmdegobas 

garemos araxelsayreli zemoqmedebis mimarT. amJamad, naklebad 

ganviTarebuli qveynebis  qalaqebis 60% cxovrobs jurRmulebSi, 

momavalSi es maCvenebeli ufro gaizrdeba, radgan migrantebi ufro am 

adgilebs etanebian. 

  saqalaqo adgilebSi sikvdilisa da avadmyofobis umravlesoba 

gamowveulia gare faqtorebis qronikuli zemoqmedebiT, romlebic 

asusteben organizmis damcvel Zalebs. ბევრი ადამიანი იხოცება 

bronqitიs da kuWis daavadebebის  გამო. qalaqebis mZime ekonomikuri 

mdgomareobis mizezebi bevria, SeiZleba am mizezebis or jgufad 

dayofa:      1.urbanizaciisa da industriul zrdasTan dakavSirebuli 

faqtorebi; 2.qalaqebis Cveulebrivi problemebi (sasmeli wyali, 

gaTboba, antisanitaria, cudi komunaluri momsaxureba...) და მასთან 

დაკავშირებული gaძლიeრეbuli Warbmosaxleobა. 

 

      Warbmosaxleoba da aradamakmayofilebeli sanitaruli pirobebi 

  haeris gaZlierebuli gaWuWyianeba naklebad ganviTarebuli qveynebis 

saqalaqo misaxleobis seriozuli სafrTxea, magram Raribebze yvelaze 
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damRupvel gavlenas axdens sufTa wylis miRebasTan dakavSirebuli 

siZneleebi da elementaruli sanitaruli pirobebis uqonloba. 

monacemebi gviCvenebs, rom msoflioSi 1 mlrd adamiani moklebulia 

sufTa wyals, xolo kidev 1.7 miliards ar gaaCniaT elementaruli 

sanitaruli xelsayreli pirobebi. 1970-1988 wlebSi dasaxelebul 

regionSi im  ojaxebis ricxvi, romlebic cxovroben antisanitarul 

pirobebSi gaizarda 2.7%-iT, xolo sufTa wyalze dauSvebelTa 

raodenoba 56%-iT. 1985 wels, yvelaze მცირე, qalaqების 25% -ს da 

sasoflo dasaxlebul punqtebიs 58%-ს ar hqondaT დასალევად ვარგისი 

wyali. mravali Raribi iZulebulia kvebis mizniT gamoiyenos 

mdinareebisa da arxebis wyali; romelic dabinZurebulia fekalebiT da 

qimiuri nivTierebebiT. 

qalaqebSi Ria Camdinare Txrilebi da nagvis mTebi xdebian 

avadmyofobis buded.  Tanac julRmulebSi mcxovrebTa sikvdilianobis 

done rig SemTxvevaSi ufro maRalia, vidre sasoflo adgilebSi, Tumca 

soflis komunaluri momsaxureba ufro savalalo mdgomareobaSi 

imyofeba. 

           ekologiuri faqtorebiT გaნპირობebuli ekonomikuri danakargi 

da janmrTelobis ziani, imdenad maRalia, rom gadaiqca cxovrebis 

donis amaRlebis Semaferxeblad. warmatebiTi brZola avadmyofobasTan 

da epidemiebis warmoSobis saSiSroebasTan SesaZlebelia mxolod 

mosaxleobis sufTa wylis uzrunvelyofiT da sanitaruli pirobebis 

gaumjobesebiT. აm mizezebiT yovelwliurad registrirdeba kuWis 

daavadebaTa 900 mln SemTxveva, 200 mln – SistsomaToziთ da 900 mln  

- muclis WiiT daavadeba. mosaxleobis tanjvas aRrmavebs qolera, 

tifi da paratifi. აღსანიშნავია, რომ bavSvTa sikvdilianoba normalur 

sanitarul pirobebSi myof ojaxebSi 60%-iT naklebia im ojaxebTan 

SedarebiT, romlebic antisanitariulgaremoSი cxovroben. 

    uzarmazari warmoebiTi danakargi da danaxarji mkurnalobaze 

fitaven ekონომიკური ganviTarebisaTvis gaTvaliswinebul resursebs. 

qronikuli avadmyofoba da susti janmrTeloba – erთdroulad 

siRaribis Sedegicaa damizezic. იsini ამცირებენ normaluri kvebisa da 

swavlis, SesaZleblobas, აქვეითებენ Sromis mwarmoeblurobas, iwveven 
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qronikulad SeuZlod (uqeifod) yofnas da mcire Sanss tovebs 

karieris gasakeTeblad. mosaxleobis uzrunvelyofa sufTa wyliT da 

normaluri sanitaruli pirobebiT ara mxolod amcirebs 

sikvdilianobas, aramed amcirebs ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვა 

დანაკარგსაც. 

uxarisxo wyali SeiZleba gaxdes savaluto Semosavlis Semcirebis 

mizezi, რადგან უფრო განვითარებული ქვეყნების  standartebi თავიანთ 

ბაზრებზე ar uSveben gaWuWyianebuli wylebiT morwyul niadagze 

moyvanil sursaTis imports.. 

 ამასთან ერთად მატულობს კვალსათბურის ეფექტი. მრავალი  ნაკლებად 

ganviTarebeუlი qveyაnა ganlagebulia cxel naxevrad gvalvian 

raionebSi და რა ginda ra temperaturis amaRleba moicavs uzarmazar 

safrTxes ამ ქვეყნების მოსახლეობის  keTildReobisa da sasursaTo 

uzrunvelyofis Tvალსაზრისით. 

 საქმე ის არის, რომ miwis damuSavebis meTodebSi cvlilebebs (ტყის 

გაჩეხვა] yvelaze meti wvlili Seaqvs atmosferoSo mavne gazebis 

koncentraciis amaRlebaSi. gamoTvlilia, rom mxolod atmosferoSi 

CO2-is gatyorcnis daaxloebiT 25%--ს tyeebis mospoba იწვევს. igi 

amcirebs Jangbadis kvlavwarmoebis wyaroebs fotosinTezis procesSi 

da atmosferodan naxSirorJangis STanTqmis SesaZleblobas. 

სამხრეთ ამერიკაში teniani tropikuli tyeebis 60%-mde ukve 

gawmendilia, xolo gamოTavisuflebუli farTobi wvrili fermerebis 

mier muSavdeba. yovelwliurad iWreba 4.5 mln ha tye; gasufTavebuli 

adgilis didi nawili naklebad gamosadegia da mosavlis micema 

SeuZlia mxolod ramdenime wels da a.S. saxezea garemoze miyenebuli 

zarali, romelic sxva qveynebzec vrceldeba. amitom pasuximgebloba 

tropikuli tyeebis SenarCunebaze ar SeiZleba daekisros mxolod 

ეკონომიკურად CamorCenil qveyanas, romlebsac isedac didi sagareo 

vali aqvT. aucilebelia erToblivi Zalisxmeva teniani tyeebis 

SesanarCuneblad. TviT ganuviTarebel qveynebs SeuZliaTtyeebis 

aTvisebis ekonomikuri efeqtianobis amaRleba (amJamad, teniani tyis 

Wris Semdeg aRidgineba am farTobis 1%-ze naklebi) da tyis 
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produqtebis (kakali, nayofi, zeTi, qsovili, tanini, saSeni masalebi, 

samedicino nedleuli, mecxoveleobis produqtebi...) axali bazrebis 

Ziebა. saerTაშორისო sazogadoebas aseve SeuZlia Tavisi wvlili 

Seitanos saerTo ZalisxmevaSi. უფრო განვითარებულ ქვეყნებს 

dasaxelebul produqciaze tarifebis SemcirebiT SeuZliaT gazardon 

naklebad ganviTarebuli qveynebis saeqsporto Semosavali, romlis 

nawili warimarTeba satyeo meurneobis gasaumjobeseblad. 

    reformebis aucilebloba. ზრდადი ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან  

აცილება, თუნდაც არსებულi სიტუაციის კონსერვაცია, დაუყვნებლივ 

მოითხოვს ამ სფეროში ეფექტიანი რეფორმების გატარებას.  ხვალ უკვე გვიან 

იქნება. 

       ნაკლებად ganviTarebუli qveynebi 

    mocemul sferoSi ნაკლებად ganviTarebუli qveynebis politika, 

uwinares yovlisa, koncentrirebuli unda iyos, სულ მცირე, ხუთი 

aqtualuri amocanis gadaWraSi:  

 1. resursebis swori Sefaseba.  faswarmoqmnis politikის 

შეუფასებამ SeiZleba gamoiwvios resursuli deficiti da xeli Seuwyos 

maT araracionalur gamoyenebas. აირის ან ნახშირის გაიაფება  გასათბობად 

ან შეშის გაძვირება, როგორც წესი, გარემოს დაცვას აუმჯობესებს. 

იracionirebis pirobebSi, praqtikulad, energiis da wylis momaragebis 

gaumjobesebis yvela xelsayrelobas (sargebloba) iReben ufro maRali 

Semosavlis donis ojaxebi. maT, uwinares yovlisა, eZleva subsidiebi; 

2. xelisuflebis da mosaxleobis yvela ფეnis monawileoba.  

წარმატები maSin მიიღწევა, roca sacxovrebeli garemos gaumjobesebis 

programaSi ჩაირთვება ყველა დაინტერესებული მხარე და 

gaTvaliswinebuli iqneba  yvela monawilis interesi. განსაკუთრებით 

ufro dadebiT Sedegs iZleva moqmedeba “dabal sarTulebze”; 

        3. bunebrivi resursebis sakuTrebიsa da flobის samarTlებრივი 

formulireba. danaxarji elementaruli sanitarul pirobebis Seqmnaსა 

da ojaxebis wminda wyliT uzrunvelyofaze, დამატებით ინვესტირებას 

მოითხოვს, რომლის გაღება ღარიბ ოჯახებს უჭირთ. fermaSi investიrebა, 
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xSirad maT mravalwlian danazogs ართმევს. amitom საკუთრების  

dakargva ojaxisaTvis მძიმე დარტყმა iqnebოდა. ojaxური urTierTobis 

სამართლებრივი mowesrigeba კი xels Seuwyobs RaribTa cxovrebis 

pirobebis gaumjobesebas da აგრრულ სექტორში investiciis zrdas. აქ 

აუცილებელია სამთავრობო მხარდაჭერის გაფართოება mraval SemTxvevaSi 

garemos rRvevis SeCereba SesaZlebelia შესაბამის სფეროში (irigacia,  

niadagis nayofierebis SenarCuneba, energiisა da antieroziuli 

teqnologiebis SenarCunebis efeqtiani meTodebis gamoyeneba, energiis 

da antieroziuli teqnologiis alternatiulი wyaroebის ძიება...) 

ინვესტირების განხორციელებით, რომელიც  gaRatakebuli ojaxebis 

umravlesobis SesaZleblobas აღემატება. .ჩამოყალიბდა  paradoqsuli 

situacia: rac ufro Sors wavida bunebrivi garemos rRvevisprocesi, 

miT ufro naklebi SesaZlebloba aqvs soflis muSakebs gamoiyenon 

meurneobis gaZRolis alternatiuli meTodebi, amitom saxelmwifo 

programebma unda gaiTvaliswinon wvrili fermerebisaTvis იაფი 

kreditebis miwodeba da uzrunvelyon maTi daSveba თანამედროვე 

teqnologiaze. sasoflo adgilebSi axali samuSao adgilebis Seqmnam 

SeiZleba aaridos Raribi glexebis nawili daamuSavos naklebad 

nayofieri nakveTebi. magaliTad, sasoflo infrastruqturis (gzebi, 

sasawyobi Senobebi...) mSeneblobis programebi adideben dasaqmebas, 

asusteben zewolas niadagis rRvevaze, xels uwyoben soflis 

kompleqsur ganviTarebas da amcireben migraciul nakadebs qalaqSi; 

4. ekonomikaSi qalis rolis amaRleba. qalebSi ganaTlebis 

gavrceleba da maTi specialobebis jgufis gafarToeba, sadacSeiZleba 

qalebi dasaqmdnen, amaRleben maTi drois alternatiuli danaxarjis 

sidides, rac, Tavis mxriv, xels uwyobs ojaxis sididis Semcirebas (ix. 

თავი mosaxleobis zrda da ekonomikuri ganviTareba); 

5 .RonisZiebebi warmoebis narCenebis Semcirebaze. იგი moicavs 

gadasaxads samrewvelo narCenebze, narCenebis moculobis 

anazRaurebis, kvotebs da normebs.  

 

            უფრო ganviTarebuli qveynebi 
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    უფრო განვითარებულ ქვეყნებს SeuZliaT daexmaron ნაკლებად 

განვითარებულ qveynebs ganviთarebis ekologiuri pirobebis 

gaumjobesebaSi. აქ შეიძლება sami mimarTulebა გამოიყოს: 1.sagareo 

vaWrobis liberalizacia; 2. sagareo davalianebis simძimis Semsubuqeba; 

3 . finansuri da teqnologiuri daxmareba. 

    TviT უფრო ganviTarebul qveynebs, romlebic amJamad moixmaren 

miwis yvela resursis დაახლოებით 70%-ს (ix. cxr. 6.4. ZiriTadi 

resursebis moxmareba regionebis mixedviT), SeuZliaT yvelaze 

efeqtiani zemoqmedeba moaxdinon cxovrebis garemos gaumjobesebaze 

(mavne narCenebis moculobis Semcireba, ekologiurad sufTa 

teqnologiis damuSავeba  3. ბუნების ზიანის მიმყენებელი moxmarebis 

meTodebis შეცვლა...). 

ამ მხრივ, საქართველოსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია პროექტი -   „GEO- 

ქალაქები თბილისი”, რომელიც 2010 წელს ინიცირებულია. მისი მიზანია 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის გარემოს დაცვით საკითხებზე დიალოგის 

განვითარება და თბილისის გარემოს მდგომარეობისა და ტენდენციების 

ფართო კუთხით წარმოდგენა. დასაწყისში იგი ითვალისწინებს 

ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებისა და ეფექტური და ქმედითი 

ურბანული გარემოს დაცვითი პოლიტიკის დამუშავებას. მასში  მონაწილეობა 

მიიღო საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრომ, თბილისის მერიამ და 

სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა. „GEO-ქალაქები თბილისის” ანგარიშის 

მიზანია: (1) თბილისის გარემოს მდგომარეობის გაშუქება, მისი მიზეზებისა და 

შედეგების გამოვლენა; (2) განხილვა იმისა, თუ რა კეთდება თბილის 

შიგარემოს მდგომარეობის კუთხით და კიდევ რა არის გასაკეთებელი 

არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად; და (3) თბილისის პოტენციური 

მომავლის მიმოხილვა იმის გათვალისწინებით, თუ რა სახის გარემოს 

დაცვითი პოლიტიკა უნდა იქნეს შემუშავებული და გამოყენებული. თბილისის 

მოსახლეობა ამჟამად 1,15 მილიონია; 2006 წელს განხორციელებული ქალაქის 

საზღვრების გაფართოების შედეგად მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე 

კვადრატულ კილომეტრზე დაახლოებით 2,300 მაცხოვრებელს შეადგენს. იგი 

ყველაზე მაღალია დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში (კმ2 7855 სული). 2015 წლის 
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მდგომარეობითთ თბილისში დაახლოებით100 000 იძულებით 

გადაადგილებული ადამიანი ცხოვრობდა. ] 

ამჟამად, თბილისში ფიქსირდება 325 000 ავტომანქანა, რომელთა 

უმეტესობა  (მათი უმეტესობა 10 წელზე მეტი ხნისაა), ვერც ერთი არსებული 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე 

სტანდარტულ მოთხოვნებს,  როგორც წარმადობის, ასევე გაწმენდის 

სტანდარტები კუთხით, მათ შორის, ვერც გარდაბანში მდებარეობიექტი. 

საუკეთესო შემთხვევაში, ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება მექანიკურად. 

თბილისის კანალიზაციის გამდინარე ნასის თითქმის ნახევარი, გარდაბნის 

გამწმენდი ნაგებობის გვერდის ავლით უკანონოდ ჩაედინება მტკვარში. არ 

ხორცელდება სამრეწველო ნარჩენების მონიტორინგი და არ არსებობს მასთან 

დაკავშირებულირაიმე პოლიტიკა. დასახვეწია  სამედიცინო ნარჩენების 

მართვის პოლიტიკა. თბილისში შეგროვებული საყოფაცხოვრებო მყარი 

ნარჩენების  100% ხვდება ნაგავსაყრელებზე. და ა.შ.  
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Tavi  9.  ganaTleba da ganviTareba 

 

“ganaTleba adamianis gonebidan 
gandevnis velurobas, barbarosobas da 

sisastikes; mwiri da zerele 
ganaTleba ki sruliad sapirispiro 

Sedegs iZleva”.v.bekoni- filosofosi 
   ”ეკონომიკის აღდგენის სისწრაფე    

დაკავშირებულია ჯანსაღ და განათლებულ 

მოსახლეობასთან. განათლების წყალობით 

ადამიანები  უფრო მწარმოებლური  ხდებიან”.    

  თ.შულცი- ნობელის პრემიის ლაუარეტი
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9.1. ganaTleba da adamianiseuli resursebi 

    sayovelTao aRiarebiT, ganaTleba ekonomikuri zrdisa da 

cxovrebis donis ამაღლების mZlavri lokomitivia. „ადამიანისეულ 

კაპიტალში ინვესტირება ეკონომიკური ზრდის მთავარი ფაქტორია” ამბობდა  

ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი თ. შულცი .[1 იხ.Theodor W.Schultz. 

Investment in human capital. American Economic Review 51. March 1961] masSi 

ganTavsebuli kapitali efeqtiani ukugebiT gamoirCeva. ეს იმით აიხსნება 

,რომ ganaTlebuli adamiani warmoebis aqtiuri nawilia (kapitali da 

miwa კი warmoebis pasiuri faqtorebia – j.k.), romlis gadawyvetilebiT 

xorcieldeba investireba, gamoiyeneba bunebrivi resursi, iqmneba 

socialur-ekonomikurი ინსტიტუტები anu ganviTarebis xelSemwyobi 

garemo. უკვე ცხადია, რომ  ”იმ ქვეყანას, რომელსაც არ შეუძლია ადამიანთა 

ცოდნისა და უნარის განვითარება და ეკონომიკაში მათი ეფექტიანი 

გამოყენება, განწირულია წარუმატებლობაში [Frederick  H. Harbison. Human 

Resources as  The Wealth of  Nations. New York: Oxford University Press, 1973, გვ.3]. 

ამრიგად, საბოლოო ჯამში, ადამიანისეული რესურსი და არა კაპიტალი ან 

ბუნებრივი სიმდიდრე, განსაზღვრავს ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების შინაარსს და ეტაპებს. 

    განათლება როგორც სოციალური მეცნიერება, შეისწავლის და ნერგავს იმ 

ქმედებათა პროცესს, რომელიც შეგნებულად ემსახურება ადამიანის ფიზიკური, 

აგრეთვე იგულისხმება ამ პროცესის შედეგი. განათლების მიღების ძირითადი 

გზაა სწავლა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომელიც მჭიდრო 

კავშირშია აღზრდასთან. განათლების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

თვითგანათლებას და კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. 

განათლების ზოგადი და სპეციალური დონე განპირობებულია მეცნიერების,  

ტექნიკისა და კულტურის, წარმოების მოთხოვნებით. 

    განათლების თაობაზე ისტორიულად ჩამოყალიბდა სტერეოტიპი, რომ 

ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის ამ პროცესს ორგანიზებას უკეთებს 

ოჯახი, სკოლა, უნივერსიტეტი და ა.შ., ხოლო მათი მოვალეობაა ბეჯითად 

შეისწავლონ ყველაფერი ანუ პასიურად მიიღონ შესასწავლი მასალა. 20-ე 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
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საუკუნიდან დაიწყო იმის გაცნობიერება, რომ წარმატებული სწავლისათვის 

გადამწყვეტი ფაქტორია შინაგანი მოტივაცია. ამის შესაბამისად 20-ე საუკუნის 

70-80-ია ნწლებში სხვადასხვა ქვეყნებში დაიწყო სწავლების სისტემის 

რეფორმირება. თუმცა ამ ტენდენციებს ბევრი მოწინააღმდეგეც გამოუჩნდა, 

რომელთა აზრით, ზედმეტმა თავისუფლებამ ჩამოაყალიბა სამომხმარებლო 

მიდგომა განათლების პროცესისადმი. გლობალიზაციის პროცესი კაცობრიობას 

ასტიმულებს ხელახლა გაიაზროს აღზრდისა და განათლების სისტემა. 

     კაცობრიობის ისტორიაში ცოდნის გადაცემის უპირველესი მეთოდი 

ზეპირი გადაცემა იყო. შემდგომ, ძველი ცივილიზებული სახელმწიფოების 

მეცნიერები ცდილობდნენ ინფორმაციის გადაცემას -წერილობითი სახით, 

რომელმაც პიქტოგრამების (ლათ. piktus საღებავებით დაწერილი, დახატული; აქ 

- რაიმე საგნის, მოვლენის, მოქმედების  გამოსახვა პირობითი ნიშნების 

დახმარებით ჯ.კ.), იეროგლიფებისა და ანბანების  გაჩენა 

გამოიწვია.  ქაღალდის შექმნამდე კი ადამიანები წერდნენ თიხის ფირფიტებზე, 

კედლებზე, და ხის მერქანზე. ძველ დროში ჩამოყალიბდა წიგნის 

კონსტრუირების ორგანიზაცია-ფირფიტების ან ფურცლების ერთობლიობა, 

რომლებიც შეკრული იყო ოზმის* [ქაღალდის საზომი ერთეული. მეტრული 

ზომების შემოღებამდე, უდრიდა 480 ფურცელს.მეტრული ოზმა  1000 

ფურცელს შეადგენდა] ან ბლოკის სახით. XII - ე საუკუნიდან ევროპაში  

წიგნის წარმოებაში უკვე ქაღალდს იყენებდნენ. 

წიგნის როლი საზოგადოებაში  კვლავ დიდია,მიუხედავად იმისა, რომ 

არსებობს ქვეყნები სადაც უწიგნურობის პრობლემა საკმაოდ მწვავეა. 

ეს  პრობლემა საქართველოსაც ეხება, სადაც.ჩატარებულმა სტატისტიკური 

გამოკითხვების შედეგებმა ახალგაზრდების  უმძიმესი უწიგნურობა აჩვენა. 

თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველო გაუნათლებლობის მორევშია 

ჩაძირული.პირიქით, დღევანდელ დღეს უფრო მეტადაა დაფასებული 

განათლება და მის გარეშე ნორმალურად ანაზღაურებადი სამსახურის დაწყება 

პრაქტიკულად შეუძლებელია. წიგნს დიდი როლი აკისრია ახალგაზრდების 

მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში. მისი მეშვეობით ყალიბდება ეროვნული  

სულისკვეთება, კულტურა და პატრიოტიზმი.   წიგნი არის ცოდნის მიღებისა 

და სულიერების ამაღლების, ესთეტიკური სიამოვნებისა და ზნეობრივი 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/wiki/%C3%A1%C6%92%C5%BE%C3%A1%C6%92%CB%9C%C3%A1%C6%92%C2%A5%C3%A1%C6%92%C2%A2%C3%A1%C6%92%C2%9D%C3%A1%C6%92%E2%80%99%C3%A1%C6%92%C2%A0%C3%A1%C6%92%C2%90%C3%A1%C6%92%E2%80%BA%C3%A1%C6%92%C2%90
http://www.blogger.com/wiki/%C3%A1%C6%92%CB%9C%C3%A1%C6%92%E2%80%9D%C3%A1%C6%92%C2%A0%C3%A1%C6%92%C2%9D%C3%A1%C6%92%E2%80%99%C3%A1%C6%92%C5%A1%C3%A1%C6%92%CB%9C%C3%A1%C6%92%C2%A4%C3%A1%C6%92%CB%9C
http://www.blogger.com/wiki/%C3%A1%C6%92%C2%A5%C3%A1%C6%92%C2%90%C3%A1%C6%92%C2%A6%C3%A1%C6%92%C2%90%C3%A1%C6%92%C5%A1%C3%A1%C6%92%E2%80%9C%C3%A1%C6%92%CB%9C
http://www.blogger.com/wiki/%C3%A1%C6%92%E2%80%9D%C3%A1%C6%92%E2%80%A2%C3%A1%C6%92%C2%A0%C3%A1%C6%92%C2%9D%C3%A1%C6%92%C5%BE%C3%A1%C6%92%C2%90
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მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მთავარი საშუალება. ”თუ კაცსა ცოდნა 

აღარ აქვს გასტანჯავს წუთისოფელი”  (დავით გურამიშვილი). 

  gansakuTrebiT mniSvnelovania ganaTlebis roli ნაკლებად 

განვითარებულ სამყაროში, სადაც  siRatake, skolarizaciis dabali done, 

sauniversiteto ganaTlebis dabali xarisxi ekonomikuri ganviTarebis 

Zlieri damamuxruWebeli faqtori გახდა. am aspeqtSi gamarTlebulia 

saxelmwifo xarjis gadიდeba ganaTlebis sistemis efeqtianobis 

asamaRleblad. 

    codnisa da unaris ganviTarebis mTavari safuZvelia formaluri 

ganaTlebis sistema. Sesabamisad, ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

Camoyalibda formaluri ganaTlebiskulti. aseTma ფსიქოლოგიამ 

mkveTrad gazarda ganaTlebis done. ბოლო 50 wlis ganmavlobaSi am 

mizniT daixarja aseuli miliardobiT dolari (gaixsna axali 

saswavleblebi, gaumjobesda pedagogTa materialuri mdgomareoba, 

aTeuli aTasobiT axalgazrdam miiRo sazRvargareTuli ganaTleba...), 

მაგრამ ამ sferoSi Cadebulma kapitalma sasurveli Sedegi ver moitana. 

am periodSi ჩამორჩენილი qveynebis umravlesobis mdgomareoba ara Tu 

gaumjobesda, aramed mraval aspeqtSi (siRatakis zrda, umuSevrobis 

maRali done...) gauaresda. magaliTad, indoeTSi skolaricaziis done 

(12-17 wlis asakis) 25.1%-dan (1970 w) gaizarda 55%-mde (2001-02ww), 

mozrdilთa wera-kiTxvis codnis done 37.5%-dan (1975w) გაიზარდა  62.8%-

mde (2008 w), mSp-Si ganaTlebაში სახელმწიფო დანახარჯის wili 2.8%-dan 

(1980w) gaizarda3,2%-mde (2007 წ), magram es qveyana kvlav Raribad darCa. 

იგი adamianiseuli პოტენციალის ganviTarebis indექსis mixedviT 

msoflios 169 qveyanas Soris 119-e adgilzea (2010 წ), xolo qveynis 

sagareo vali 8.1 mlrd$-dan (1970w.) gaizarda 100 mlrd$-mde (2002w). igive 

SeiZleba iTqvas pakistanze, filipinebze da gansakuTrebiT ufro 

ნაკლებად ganviTarebუl qveynebze. 

     მსოფლიოს  ცალკეული რეგიონების განათლებაში მიღწეულ  დონეს 

კარგად ახასიათებს გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დამუშავებული 

მახასიათებლები (იხ. ცხრილი 1). 

 

cxrილი 1. adაmianiseuli ganviTarebis 
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 indექსი (IDH) და განათლება 
 

IDH-ის klasifikacia IDH 

2014 წ 

     მშპ (2013 წ) 

 

წიგნიერების 

დone  (15 წ 

     და 

meti), % 

სახელმწიფო 

დანახარჯი  

განათლებაზე 

მშპ=ის % 

 (2005 - 2014 წწ) 

არანაკლებ 

საშუალო 

გათლების 

მქონე 

პირები ( 25 წ 

და მეტი) %, 

2010 წ, 

 

სულ  

მლრდ$* 

(PPP)* 

სულობრივი 

შემოსავალი 

(PPP)* 

msoflio 0.711 97,140,4 13,964 81,2 5,0 59,7 

ნაკლებად 
ganviTarebeli 

qveynebi 

 

 

   

 

  

 

ა.Uუfro ნაკლებად  

ganviTarebუli 

qveyნebi 

ბ.მცირე 

კუნძულოვანი 

ქვეყნები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კუნძულოვანბი  
 
 

0.502 

0,660 

1,779,8 

513,1 

2,122 

9,391 

58,4 

80,1 

3,4 

7,6 

21,6 

- 

აrabuli 

სახელმწიფოebი 

0.686 5,508,7 16,697 78,0 4,3 41,5 

აRm. აzia და 

წყნარიოკეანის 

რეგიონი 

0.710 20,776,2 10,779 94,5 4,9 60,5 

laTinuriameri

ka da კaribi 

0.748 7.911,4 13,877 92,3 5,5 54,6 

samxreT 

azia 

0,607 

 

9,305,8 5,324 62,5 3,5 42,0 

სუბ-sahariს 
afrika 

0.518 2,977,6 3,339 58,4 5,1 26,5 

ეvropadaცენტრ. 

აზია 

0.748 3,005,8 12,929 

 

97,5 3,4 75,5 

OCDE 0.880 46,521,4 37 872,1 89,1* 5,1     84,5 

saqarTveლo 0.754 

 

31,1 

 

6,946 

 

91,3 

 

2,0 

 

54,6 

 

*ყიდვითუნარიანი  პარიტეტი (2011 წ); 

ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ.wyaro: état du monde 2005. La Découverte. Paris 

2014. p. 588-589; Human Development Report 2015 , Publishet for the UN , გვ. 208 -  268. 
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    ra  Tqma unda ,ნაკლებად ganviTarebუli qveynebis mZime ekonomikuri 

da socialuri mdgomareoba araa formaluri ganaTlebis sistemis 

brali. magram ganaTlebaze orientirebulma ganviTarebam, romelSic 

igulisxmeba ekonomikuri zrda, cxovrebis donis (pirvel rigSi Raribi 

mosaxleobis) amaRleba, umuSevrobis donis Semcireba, sxvadasxva 

eTnikuri da tomobrivi jgufebis kკulturuli ganviTareba da a.S.  

ფაქტობრივად kraxi ganicada. Aam garemoebam ganapiroba, raRac droSi, 

ekonomistebis dainteresebis Seneleba adamianiseuli kapitalisa da 

ekonomiuri zrdas Soris urTierTdamokidebulebis SeswavlaSi. Mmagram 

zrdis sayovelTaod miRebuli Teoriis mimarT daeWveba didxans ar 

gagrZelebula. Endogenuri zrdis ufro formalizebuli modelebis 

gamoCenam kvlav winaplanze daayena adamianiseuli kapaitalis Teoria. am 

mxriv aRsaniSnavia Romer-is (1986 w), Lucas-is (1988 w), Becker-is, Murphy-is, 

Tamura-s (1990 w) Barro-s, Sala-i-Martin-is (1992 w) Sromebi. 1 [ГариС. Беккер. 

Человеческое  поведение. Пер.с.англ. М.:ГУВШЭ, 2003  p.596]. 

    naklebad ganviTarebul qveynebSi ganaTlebis sistema Zlier 

gavlenas axdens am qveynebis ganviTarebis procesze daTavis mxriv, 

ganicdian ganaTlebis zemoqmedebas. ეს imiT aixsneba, rom formaluri 

ganaTlebis roli ar Semoifargleba mxolod codnisa da Cvevebis 

SeZeniT, romlebmac moswavleebi unda gadaaqcionsazogadoebis 

ekonomikuri გარდაქმნის aqtiur monawileebad. იgi agreTve xels uwyobs 

faseulobis, ideebisa da qcevis xasiaTis Camoyalibebas, romelebic 

SeiZleba daemTxvasan da upirispirdes qveynis ganviTarebis amocanebs. 

ganaTlebis sistemaze modis saxelmwifo danaxarjis didi nawili 

(saqarTveloSi ganaTlebaze saxelmwifo დანახარჯი, როგორც ცხრილიდან 

ჩანს ძალზე მცირეა), masSi dakavebulia mozrdilTa da bavSvTa დიდი 

raodenoba (ნაკლებად განვითარებული samyaros mosaxleobis 30%) da 

bolos, igi atarebs kolosalur fsiqologiur datvirTvas 

ganviTarebis miznisa da amocanebis CamoyalibebaSi. აmitom 

aucilebelia gamovikvlioT ganaTlebis ekonomikuri bazari,  misi 
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socialuri da instituciuri struqturebi.                                                                                                                                                                

ganaTlebis ekonomika. mniSvnelovanი, magram ganviTarebis ekonomikis 

arcTu naTlad moxazulი komponentია.. ganaTlebis mTavar motivad Tu 

materialuri mdgomareobis gaumjobesebas miviRebT, maSin unda 

gavarkvioT, romeli ekonomikuri procesebis meSveobiT SeiZleba 

warmatebis miRweva  dაsaxuli miznis misaRwevad.    ganviTarebis da 

ganaTlebis sistemis raodenobriv da Tvisebriv gafarToebas Soris 

problemebi შეიძლება დალაგდეს eqvsi umniSvnelovanesi jgufis 

mixedviT: 

    1.ganaTleba როგორ zemoqmedebs ekონომიკური zrdis tempebze, 

struqturasa da xasiaTze. meore mxriv, es procesebi rogor gavlenas 

axdenen ganaTlebis sistemis Camoyalibebaze? 

    2.ganaTleba zogadad, gansakuTrebiT ნაკლებად განვითარებულ 

samyaroSi,  xels uwyobs qveyanaSi siRatakis da uTanasworobis zrdas, 

Tu igi მის sapirispiro damokidebulebაში iმყოფება? 

     3. rogori kavSiriა ganaTlebis, soflidan qalaqSi migraciasa da 

saqalaqo umuSevrobas Soris? ganaTlebis mqone umuSevarTa ricxvis 

zrda droebiTi Tu qronikuli movlenaa? 

    4.qalebi CamorCebian mamakacebs ganaTlebis miRebaSi. ამასთან 

daკავშირებით, rogori kavSiri arsebobs qalebis ganaTlebis donesa da 

miთTvis sasurveli ojaxis sidides Soris? 

    5.naklebad ganviTarebul samyaroSi formaluri ganaTlebis 

Tanamedrove sistemა xels uwyobs თუ aferxebs აგრარული წარმოების 

zrdas da soflis kompleqsur ganviTarebas? 

    6.raime urTierTkavSiri arsebobs ufro ganviTarebuli qveynebis 

daნაკლებად გanviTarebუli qveynebis saganmanaTleblo sistemebs Soris? 

rogoria misi zemoqmedeba specialistebisa damaRalkvalificiuri 

muSაკეbis მსოფლიო migraciasთან? 

     დასაწყისში განვიხილოთ   ganaTlebის mdgomareoba ნაკლებად 

განვითარებულ samyaroSi (ganaTlebaze saxelmwifo danaxarjis done, 

ganaTlebiT mocva, wera-kiTxvis mcodneTa gavrceleba, moswavleTa 

ganTesvis procenti, swavlebis diferenciacia da gamomuSavebis 

diferenciacia, diskriminacia sqesobrivi niSnis mixedviT), xolo Semdeg 
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- ganaTlebis ekonomikis ZiriTadi koncefciebi (faqtorebi, romlebic 

gansazRvraven moTxovnisa da miwodebis skolebis ganlagebaze, 

gansxvaveba individualur da socialur danaxarjebs Soris, 

ganaTlebaSi investiciis xelsayreloba). Semdeg უფრო dawvrilebiT 

ganvixiloT dasaxelebuli problemebis eqvsi jgufi, raTa 

ganvsazRvroT ganaTlebisa da ganviTarebis procesis sakvanZo 

komponentebs Soris urTierTkavSiris xasiaTi. es Tema მთავრდება 

ნაკლებად განვითარებულ samyaroSi ganaTlebis politikis srulyofis 

SesaZlebeli variantebis ganxilviT. 

 

9.2 ganaTleba ნაკლებად ganviTarebუl regionebSi 

 

         saxelmwifo danaxarji ganaTlebaze. 

    mraval უფრო ganviTarebul qveyanაშi ganaTleba,ითვლება Tu 

mxedvelobaSi miviRebT mis funqcionirebaze saxelmwifo danaxarjs, 

ekonomikis umsxviles dargad. magaliTad, 2005-2010 წლებში aSS-Si 

saxelmwifo danaxarjმა ganaTlebaze mSp-is (2010 წელს - 2005 წლის ფასზე 

გადაყვანით - 13 238,3  mlrd $)  4,,5 % შეადგინა (erT sulze – 1 500 $),, 

2013 წელს კი მშპ-ის (16 230,2 მლრდ $) iaponiaSi -226.5 mlrd $ (erT sulze 

– 1 810 $) anu mSp-is 3,4%, germaniaSi aRniSnuli danaxarji Seadgens 969.5 

mlrd $ (erT sulze 1 110$) anu mSp-is 4.4%. igive SeiZleba iTqvas sxva 

industriul qveynebzec.es kidevac aisaxება  ganviTarebuli qveynebis 

adamianiseuli პოტენციალის ganviTarebis indექსში. am maCvenebliT 

msoflios pirvel ორმოცეულში arcerTi ნაკლებად ganviTarebუli 

qveyana ar imyofeba. ისინი am maCveneblebiT mkveTrad CamorCebian უფრო  

ganviTarebul saxelmwifoebs, Tumca maTi saxelmwifo danaxarji  

განათლებაზე აბსოლუტურ ციფრებში sakmaod STambeWdavia. magaliTad  

CineTi ganaTlebaze xarjavs mSp-is 1.9%-s (mlrd $) anu mosaxleobis 

erT sulze 9,$-ს s; indoeTi- Sesabamisad 3,2% (mlrd $) – erT sulze 11 

$; indonezia-3,5% (mlrd $ – 13 $; pakistani-2,9% (15 mlrd $) – 0,37 $; 

irani-4,8% (7,1 mlrd $) – 1168 $; TurqeTi  - 2,9 % (4,17 mlrd $) – 673 $; 

ruseTi -4.4% (17.24mlrd $) – 1172 $. samxreT kavkasiis qveynebidan mSp-is 

mixedviT ganaTlebis danaxarji somxeTSi Seadgens 3,0 %-s anu 205.1 mln 
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$-ს ( mosaxleobis erT sulze – 54.5  dolari), azerbaijanSi –1,9% anu 

3.72 mln $(mosaxleobis erT sulze – 49.6 $), am mxriv, saqarTvelo, 

kavkasiis qveynebSi da mezobel qveynebTan SedarebiT, Zalze 

mokrZalebulad gamoiyureba. 1994 wels qveynis mSp Seadgenda 3156 mln $-

ს (gacvliTi kursiT) aqedan ganaTlebaze saxelmwifo danaxarjma 

Seadgina 91.5 mln $ (mosaxleobis erT sulze -18.3 $)  მომდევნო 

პერიოდში, თუ ინფლაციას არ მივიღებთ მხედველობაში, სიტუაცია 

უმნიშვნელოდ გაუმჯობესდა და მშპ-ის  2,9%-ს  მიაღწია(2000-2007 წწ).ეს 

პროცენტი უფრო დაბალია მეცნიერულ გამოკვლევებსა და დამუშავებაზე (მშპ-

ის 0,2%). ამიტომ gasakviri araa, rom adamianiseuli პოტენციალის  

ganviTarebis indikatoris mixedviT saqarTvelo მსოფლიოში მხოლოდ74-e 

adgilze (ruseTi- 65-e, azerbaijani- 67-ე,უკრაინა - 69-ე, ირანი - 70-

ე,სომხეთი -76 -ე,თურქეთი- 83 -ე)   imyofeba(2010 წ). 

    mTlianobaSi ნაკლებად განვითარებულ samyaroSi danaxarji 

ganaTlebaze ufro swrafad izrdeboda, vidre ekonomikis romelime 

sxva dargზე.მრავალ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში განათლებაზე 

სახელმწიფო დანახარჯის წილი მშპ-ში 5%-ს აღემატება(საუდიის არაბეთი -

5,7%, ბელარუსი, ბრაზილია -5.2%, იამაიკა-6,2%, ბოლივია-6,3%, ტუნისი-7,2%, 

ბოტსტვანა- 8,1%, მოლდავეთი-8,2%, ჯიბუტი -8,7%,პალაუ-10,3%, ლესოტო -

12,4%, კუბა-13,6%, კირიბათი-17,9%...).es Zalze STambeWdavi cifrebia. Tumca 

mosaxleobis erT sulze gaangariSebiT ganaTlebaze გaweuli 

danaxarjiTეს qveynebi Zalze CamorCebian industriulad ganviTarebul 

saxelmwifoebs. (is garemoebaც unda miviRoT mxedvelobaSi, rom 

industriul saxelmwifoebSi ganaTlebis sferoSi Zalze didi wili 

modis swavlebis kerZo formaze – j.k). 

            saxelmwifo aparatSi da kerZo biznesSi muSaoba moiTxovs 

administraciuli da teqnikuri personalis გარკვეულ codnიs ფლობას, 

rac Seesabameba ganaTlebis meore safexurs. kvalificiuri muSakebis 

nakleboba (deficiti) zrdis ganaTlebisaken 

miswrafebas, radgan mosaxleobis didi nawilisaTvis იგი siRatakeze gamarjvebis 

erTaderTi SesaZleblobaa, rac iwvevs განათლებაზე დანახარჯის ზრდას. 
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cxrili 3. zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebi da maTSi    

moswavleTa ricxovneba (sasw. wlis dasawyiსi) 

  

2005/2006 

 

2006/2007 

 

2007/2008 

 

2008/2009 

 

2009/2010 

z/saganmanaTl. 

dawesebulebebi, 

 erTეული 

2 371 2 539 2 462 2 448 2 462 

maT Soris      

sajaro skolebi 2 470 2 282 2 215 2 178 2 179 

kerZo skolebi 261   257   247   270   283 

moswavleTa r-ba, 

სul,ათ. 

634.7  636.0  614.7  643.3  624.5 

maT Soris      

sajaro skolebSi  601.4   599.7   576.7  597.8  576.8 

kerZo skolebSi 33.4    36.3    38.0   45.5   47.7 

 

wyaro: saqarTvelo cifrebSi 2010 Tb.: 2010, gv. 42 

 

    ganaTlebiT mocva.  XXI-ე saukunis mijnaze mesame samyaros qveynebis 

ganaTlebis sistemis samive safexurze swavlobda 0.5 mlrd mozrdili 

da bavSvi. es orjer metad aRemateboda 60-iani wlebis analogiur 

maCvenebels. moswavleTa umravlesoba skolarizaciiს pirvel safexurze 

იმყოფება, Tumca zrdis ufro maRali tempiT swavlebis meore safexuri 

da umaRlesi skolagamoirCeვa. ganaTlebis mocviT didi gansxvavebaa ara 

mxolod ganuviTarebel da ganviTarebuli saxelmwifoebs Soris, aramed 

TviT mesame samyaros SigniT. am aspeqtSi yvela maCvenebliT CamorCeba 

afrikis qveynebi, სადაცმართალიაwera-kiTxvis ucodinarTa wიli 

mozrdil mosaxleobaში  (15 welze meti asakis adamianebi) XX saukunis 

meore naxevarSi orjer Semcirdა axla igi Seadgens 37 %-s (2007 

w),ამასთან,mosaxleobis swrafi zrdis gamo, mocemul asakobriv jgufSi 

gaizarda wera-kiTxvis ucodinarTa აბსოლუტური raodenoba. 

gansakuTrebiT maRalia wera-kiTxvis  ucodinarTa procenti ufro 
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ganuviTarebel qveynebSi ( 40, 1% ), კერძოდ,afrikis ganuviTarebel 

qveynebSi. magaliTad, nigეrSi igi procentulad Seadgens 71,7%-s, 

burkina fasoSi -71,3%-s  და ა შ.    (ix. ცxrილი 2):  

swavlebis Rirebuleba da gamomuSavebis diferenciacia.  swavlebis 

sxvadasxva safexuris mixedviT, mesame samyaroSi, Zalze gansxvavebulia 

danaxarji swavlebaze. gansakuTrebiT didia es gansxvaveba umaRles da I 

safexurs Soris. XX ს-ის 60-ian wlebSi erT moswavlezewliuri danaxarjis 

Tanafardobaswavlebis calkeuli safexurebis mixedviT, zogierTi qveynis 

mixedviT ase gamoiyureboda. mraval  ganviTarebul qveyanaSi swavlebis 

Rirebuleba saSualo skolaSi (II safexuri) dawyebiTTan (I safexuri) 

SedarebiT 6-7jer meti iyo, xolo umaRles skolaSi dawyebiTTan 

SedarebiT 17-20jer meti. ganuviTarebel samyaroSi ki igi ase 

warmogvidgeboda: saSualo skolaSi 1 wlis Rirebuleba 11.9-jer aRemateba 

dawyebiTs, xolo umaRlesi ganaTlebis danaxarji 87.9- jer aRemateba 

dawyebiT Rirebulebas. faqtobrivad, igive Tanafardobaa SenarCunebuli 

XXI saukunis mijnaze. 

  zogierT qveyanaSi (siera leone, malavi, kenia, tanzania...) 

sauniversiteto ganaTlebis Rirebuleba erT moswavleze gaangariSebiT 

daaxloebiT 300-jer aRemateba dawyebiTi ganaTlebis Rirebulebas, anu 

erTi studentis erT moswavleze wliuri danaxarjis Tanafardoba 

gansazRvruli specifikurobiT ganisazRvreba. gansakuTrebiT es iTqmis 

swavlebis kerZo seqtorze. magaliTad umaRlesi ganaTlebis 

Rirebuleba TiTqmis uTanabrdeba, xolo zogierT SemTxvevaSi 

Camouvardeba saSualo da dawyebiTi ganaTlebis Rirebulebas. sxva 

Taviseburebebidan aRsaniSnavia daqiravebuli muSakis saSualo 

gamomuSavebis gansxvavebuli Tanafardoba sxvadasxva ganaTlebis doniT. 

marTalia, ganuviTarebel qveynebSi studentis swavleba 87.9-jer meti 

jdeba, vidre dawyebiT skolaSi moswavlis swavleba, magram 

sauniversiteto ganaTlebis mqone specialistis gamomuSaveba saSualod 

mxolod 6.4-jer aRemateba dawyebiTi ganaTlebis mqone muSakis 

gamomuSavebas, xolo saSualo ganaTlebis mqone  pirebis-2.4-jer. maSin 

roca industriulad ganviTarebuli qveynebisaTvis (aSS, didi 

britaneTi, axali zelandia...) es gansxvaveba saSualo xelfasis 

Tanafardobas Soris Zalze maRalia da aRemateba ganviTarebul 
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qveynebSi Camoyalibebul TanafardobiT gansxvavebas, magram es 

gansxvaveba gacilebiT CamorCeba swavlebaze gaweul danaxarjTa 

gansxvavebas. xolo radgan, saSualo gamomuSaveba asaxavs saSualo 

mwarmoeblurobas, maSin unda vaRiaroT, rom xelfasis zrdis Zlieri 

CamorCena swavlebis Rirebulebas adasturebs umaRles ganaTlebaSi 

ganuviTarebeli qvenebis metismetad didi investiciebis 

araracionalurobაs. ukeTesi iyo es saxsrebi mixmareboda dawyebiTi 

skolebis ganviTarebas, sadac mas meti ukugeba eqneboda. 

    saqarTvelos pirobebSi, biujetze myofi umaRlesi skolis 

kontigentisa da arsebuli universitetebis gaerTianeba saSualebas 

mogvcemda, gaTavisuflebeli saxsrebi gamogveyenebina dawyebiTi da 

saSualo ganaTlebis sferoSi principuli reformis gasatareblad, 

miTumetes, rom saqarTveloSi umaRlesi ganaTlebis mqone pirTa 

gamomuSaveba arafriT ar gansxvavdeba, xolo zogierT SemTxvebaSi 

mkveTrad Camouvardeba saSualo ganaTlebis specialistიs (durgali, 

eleqtrikosi, parikmaxeri, gamyidveli, wvrili mewarme...) gamomuSavebas. 

esec, ამ qveynis erT-erTi paradoqsia – j.k.]. es mtkiceba imas ar niSnavs, 

rom dawyebiT ganaTlebaSi dabandebis ufro maRal efeqtianoba momavalSi 

SenarCundeba: bevri ram damokidebulia, Tu rogori iqneba moTxovna 

ganaTleba gansxvavebuli doneebis muSakebze. jerjerobiT ki giorgi 

psaxaropulus (George Psacharopoulous) gamokvlevaმ, romelic moicavda 1970-80 

wlebs, აჩვენა, რომ investireba ufro maRali efeqtianobiT gamoirCeva 

swavlebiT dawyebiT safexurze (moswavleTa ricxovnebis miuxedavad). 

magram am mtkicebas, magaliTad, behrmanis (Jere Behrman)  da birdsalis 

(Nancy Birdsall) saxiT mowinaaRmdegeebic yavs. isini amtkiceben, rom  

gamomuSavebasa da swavlebaze danaxarjis dinamikaSi gansxvaveba 

gamowveulia ara mxolod misi vadis gaxangZlivebiT, aramed swavlebisa da 

programebis xarisxis gaumjobesebiT, agreTve saswavlo procesis 

teqnikuri uzrunvelyofiT. ხელისუფლებამ, upirveles yovlisa unda 

gaaumjobesos arsebuli  skolebis muSaoba da ar unda gaitacos axali 

skolebis daarsebam. sxva sityvebiT, im investiciebze unda vifiqroT, 

romelic aamaRlebs adamianiseuli kapitalis xarisxs. magram, rogorc amas 

m. todaro SeniSnavs, es dRis wesrigSi ayenebs sul sxva problemas, 

კერძოდ, - Tanasworobis problemas. 
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    diskriminacia sqesobrivi niSnis mixedviT. adamianisეული ganviTarebis 

sferoSi genderuli gansxvaveba gansakuTrebulad aSkarad vlindeba. Zalze 

xSirad qalebi da gogonebi ganaTlebis sferoSi diskrinimaciis msxverpli 

xdebian, romelic, Tavis mxriv, uaryofiTad aisaxeba maT uflebebsa da 

Tavisuflebaze. genderuli uTanasworobis indeqsi gansakuთრებით მაღალია 

ინდუსტრიულად განუვითრებელ ქვეყნებში: არაბულ ქვეყნებში - 0.699, სადაც 

მინიმუმ საშუალო განათლების მქონე მოსახლეოაში (15 წლიდან და მეტი) ქალების 

წილი (31,8%) საგრძნობლად ჩამორჩება კაცების წილს (45%). განსაკუთრებით მძიმე 

მდგომარეობა შენარჩუნებულია უფრო ნაკლებად  განვითარებულ ქვეყნებში.აქ ამ 

ასაკის ქალების მოსახლეობაში, როგორც მინიმუმი, საშუალო განათლებას ქალების 

17,8% ფლობს (2010 წ).სამხრეთ აზიაში ეს მაჩვენებელი შედარებით მeტია (27,4%).ამ 

ფონზე საქართველოს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია (89,7%) და ეთგოს ქვეეყნების 

მაჩვენებელსაც (84,0%) კი აღემატება5. [ 5Доклад оразвитии человека 2010 . Изд.” 

Весь  Мир”,   2010 ,  с.160.] 

     praqtikulad yvela ნაკლებად ganviTarebუl qveyanaSi qalebi, 

mamakacebiთან შედარებით, naklebad ganaTlebulia. დiსkriminacia sqesobrivi 

niSnis mixedviT gansakuTrebiT Zlieria ufro ნაკლებად ganviTarebუl 

qveynebSi, axlo aRmosavleTisa da CrdiloeT afrikis regionebSi. 

mTlianobaSi აკლებად ganviTarebუl qveynebSi qalebis wera-kiTxvis done, 

mamakacebTan SedarebiT 31%-iT naklebia: swavlebis saSualo xangrZlivoba 

46%-iT, dawyebiTi -7%-iT, saSualo- 27%-iT, xolo umaRlesi -47%-iT. 

arsebobs აშკარა korelacia qalis ganaTlebasa da nayofierebas Soris. [es 

naTlad Cans saqarTvelos magaliTze – j.k]. mkvlevarTa umravlesoba 

aRniSnavs ukukavSiris arsebobas qalebis ganaTlebasa (gansakuTrebiT sawyis 

etapze) da ojaxis sidides Soris. Teoria da praqtika adasturebs, rom 

saხelmwifosTvis, resursebis diferenciaciis pirobebSi, ganaTlebis 

sistemis raodenobrivi gafarToeba dawyebiTi ganaTlebis miRმa, 

aragonivruli da mizanSeuwonelia ori mizezis gamo: 

1. dawyebiTi ganaTlebis swrafi gafarToeba iwvevs metismetad did 

moTxovnas saSualo da umaRles ganaTlebaze, romelic ar SeiZleba 

dakmayofildes resursebis deficitis gamo. amasTan, Zlierdeba soflidan 
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qalaqშi migracia, xolo qalaqis umuSevarTa armia sul ufro metad ivseba 

ganaTlebuli da politikurad aqtiuri migrantebiT; 

2. rogorc mravali mkvlevari amtkicebs, ganaTlebis miReba zemoqmedebs 

qalis nayofierebis Semcirebaze bavSvTa aRzrdis alternatiuli 

danaxarjis amaRlebis meqanizmis meSveobiT. am SemTxvevaSi dabadebis 

SezRudvis politika, romelic bazirebulia ganaTlebis gavrcelebaze, 

aRmoCndeba naklebadefeqturi, Tu paralelurad ar gafarTovdeba rogorc 

qalebis, aseve kacebis dasaqmebis SesaZlebloba. amis gamo, arsebuli 

resursebis pereorientacia qalebis ganaTlebaze, romelic Sexamebuli 

iqneba soflad da qalaqad qalebis dasaqmebis aqtiur programasTan, 

SeiZleba kargi Sedegebi mogvces ori urTierTdakavSirebuli problemis – 

nayofierebis Semcirebisa da siRaribis Semsubuqebis gadawyvetilebaSi. 

da bolos, qalebis swavleba – aris mravalsaukunovani mankieri wris 

gawyvetis umniSvnelovanesi saSualeba (bavSvebis cudi janmrTeloba – 

CamorCena ganviTarebaSi – dabali Semosavali – maRali შობადობა). arsebobs 

mravalricxovani dasturi, rom qalebis swavleba amcirebs Cvil bavSvTa 

sikvdilianobis dones, agreTve aRiniSneba, rom ufro mogvianebiT Sesvla 

bavSvSobadobis periodSi, ara mxolod xels uwyobs bavSvTa ukeTes fizikur 

janmrTelobas, aramed amaRlebs maT inteleqts yovel bavSvze yuradRebis 

gazrdiT. 

  mocemuli problemis simwvave mxolod qalTa uTanasworobiT ar 

amoiwureba. ganaTlebaSi qalebis diskriminacia ara mxolod aZlierebs 

socialur uTanasworobas, aramed xdeba ekონომიკური ganviTarebis muxruWi. 

ekonomikis poziciidan qalebis uTanasworobis gadalaxva ganaTlebis 

sferoSi mizanSewonilia ხუთი mosazrebiT: 

1.მრავალ ნაკლებად ganviTarebუl qveyაnაSi qalebis swavlebaze danaxarjis 

efeqtianoba ufro maRalia, vidre mamakacebis; 

2.qalebis ganaTlebis gaumjobeseba ara mxolod amaRlebs maTi Sromis 

mwarmoeblurobas, aramed adidebs samuSao Zalis ricxovnebas; 

    3. ufro ganaTlebuli qalebi gvian qorwindebian, naklebs muSaoben, 

xolo maTi bavSvebi ukeT ikvebebian da ufro jansaRni arian; 

    4.ufro ganaTlebuli  dedebi, dadebiT gavlenas axdenen sazogadoebis 

SromiTi resursebis xarisxze, ramdenime momdevno Taobis ganmavlobaSi; 
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                5,ramdenadac qalebis wilad modis siRatakesTan dakavSirebuli 

mTavari tanjva, amis gamo, sazogadoebaSi maTi rolisa da statusis 

arsebiTma amaRlebam, SeiZleba  Tavisi wvlili Seitanos mankieri wris – 

“siRatake gaunaTleblobis gamo, ganaTlebis uqonloba siRatakis gamo” – 

garRvevaSi. 

 

9.3. ganaTlebis ekonomika da dasaqmeba 

    ekonomikur TeoriaSi ganaTlebis, ekonomikur ganviTarebas da dasaqmebas 

urTierTkavSiris diskusiaSi yuradReba koncentrirebulia or fundamentur 

ekonomikur problemaze. upirveles yovlisa, es aris skolebis raodenobaze, 

swavlebis struqturasa da mis Sinaarsze moTxovnis ekonomikuri 

motivirebis xasiaTi da politikოsTa sapasuxo reaqcia. meore mxriv, 

individebisa da sazogadoebis poziciidan ganaTlebaze xelsayrelobაsა da 

danaxarjs Soris arsebiTi gansxvavebis axsna da am gansxvavebis gavlena 

ganaTlebis sferoSi investiciur strategiaze. 

 dasaqmebis masStabsa da ganaTlebaze moTxovnas Soris urTierTkavSiri 

  ganaTlebis moculoba damokidebulia mraval arasabazro faqtorze, 

magram mTlianobaSi, rogorc yvela sxva saqoneli da momsaxurebა, 

ganaTlebis moculoba ganisazRvreba მასზეmoTxovnიsa da 

miwodebiსთანაფარდობით. saganmanaTleblo momsaxurebis didi nawili 

მოსახლეობასsaxelmwifos (finansuri SesaZleblobis farglebSi) mier 

miewodeba, amitomამსფეროში moTxovniseuli faqtorebi dominireben. moTxovna 

ganaTlebis moculobaze yalibdeba ori umniSvnelovanesi faqtoris 

zemoqmedebiT: 1.პერსპექტივაშიSemosavlis gadidebis სურვილიganaTlebis ufro 

maRali donis xarjze (ganaTlebidan miRebuli individualuri 

xelsayreloba); 2. pirdapiri da arapirdapiri danaxarjebis sidide, 

romelsac სწავლის მსურველი ან misi ojaxi gaiRebs. 

           moTxovna ganaTlebaze warmoebuli moTxovnaa (mas gansazRvravs 

ekonomikis Tanamedrove seqtorSi maRalanazRaurebadi is samuSao 

adgilebi,  romlis dakaveba SeiZleba Sesabamisi ganaTlebis dokumentis 

wardgeniTj.k.).  ZiriTadad, moTxovna gansazRvravs ganaTlebis miwodebas, 

amitom meti yuradReba unda daeTmos am warmoebuli moTxovnis ekonomikuri 

faqtorebis gaanalizebas. principSi, moTxovna ganaTlebaze oTxi 

cvalebadis kombinirebuli moqmedebiT ganisazRvreba: 
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      1.Sromis anazRaurebis (Semosavali) donis gansxvaveba.  Sromis 

anazRaureba Tanamedrove da tradiciul seqtorebSi Ggansxvavebulia. 

Tanamedrove seqtorSi Sromis miReba da Semosavlis sidide damokidebulia 

ganaTlebis doneze, maSin roca tradiciul seqtorSi msgavsi kavSiri ar 

arsebobs. rac ufro didia am ori seqtoris mixedviT saSemosavlo 

gansxvaveba, miT ufro maRali iqneba moTxovna ganaTlebaze. amrigad, maT 

Soris pirdapiri damokidebuleba arsebobs. 

             saqarTvelo aqac amovardnilia zogadi kanonzomierebidan. 

faqtobrivad, misi ekonomika dualuri ki ara, aramed triadulia: 

tradiciuli seqtori (ZiriTadad, soflis meurneoba),  Tanamedrove 

samamulo samrewvelo seqtori da sazRvargareTuli seqtori. Sromis 

anazRaurebis TvalsazrisiT pirvel or seqtors Soris umniSvneloa, xolo 

mesame seqtorSi – sakmaod maRali, rac qarTvel axalgazrdobas ubiZgebs 

sazRvargareT miiRos sasurveli ganaTleba da am miznis misaRwevad didi 

xarji gaiRos. 

    2.Tanamedrove seqtorSi samuSaos warmatebiTi Ziebis albaToba. 

aucilebeli ganaTlebis mqone pirs samuSaos Sovnis meti Sansi aqvs sxva 

maZieblebTan SedarebiT. ra Tqma unda, Tu matulobs ganaTlebul muSakTa 

umuSevarTa ricxvi qalaqad,  an Tu saSualo skolis gamoSvebulTa ricxvi 

myarad aRemateba Sesabamisi kvalifikaciis samuSao adgilebis miwodebas,am 

SemTxvevaSi adgili eqneba realuri Semosavlis diferenciaciis 

modifikacias da maSin SeiZleba vilaparakoT Semosavlebis mosalodnel 

diferenciaciaze. samuSaos Sovnis Sansi da umuSevrobis done 

urTierTdamokidebulebaSi imyofeba. aseTive ukukavSiri arsebobs saSualo 

ganaTlebaze moTxovnasa da saSualo skoladamTavrebulTa umuSevrobis 

dones Soris [momavali SesaZleblobis Sefaseba, rogorc wesi, bazirebulia 

dasaqmebis dRevandel mdgomareobaze, amitom Sromis bazarze situaciis 

gauaresebis dros adamianebs uCdebaT sxva regionebSi Tu qveynebSi 

emigrirebis Zlieri survili - jk.]. 

    3.swavlebaze pirdapiri individualuri finansuri danaxarji. igi 

moicavs gadasaxads swavlaze, danaxarjs saxelmZRvaneloebze, tansacmelze 

da a.S. SeiZleba vivaraudoT, rom maTi sidide da moTxovna ganaTlebaze 

ukudamokidebulebaSi imyofebian. sxva Tanabar pirobebSi, swavlebaze 

danaxarjis zrda aqveiTebs masze moTxovnas. Raribi ojaxebisaTvis 



 

 281 

swavlebaze pirdapiri danaxarji mZime tvirTia da masTan gamklaveba 

yovelTvis ar SeuZliaT. 

    4.iribi anu alternatiuli danaxarji ganaTlebaze. moswavlis swavleba, 

gansakuTrebiT maSin roca igi miaRwevs Sromisunarian asaks, ojaxs ufro 

Zviri ujdeba, vidre gadasaxdeli skolaSi. am asakis miRwevis 

Semdeg,swavlebis yoveli weli ojaxisTvis SemosavlebSi danakargs niSnavs, 

romelsac igi miiRebda Tu bavSvi muSaobas daiwyebda saojaxo meurneobaSi 

an mis gareT. es ganaTlebis alternatiuli danaxarji aseve iTvleba 

cvalebad sidided, romelic gavlenas axdens moTxovnaze. es kavSiri 

ukugebiTia: rac ufro maRalia es danaxarji, miT ufro naklebia moTxovna 

sasurvel ganaTlebaze. 

 

 

9.4. ganaTleba da ganviTareba:  

zogierTi problema 

ganaTlebasa da ganviTarebas Soris urTierTkavSiri SeuZlebelia 

gavigoT mesame samyaros ganaTlebis sistemis struqturis damokidebulebis 

gauTvaliswineblad. magaliTad, Tu ekonomikuri da socialuri struqtura 

agebulia uTanasworobis principze, maSin igi ganaTlebis sistemaSi 

gamovlindeba qonebrivi principis niSniT pretendentebis SerCevaSi. amave 

dros ganaTlebas SeuZlia gavlena moaxdinos momaval sazogadoebaze 

mravali mimarTulebiT. amrigad, ganaTlebis kavSiri ganviTarebasTan – 

ormxrivi moZraobis quCaa. sazogadoebis socialur – ekonomikuri 

mowyobilobis asaxviT ganaTlebis sistema xels uwyobs mis simyares, 

ganmtkicebas da Camoyalibebuli struqturebis kvlavwarmoebas.  meores 

mxriv, ganaTlebis sistemis reforma, romelic xorcieldeba Sinagani 

mizezebis Tu gare movlenebis zemoqmedebiT, flobs mTeli sazogadoebis 

socialuri da ekonomikuri reformebis uzarmazar potencials.  am zogadi 

msjelobis Semdeg SeiZleba SevCerdeT ganviTarebis xuT komponentze (zrda, 

uTanasworoba da siRatake, mosaxleobis dinamika da Sobadobis done, 

migracia da soflis kompleqsuri ganviTareba), aRiniSnos maTi gavlena 

ganaTlebis sistemaze da  ukuzemoqmedeba ekonomikuri ganviTarebis 

xasiaTze. es analizi gviCvenebs ganaTlebasa da ganviTarebas Soris 

urTierTdamokidebulebas. 
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ganaTleba da ekonomikuri zrda. mravali wlis ganmavlobaSi 

iTvleboda, rom ganaTlebis sistemis gafarToebas mniSvnelovani wvlili 

Seaqvs mSp-is zrdis tempis daCqarebaSi, xolo zogierT SemTxvevaSi 

gansazRvravs am zrdas. es mtkiceba logikurad JRerda; ramdenadac mesame 

samyaros qveynebi ganicdidnen naxevradkvalificiuri da kvalificiuri 

samuSao Zalis mwvave deficits, iTvleboda, rom misi formireba SeiZleboda 

mxolodformaluri ganaTlebis sistemis CarCoSi.  dasavleTSi arsebobs 

ekonomikuri zrdis wyaroebis vrceli statistika da mravalricxovani 

raodenobrivi gazomvis saSualebebi.  maT xSirad imowmeben imis 

dasamtkiceblad, rom uwinares yovlisa, adamianiseuli  da ara fizikuri 

kapitali iyo ganviTarebul qveynebSi ekonomikuri progresis mTavari Zrava. 

radgan axal damoukidebel qveynebSi maSinve warmoiSva rogorc 

adamianiseuli, aseve fizikur kapitalze moTxovnileba, Aamitom, mwvave 

sakadro deficitis pirobebSi (1950-60 ww), moswavleTa ricxvis swrafi 

gadideba savsebiT gamarTlebulad gamoiyureboda. ueWvelia ganaTlebis 

yvela donis gafarToebam Tavisi wvlili Seitana ekonomikur zrdaSi, 

romlis Sedegi iyo: 

    1.ufro efeqturi samuSao Zalis formireba, romlebic floben codnasa 

da specialobebs; 

    2.skolis moswavleebis, teqnikuri personalis da mSenebelTa, 

saxelmZRvanelos SemdgenelTa da tipografiuli muSebis, moswavleTa 

formebis mwarmoebelTa da a.S. dasaqmebis gafarToeba da Semosavlis zrda. 

    3. administraciul dawesebulebebSi, saxelmwifo da kerZo 

korporaciebSi da sawarmoebSi aucilebeli ganaTlebis mqone adamianebis 

mier vakanturi xelmZRvaneli postebis dakaveba; 

    4.swavlebis da kadrebis momzadebis sistemis Seqmna, romelic 

astimulebs wera-kiTxvis codnisa da sabazo specialobebis flobas, agreTve 

mosaxleobis sxvadasxva jgufis “Tanamedrove” qcevas. 

     ganaTlebulი da specialobis mflobelisamuSao ძაliს arseboba 

myariekonomikuri zrdis mxardamWeri aუცილებელი pirobaა,  magram 

ekonomikur ganviTarebaSi ganaTlebis rolis Sefasebisas unda gamovideT 

zrdis tempis zogadi maCveneblebis sazRvrebidan: unda gaviTvaliswinoT 

misi struqtura da xasiaTi, agreTve vin sargeblobs ganaTlebis zrdis 

sikeTiT. 
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    ganaTleba, uTanasworoba da siRatake. warsulSi ganaTlebis ekonomika 

rogorc ganviTarebul, ise ganuviTarebel qveynebSi, yuradRebas amaxvilebda 

ganaTlebas, Sromis mwarmoeblurobisa da warmoebis zrdas Soris kavSirze. 

es imiT aixsneboda, rom 1950-60 wlebSi ganviTarebis mTavar amocanad 

iTvleboda ekonomikuri zrdis tempis maqsimalizacia. msjelobis miRma 

rCeboda ganaTlebis zemoqmedeba Semosavlebis ganawilebasa da absoluturi 

siRatakis gadalaxvaze. paradoqsulia, magram gamokvlevebma4[4 George 

Psacharopoulos. Education and development: A review, World Bank 

Research Observer 3 (January 1988), p. 100] gviCvena, rom mravali ნაკლებად 

ganviTarebუli qveynis ganaTlebis sistema zogjer ufro xels uwyobs 

SemosavlebSi uTanasworobis zrdas, vidre mis Seferxebas. am arasasurveli 

movlenis mTavari mizezia pirdapiri korelaciis arseboba ganaTlebis 

donesa da adamianis cxovrebis ganmavlobaSi Semosavlis jamobriv dones 

Soris. gansakuTrebiT SesamCnevia msgavsi korelacia saSualo ganaTlebis 

muSakebisaTvis, romelTa Semosavalma SeiZleba Seadginos arasruli an 

dasrulebuli dawyebiTi ganaTlebis muSakTa Semosavlis 300%-dan – 800%-

mde. ramdenadac Semosavlis done damokidebulia swavlebis xangrZlivobaze, 

amitom araproporciulad didi warmomadgenloba saSualo da umaRles 

skolebSi mosaxleobis im jgufisa, romlebsac aqvT saSualo da maRali 

Semosavlis done, xels uwyobs qonebrivi uTanasworobis gaZlierebas. 

ori mniSvnelovani ekonomikuri faqtori განაპირობებს mraval ნაკლებად 

ganviTarebუl qveyanaSi ganaTlebis sistema uTanasworoბას: pirveli, 

individualuri danaxarji dawyebiTi ganaTlebis miRebaze Raribi 

moswavleebisaTvis ufro mZime tvirTia, vidre SeZlebulisaTvis. meore, 

dawyebiTi ganaTlebis mosalodneli xelsayreloba Raribi 

moswavleebisaTvis ufro naklebia SeZlebulTan SedarebiT. erTad aRebuli 

es ori faqtori aRniSnavs, rom ganaTlebaSi investiciis ukugeba Raribi 

moswavlisaTvis naklebia, vidre SeZlebulisaTvis. swored amitom Raribi 

bavSvebi skolas toveben swavlebis pirvel wlebSi. ganvixiloT igi ufro 

dawvrilebiT. ratom aris maTi danaxarji meti, xolo xelsayreloba 

naklebi,Tundac, pirvel wlebSi swavlebა ufaso rom iyos, Raribi ojaxebi 

danakargs mainc ganicdian.rogorc wesi, am asakis bavSvebi  saojaxo 

fermebSi muSaoben, Tu bavSvi skolaSi midis, maSin Raribi ojaxi didi 

arCevanis winaSe imyofeba: an sasicocxlo aucileblobis sakvebis nawili 
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daiklos, an vinme daiqiravos, orive SemTxvevaSi ojaxi zaralobs. pirdapiri 

gagebiT. es zarali araa dakavSirebuli swavlebis RirebulebasTan. იგი 

gacilebiT naklebia ufro uzrunvelyofili ojaxebisaTvis, romlebic 

xSirad qalaqSi cxovroben da ara aqvT moTxovnileba bavSvTa Sromaze. 

    ufro maRali alternatiuli danaxarji ითვლება Raribi mSoblebis 

bavSvebis skolaSi xSiri gacdeნebisა da swavlis dabali ხარისხის mizezi. 

amitom, mraval qveyanaSi ufaso da sayovelTao dawyebiTi ganaTlebis 

arsebobis miuxedavad, gansakuTrebiT soflad, Raribi bavSvebi iSviaTad 

agrZeleben swavlas. maTi dabali ganaTleba ara susti gonebrivi 

ganviTarebis, aramed araxelsayreli ekონომიკური garemos Sedegia. 

Raribi bavSvis ganTesvis procesi Zlierdeba saSualo skolaSi 

mniSvnelovani gadasaxadis Setanis aucileblobiT. mraval ganuviTarebel 

qveyanaSi saSualo skolaSi, gansakuTrebiT kerZoSi, swavlebis wliuri 

Rirebuleba daaxloebiT, mosaxleobis erT sulze Semosavlis 

sididistolia,  rac Raribi bavSvisaTvis swavlas SeuZlebels xdis. amitom 

saskolo swavlebis sistema da SerCeva dafuZnebulia ara moswavleTa 

unarze, aramed maT materialur mdgomareobaze. 

    ganaTlebis xasiaTis uTanasworoba mesame samyaroSi kidev ufro 

Zlierdeba sauniversiteto doneze, sadac saxelmwifos SeuZlia mTlianad 

aiRos Tavis Tavze saswavlo procesis organizaciis danaxarji da 

stipendiebic ki dauniSnos mraval students uzrunvelyofili ojaxebidan, 

(maTo SerCeva ganaTlebis saSualo doneze moxda). amrigad, ufaso umaRlesi 

ganaTleba sinamdvileSi niSnavs sazogadoebrivi fondebis masobriv 

gamoyenebaს არა Raribი, არამედ qonebrivad uzrunvelyofili bavSvebis 

sasargeblod [anu saqme gvaqvs ganaTlebaze subsidiis regresiul xasiaTze-ჯ 

.კ.],  რაც  საქართველოშიც  შეიმჩნევა. 

    emanuel Jimenezis (Emmanuel Jimenez) gaangariSebaმ (1986w) aCvenა 

ganaTlebaze saxelmwifo danaxarjiს გაnawileba dasaqmebulTa (Sesabamisad 

Semosavlis) sxvadasxva jgufs Soris. aziaSi mosaxleobis 58% fermerebia, 

fizikuri Sromis muSakebi da vaWrebi – 32%,  “TeTrsayeloianebi” - 10%, 

maTgan fermerebis wili  საგანმანათლებლო subsidiebSi Seadgიnა – 34%, 

fizikuri Sromis da vaWrebis – 38%, xolo TeTrsayeloianebis – 28%. es imas 

niSnavs,rom subsidiis კოეფიციენტიmosaxleobis calkeuli fenis mimarT 
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Seadgიnა: fermerebiTvis – 0.59, fizikuri Sromis muSakebisa da vaWrebisaTvis 

– 1.19, xolo TeTrasayeloianebisaTvis – 2.79. laTinuri amerikis 

qveynebisaTvis es Tanafardoba aseTia: 0.49; 1.04 da 2.03; inglisurenovan 

afrikis qveynebSi: 0.73; 1.19 da 3.78; frangulenovan qveynebSi: 0.58; 1.15; 5.93; 

axloaRmosavleTisa da CrdiloeT afrikaSi: 0.6; 0.95; 2.87; ekonomikuri 

TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis wevr-qveynebSi ki aseTi 

gansxvaveba SedarebiT umniSvneloa: 0.95; 0.87 da 1.2; am qveynebSi fermerTa 

wili mosaxleobaSi 12%-ia, fizikuri Sromis muSakebis da vaWrebis - 53%, 

TeTrsayeloianebis – 35%, es monacemebi cxadyofs, rom “TeTrsayeloianTa” 

bavSvebis swavleba metismetad subsidirdeba, xolo fermeri bavSvebis 

swavlebaze gamoიyofა mcire saxsrebი. Mმagaliთad, afrikis frangulenivan 

qveynebSi “TeTrsayeloianTa” bavSvebi, romlebic ZiriTadad qalaqebSi 

cxovroben, saxelmwifosagan swavlebaze subsidiis saxiT 10-jer mets 

Rebuloben, vidre fermerTa Svilebi. Tu amas davumatebT am qveynebSi 

gadasaxadebis regresiul xasiaTs, cxadi xdeba, rom ganuviTarebel qveynebSi 

ganaTlebis sistema ver gaxda uTanasworobis gadalaxvis meqanizmi. პირიქით, 

mraval SemTxvevaSi igi xels uwyobs uTanasworoobis gaZlierebas. 

ganaTleba, Sidamigracia da “tvinis gadineba”.mravalricxovani 

gamokvleva ადასტურებs pirdapir damokიdebulebას adamianis ganaTlebis 

donesa da soflidan qalaqSi migracias Soris. ufro maRali ganaTlebis 

mqone adamianebs meti Sansi aqvT qalaqSi (Tanamedrove seqtorSi) dasaqmdnen. 

გამოკვლევებით, ქვეყნის შიდა მიგრაცია ექვსჯერ აღემატება ემიგრანტთა (214  მლნ 

საერთაშორისო მიგრანტი, ანუ მსოფლიო მოსახლეობის 3,1% )  რიცხვს. 

ასევედადასტურებულიაკავშირი ადამიანისეულ კაპიტალსა  (განათლება)  და 

მიგრაციას შორის. აღმოჩდა, რომ მიგრანტები, არამიგრანტებთან შედარებით, უფრო 

ხშირად ამთავრებენ საშუალოსკოლას. ასევე, მიგრატებს შორის მაღალია 

შრომისუნარიანი ასაკის კვალიფიციური მუშაკების წილი. მართლაც, მიგრანტები, 

ხშირად, არა მხოლოდ უფრო შრომისუნარიანები არიან, ვიდრე არაემიგრანტები, 

არამედ ამ უკანასკნელისაგან უფრო კარგი ჯანმრთელობით და მწარმოებლურობით 

გამოირჩევიან. ამაში ვლინდება მიგრაციის სელექტურობის ერთერთი ასპექტი. 

მთლიანობაში, მიგრაციის  სელექტურობაში აისახება ეკონომიკური, გეოგრაფიული 

და პოლიტიკური ხარჯების ზემოქმედება, რომელიც დაბალი კვალიფიკაციის 

დონის ადამიანთა გადაადგილებას აძნელებს. მაგალითად, ეთგოს წევრ-ქვეყნებში 
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უმაღლესი განათლების პირები შეადგენენ  შრომისუნარიანი ასაკის იმიგრანტების 

35%-ს, მაშინ როცა ეთგოს არა წევრ-ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 6%-ს არ აღემატება.  

შიდა და გარე მიგრაციას შორის გარკვეული ურთიერთკავშირი იკვეთება. შიდა 

მიგრაცია, განსაკუთრებით  სასოფლო რაიონებიდან ქალაქებში, შეიძლება 

საერთაშორისო მიგრაციისაკენ მიმავალი გზის პირველი ნაბიჯი გახდეს. ეს 

დაადასტურა  თურქეთში, მექსიკასა და ტაილანდში ჩატარებულმა გამოკვლევებმა. 

თავის მხრივ, საერთაშორისო მიგრაციას, წარმოშობის ქვეყნებში   შიდა 

მიგრაციისნშემდგომი წახალისება შეუძლია. მაგალითად, ალბანეთში 1990 წლების 

დასაწყისში საბერძნეთში ემიგრირებული პირებისგან  მიღებულმა ფულადმა 

გზავნილებმა დააფინანსა შიდა მიგრაცია საქალაქო ცენტრებში. 

    შიდა მიგრაციის  შედარება საერთაშორისო მიგრაციასთან მიანიშნებს 

ადამიანთა გადაადგილების მიზეზებზე და შედეგებზე: ადამიანთა გადაადგილება 

როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნებს შორის, ძირითადად, უფრო ხელსაყრელი 

შესაძლებლობის საძიებლად ხორციელდება. ამავე დროს, მოსახლეობის 

გადაადგილებამ წამყვანი როლი შეასრულა მიმღები ქვეყნების ეკონომიკის 

სტრუქტურულ გარდაქმნაში და დააჩქარა ამ ქვეყნების კიდევ უფრო  განვითარება. 

    didia ganaTlebis roli saerTaSoriso migraciaშic. igi moicavs 

aTasobiT mecniers, inJiners, eqims da a.S. romelTa momzadebaze ნაკლებად 

ganviTarebუl qveynebSi msxvili Tanxa daixarja, magram misi ukugeba miiReba 

isedac ინდუსტრიულად  ganviTarebul qveynebშi. 

  tvinis gadineba zemoqmedebs ara mxolod ekonomikur zrdis tempsa da mis 

struqturaze, aramed igi qveyanas arTmevs misTvis aucilebel specialistebs 

da rac ufro mTavaria igi asustebs mecnierTa, eqimTa, arqiteqtorTa, 

inJinerTa, maswavlebelTa yuradRebas TavianTi qveynebis sasicocxlod 

mniSvnelovan problemebze (magaliTad, შედარებით იაფი profilaqtikuri 

RonisZiebani jandacvaSi, iafasiani saxlebis, savadmyofoebis, skolebis da 

momsaxurebis sferos sawarmoebis mSenebloba da a.S). ასევე, mesame samyaros 

specialistebi metwilad orientirebulia dasavleTis faseulobaze da isini 

romlebic rCebian TavianT qveyanaSi, faqtobrivad imyofebian “Sida 

migraciaSi”. misi uaryofiTi Sedegebi metad Zlieria, vidre saerTaSoriso 

“tvinis gadineba”. magaliTad, mravali eqimi ganუviTarebul qveyanaSi 

specializdeba kardiologiaSi, რადგან muSaoba tropikuli avadmyofოbis 
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profilaqtikis sferoSi araprestiJulad iTvleba. arqiteqtorebi 

dakavebulni arian ara iafasiani sacxovrebeli saxlebis, skolebis, 

savadmyofoebis proeqtebis damuSavebiT, aramed nacionaluri monumentebisa 

da Tanamedrove Senobebis SeqmniT. saswavlo dawesebulebebSi ekonomistebi 

kiTxuloben leqciebs da dakavebulni arian konkurentuli ekonomikis 

(romelic ar arsebobs am qveynebSi- ჯ.კ.) rTuli maTematikuri modelebis 

kvleviT. maSin roca siRaribis, umuSevrobis problema, sოflisa da qalaqis 

kompleqsuri ganviთareba maTSi interess ar iwvevs. msgavsi saqmianobis  

warmatebis kriteriumi aris, ara ამ ადამიანების wvlili qveynis 

ganviTarebaSi, aramed maTi aRiareba saerTaSoriso arenaze. 

                ამერიკის შეერთებულi შტატები. განათლების მიღების არჩევანი ამ 

ქვეყანაში მრავალფეროვანია (ენის შემსწავლელი კურსები და სკოლები, 

უნივერსიტეტები, კოლეჯები, ბიზნეს-სკოლები), რომლებიც მთელი მსოფლიოდან 

იზიდავს უცხოელ სტუდენტებს. ამერიკული უმაღლესი სასწავლებლები 

შეესაბამებიან ყველაზე მოწინავე მოთხოვნებს როგორც თეორიულ აგრეთვე 

პრაქტიკულ ნაწილში. აშშ-ში ლექციების წასაკითხად მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან 

იწვევენ ყველაზე გამოჩენილ მეცნიერებს, სპეციალისტებსა და პედაგოგებს. 

მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების რეიტინგების ასეულში 80-მდე ამერიკული 

უმაღლესი სასწავლებელი შედის.  ამის გამო, აშშ-ში მიღებული განათლება 

მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში  წარმატებული კარიერის შესაძლებლობას იძლევა. 

     ყოველწლიური”კარნეგის კლასიფიკაციის” მიხედვით, ჰარვარდის, 

პრინსტონის, იეილის, კოლუმბიის, ბრაუნის, დართსმუტის, კორნალისა და 

პენსილვანიის მიჩიგანის, სტენფორდის, ჩიკაგოს, კალიფორნიის, ბერკლის, 

ილლინოისის უნივერსიტეტები, მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და 

აგრეთვე უილიამს-კოლეჯი, ამხერსტკოლეჯი, უელლსლი- კოლეჯი (მასაჩუსეტსი), 

პომონა-კოლეჯი (კალიფორნია), სუორტმორ-კოლეჯი (პენსილვანია), მიდდლბერი-

კოლეჯი (ვერმონტი), ბოუდენ-კოლეჯი (მენისშტატი). ყველაზე პოპულარული 

მიმართულებები, რომლებსაც ირჩევენს ტუდენტები: ბიზნესი, ეკონომიკა, 

სამართალი, ფინანსები, დიზაინი, ასტრონომია, ასტროფიზიკა, კოსმოსური 

ტექნოლოგიები, ბიოქიმია დამოლეკულარული ბიოლოგია, მედიცინა და 

ბიომედიცინა, მოლეკულარული გენეტიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, 

ოკეანოგრაფია,  პოლიტოლოგია, სტატისტიკა და   სხვა მიმართულებები. 
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    განათლება ევროპაში. სასკოლო განათლება უმაღლესი სკოლისა და სამეცნიერო-

კვლევითი სექტორის ფუნდამენტია, ამიტომ ნებისმიერი ქვეყნის საზოგადოების 

ინტერესი მისდამი სავსებით ბუნებრივია და ამ მხრივ გამონაკლისი არც 

საქართველოა. როგორია ეს დონე მსოფლიო სასკოლოგა ნათლების ფონზე, ამ 

კითხვაზე პასუხს მსოფლიო განათლების კვლევის საერთაშორისო ცენტრის (აშშ, 

ბოსტონი) მიერ ჩატარებული კვლევები იძლევა, რომელიც ეყრდნობოდა მსოფლიოს 

60 ქვეყნის სასკოლო განათლების დონეს მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, 

ბიოლოგიასა და მშობლიურ ენაში. აღმოჩნდა, რომ იაპონიამ, ტაივანმა, სამხრეთ 

კორეამ, სინგაპურმა, ჰონკონგმა და მალაიზიამ უკანასკნელ 10-15 წელიწადში 

შესამჩნევი ნახტომი გააკეთეს და თითქოს "სხვა ცივილიზაციაში"მოხვდნენ.საქმე ის 

არის, რომ ამ ქვეყნებში განათლების პოლიტიკა სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია, 

ზუსტად დაგეგმილია და განსაზღვრულია სტრატეგიული განვითარების ამოცანები. 

განათლების რეფორმა ამ ქვეყნებში ძველისა და ახლის შერწყმის არსებული 

წარმატებული ექსპერიმენტია. ერთი მხრივ, შენარჩუნდა განათლების ტრადიციული 

ფორმა (ცოდნის შეფასების მკაცრი კრიტერიუმები,რეპეტიტორის 

ინსტიტუტი,როგორც სასკოლო სწავლების განუყოფელი ნაწილი,მშობლის, 

ძირითადად დედის მაკონტროლებელი როლი...). მეორე მხრივ, დაინერგა 

მეცნიერების უკანასკნელი მიღწევების შემცველი ახალი სასწავლო 

პროგრამებიმათემატიკასა და საბუნებისშეტყველო დასავლური სახელმძღვანელოები, 

მასწავლებლის პროფესიონალიზმის მიმართ მკაცრი მოთხოვნები, მასწავლებლებისა 

და დედების(!) სისტემატური მეთოდურისწავლება, და ა. შ.  საერთაშორისო 

კვლევის ცენტრის ანალიზმა გამოკვეთა ქვეყნების მეორე ჯგუფი. მასში შედიან 

კლასიკური  ევროპული განათლების ქვეყნები (კანადა, რუსეთი, აშშ, 

ბალტიისპირეთი, სომხეთი, ევროკავშირის ქვეყნები...), სადაც   სახელმწიფო 

ზრუნავს განათლებაზე, ხელისუფლებას                                                           

სწორად აქვს გააზრებული განათლების როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში. გამოიყო 

ჯგუფი პრობლემური ქვეყნებისა, სადაც სახელმწიფოს როლი განათლების სფეროში 

უმნიშვნელოა. ამ ქვეყნების ნაწილი მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით 

(მაგალითად, საუდის არაბეთი), ნაწილი კი პოლიტიკურად არამდგრადია. ამ 

ქვეყნების მოქალაქეებს ურჩევნიათ, განათლება სხვა ქვეყნებში მიიღონ, ვიდრე 

საკუთარ ხელისუფლებას მოსთხოვონ განათლების დონის ამაღლება. ამ ჯგუფში 
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მრავალი  ქვეყანა შედის (ლიბანი, ტაილანდი, თურქეთი, იორდანია, საქართველო, 

ირანი, ბახრეინი, ეგვიპტე, სირია, მაროკო, ალჟირი. 

[ http://www.ambebi.ge/sazogadoeba/10724-msoflioshi-qskhva-civilizaciaq aghmochnda  

.html#ixzz1O6qDz9Bx 

    განათლება საქართველოში. მას დიდი ისტორიაა ქვს. საქართველოში 

განათლების სისტემის ევოლუცია  შეიძლება რამდენიმე  ეტაპად  დავყოთ: 

    ანტიკური ხანა. ძველი ბერძენი ისტორიკოსებისა და გეოგრაფების ჩანაწერები 

მოწმობს, რომ ანტიკურ საქართველოში იყო „აყვავებული ქალაქები“ შესანიშნავი 

საზოგადოებრივი შენობებით, „გიმნასიონებით“. ანტიკური განათლების 

გავრცელებასა და მეცნიერული აზრის შემდგომ განვითარებაში დიდი როლი 

შეასრულა კოლხეთის უმაღლესმა რიტორიკულმა სკოლამ (III-ე ს. II ნახევარი).  

    ქრისტიანობა. IV-ე საუკუნეში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად 

გამოცხადებას მოჰყვა ეკლესიებთან სკოლების გახსნა.  

    VII საუკუნის დასაწყისიდან, ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ, ქართლში 

საბოლოოდ ქრისტიანობის მართლმადიდებლური მრწამსი დამკვიდრდა. მას თან     

მოყვა ეკლესიებისა და ტაძრების მშენებლობა. VII-VIII საუკუნეებში თბილისში, 

მარიამის სახელობის ეკლესიისა და სიონის ტაძრის გარდა,  სხვა ეკლესიაც 

აშენდა.შესაბამისად, გაიზარდა ქრისტიანული თემატიკა და იდეოლოგია. დიდი 

ყურადღება დაეთმო   ქრისტიანულ სამწიგნობრო საქმის განვითარებას. ამ  

პერიოდში წიგნობრული კულტურის მატარებლები უმთავრესად სამღვდელოება 

იყო. ბუნებრივია, რომ პირველი სკოლები ქრისტიანულე კლესიებთან და 

საეპისკოპოსო კათედრებთან შეიქმნა, სადაც, უმთავრესად საეკლესიო ნსახურები 

მზადდებოდა. ზოგიერთი ეს სკოლა   თანდათანობით ისინი თანდათანობით 

გადაიქცა სასწავლო-ცენტრებად  დაკ ულტურულ-საგანმანათლებლო კერებად. 

მაგრამ ისინი ორგანიზებული უნდაყოფილიყო იმ ტიპური ქრისტიანული სკოლების 

ანალოგიის მიხედვით, რომელნიც მრავლად ჩამოყალიბდნენ საერთოდქრისტიანულ 

ქვეყნებში და მათშორისსაქართველოშიც. აღნიშნულ ხანაში წინააზიასა და 

ბიზანტიაში შემოიღეს საპატრიარქო, საეპისკოპოსო, სამონასტრო და 

საეკლესიოსკოლები. ამათგან, ყველაზ ეგავრცლებული ტიპი იყო საეპისკოპოსო და 

საეკლესიოსკოლები, რომელნიც არსებობდნენ ქალაქის მსხვილ საეპისკოპოსო 

კათედრებსა და ეკლესიებთან. ასეთი სკოლებისკლასიკურ მოდელს წარმოადგენდა 

http://www.ambebi.ge/sazogadoeba/10724-msoflioshi-qskhva-civilizaciaq%20aghmochnda%20%20.html#ixzz1O6qDz9Bx
http://www.ambebi.ge/sazogadoeba/10724-msoflioshi-qskhva-civilizaciaq%20aghmochnda%20%20.html#ixzz1O6qDz9Bx
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ცნობილი ნაზიბინის სკოლა, რომლის ძირითად დამახასიათებელ თვისებას 

შეადგენდა პრაქტიციზმი: მწიგნობარი ბერ-მონაზვნების აღზრდა და ეკლესიის 

მსახურთამომზადება. სასწავლო მასალაც ეკლესიის მსახურთა მომავალი 

კადრებისათვის შესაბამისად იყო შერჩეული. უმთავრეს საგნებად აქ ითვლებოდა: 

ეგზეგეტიკა, ე.ი. ბიბლიური ტექსტების შესწავლა და ახსნა-განმარტება; ჰომილეტიკა, 

ანუ ეკლესიაში საჯაროდ სწავლა-მოძღვრების წარმოება; ლიტურგიკა; ჰიმნოგრაფია  

(საეკლესიო  გალობა). 

    თბილისის ეპისკოპოსი V საუკუნის მიწურულს უკვე არსებობდა, ამის 

დადასტურებააა 506 წელს დვინში გამართულ საეკლესიო კრების მონაწილე 

ქართველ ეპისკოპოსთა შორის „საჰაკ ეპისკოპოსი ტფილისისა“-ს მოხსენიება 

(ეპისტოლეთა წიგნი).  [თ. ბერიძე.  "თბილელი",  ძეგლის  მეგობარი, №. 112, გვ. 10-

16, თბ., 2001 წელი]. 

`ეპისტოლეთა წიგნში~ დაცულ       შუა საუკუნეები   ვახტანგ გორგასლის 

მეფობის დროს, 472-484 წწ. გატარებული საეკლესიო რეფორმების შედეგად, 

ქართული ქრისტიანული ეკლესია გამოეყო ანტიოქიის საპატრიარქოს  და 

ავტოკეფალური გახდა.  აღნიშნულ ხანაში თბილისში ფართოდ გაიშალა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობა. თბილისელი 

სწავლულები აქტიურად მონაწილეობდნენ ქრისტიანული მსოფლმხედველობის 

საკითხების ზოგად-თეორიულ დამუშავებაში, ჰქმნიდნენ ორიგინალურ ქართულ 

ლიტერატურას მწერლობისა და მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში, ყალიბდებოდა 

სწავლა-განათლების თვალსაჩინო  ცენტრები. 

    უნდა ვიფიქროთ, რომ თბილისში V-VII სს-ში წარმოქმნილი ქრისტიანული 

რელიგიის კერები - ანჩისხატი (მარიამწმინდა), ქაშუეთი, სიონი - მარტო წმინდა 

საკულტო-საეკლესიო ცენტრები კი არიყო, არამედ მათ განათლებისა და სასწავლო-

სასკოლო დანიშნულების მისიაც ჰქონდათ დაკისრებული. თბილისის ამ 

დასახლებულ პუნქტებში უნდა გახსნილიყო ჩვენ მიერ ზემოთ აღწერილი 

საეპისკოპოსო და საეკლესიო ტიპის სკოლები. სწორედ მათირგვლივ უნდა 

ყოფილიყვნენ შემოკრებილნი იმდროინდელი თბილისის სწავლა-განათლების 

საქმისა და ლიტერატურის წარმომადგენლები. 

    VII-ე საუკუნის დამდეგს თბილისის კულტურულ-საგანმანათლებლო და 

სასწავლო-სამეცნიერო შემოქმედებითი ცხოვრების მეთაური ჩანს კირიონ I, 

https://ka.wikipedia.org/wiki/506
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/27945/1/Dzeglis%20megobari_2001_N1%28112%29.pdf
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ქართლის კათალიკოსი (599-614 წწ.), რომელმაც თავისი პრაქტიკული საქმიანობით 

დიდად შეუწყო ხელით ბილისში განათლების, მეცნიერებისა და ლიტერატურის 

შემდგომ განვითარებას. მისი თაოსნობით თბილისი გადაიქცა ქართული 

მწიგნობრობის დიდ კერად. განსაკუთრებით აღსანიშნავიაკირიონ I-ისპ ატრიოტული 

მოღვაწეობა, იგი მედგრად იდგა ქართული ეკლესიისა და ეროვნული კულტურის 

სადარაჯოზე. 

    ამ ხანებში თბილისის სიონის ტაძარში არსებულა საკმაოდმდიდარი 

ბიბლიოთეკა-წიგნსაცავი, სადაც ინახებოდა იმდროინდელ ცივილიზებულ 

მსოფლიოში უკვე ცნობილი კანონიკური მწერლობის ძეგლები. კერძოდ, როგორც ეს 

ნათლად ჩანს კირიონის მიერ აბრაამ სომეხთა კათალიკოსისადმიგაგ ზავნილი ერთ-

ერთი საპასუხო ეპისტოლედან, VII ს-ის თბილისელ სწავლულ მეცნიერებს ხელთ 

ჰქონდათ მსოფლიო საეკლესიო კრებების ძეგლის წერთა წიგნები, რომელთაც ისინი 

მეტად ოსტატურად იყენებდნენ რელიგიურიკამათის დროს. ამასთან 

დაკავშირებითივ. ჯავახიშვილი წერს: `სრული უეჭველობითა ჩანს, რომ VI-VII სს. 

საქართველოს ეკლესიას მსოფლიო კრებების ძეგლისწერათაწიგნი ჰქონია და 

ამგვარადქ ართული კანონიკური მწერლობა, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ეკლესიის 

კანონების თარგმანების  სახით  მაინც, უკვე  არსებობდა~. 

თბილისის წიგნსაცავები მეზობელი ქვეყნების მეცნიერთათვისაც კარგად ყოფილა 

ცნობილი. მაგალითად, უხთანესს თავისი თხზულების წერის დროს, როდესაც 

სომეხ ეპისკოპოს მოსე ელივარდელსა და კირიონ ქართლის კათალიკოსს შორის  

მიმოწერის მასალები დასჭირდა და იგი ვერ აღმოაჩინა სომხურ ენაზე არსებულ 

სათანადო კრებულებში, გადაწყვიტა მათი ქართული შესატყვისების მოძებნა 

თბილისის წიგნსაცავებში. დაკარგული ეპისტოლეების ქართული ვარიანტები 

უხთანესმა მართლაც აღმოაჩინა `საკვირველნაშენდასაოცარ, სახელოვან და 

გამოჩენილ დიდ დედაქალაქ თბილისში~, ათარგმნინა და შეიტანა თავის 

თხზულებაში. 

     მოგვიანებით არაბთა მიერ საქართველოს დაპყრობამ  და შემდომ თურქ-

სელჯუკთა არაერთგზის  შემოსევამ,  დიდი ხნით შეაფერხა ქართული კულტურის 

განვითარება.  

      განათლების აღორძინება და ინტენსიური განვითარება დაიწყო XI-XII - ე 

საუკუნეებში. დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის ხანაში. შეიქმნა მეცნიერებისა 
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და განათლების საბაზო კერები ( გელათის აკადემია, იყალთოს აკადემია...). ამ 

დიდი საქმის მოსამზადებელი საფეხურები იყო ქართული კულტურის 

მნიშვნელოვანი კერები საქართველოს საზღვრებს მიღმა: 

     ჯვრის მონასტერი ისრაელში. პირველი ცნობები მონასტრის ტერიტორიის 

შესყიდვის შესახებ უკავშირდება მეფე მირიანს, რომელიც ქართლის გაქრისტიანების 

შემდეგ, წმიდა ნინოს რჩევით, ჩადის ბიზანტიაში, მოინახულებს კონსტანტინე 

დიდს, შემდეგ კი შეისყიდის ამ ტერიტორიას და იქ ააშენებს სამლოცველოს. V 

საუკუნეში იერუსალიმში ჯარით შევიდა ვახტანგ გორგასალი, მან არსებული 

სამლოცველო გაადიდა. ტაძრის  დასაცავად ვახტანგ გორგასალმა სოფელ მალხაში 

დატოვა 600 ქართველი. განმავლობაში გურჯი მალხელები გამაჰმადიანდნენ, თუმცა 

მონასტერზე მზრუნველობას ასრულებდნენ უკანასკნელი მალხელი ჯერ კიდევ 

სიცოცხლეში ინახულა პროფ. თამილა მგალობლიშვილმა, რომელიც ჯვრის 

მონასტრის უკანასკნელი კლიტეთმპყრობელის ქალიშვილი იყო და ცხოვრობდა 

ბეთლემის მონასტერში. აღნიშნული ოჯახს 1936 წელს შეხვედრია გრიგოლ ფერაძე 

იერუსალიმში მოგზაურობისას. სოფელ მალხასთან არსებობდა ქართული სოფელი 

კატამონი[1]. 

    ჯვრის მონასტრის აღორძინება იწყება XI საუკუნის ოცდაათი წლებიდან, 

როდესაც მონასტრის აღმშენებლობას იწყებს გიორგი - პროხორე. (დ. დაახლ. 991, 

შავშეთი, – გ 1066, იერუსალიმი), მან ღვთისმსახურება ადრე დაიწყო. ჯერ  

დიაკვნად აკურთხეს წყაროსთავის მონასტერში.  იქ მიიპყრო ცნობილი საეკლესიო 

მოღვაწის ეფვთიმე გრძელის ყურადღება, დაემოწაფა მას და გაჰყვა პალესტინაში, 

სადაც  საბა პალესტინელის ლავრაში მღვდლად აკურთხეს.   იერუსალიმში 

ცხოვრებამ მას საშუალება მისცა გასცნობოდა ქალაქში უკვე ძველთაგან არსებულ 

ქართველთა დასახლებების ცხოვრებას და განიზრახა ქალაქის ცენტრში და მის 

შემოგარენში ქალაქში გაფანტულად მცხოვრები ქართველების თავმოყრა. საამისოდ 

შეარჩია გზაჯვარედინი „მახლობლად იერუსალიმისა დასავლეთ კერძო". ამ საქმეში 

მას ეხმარებოდა ბაგრატ კურაპალატი,  მისი დედა – მარიამი  და  ექვთიმე 

მთაწმინდელის ლოცვა-კურთხევა.  ჯვრის მონასტერი შემოიზღუდა მაღალი, მტკიცე  

გალავნით, სკრიპტორიუმით. ამ სავანის წინამძღვარი (ჯვარის მამა) გახდა თვით 

მისი აღმაშენებელი.. XI საუკუნის 30-იანი წლებიდან ჯვრის მონასტერი ქართველთა 

სულიერების, რელიგიური და კულტურული მოღვაწეობის ცენტრად, ქართველების 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C_III
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92_%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98#cite_note-1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
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მთავარ შესაკრებ პუნქტად და პილიგრიმთა საიმედო თავშესაფრად ჩამოყალიბდა. 

გიორგი პროხორესთან ერთად აქ მოღვაწეობდნენ ცნობილი კალიგრაფები, იოანე 

დვალი, იოანე შავი. სწორედ მათ მიერ ხდებოდა საღვთისმეტყველო წიგნების 

გადაწერა. ხელნაწერების დიდი ნაწილი, განადგურდა, ნაწილი გადატანილია სინას 

მთაზე, ნაწილი კი დღესაც ინახება იერუსალიმში. 

(უფრო დაწვრილებით იხ. მამისთვალიშვილი ე. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის 

ისტორიიდან (ქართული პერიოდი), გორი, 2002; მენაბდე ლ. ძველი ქართული 

მწერლობის კერები, II, თბ., 1984; მენაბდე ლ. გიორგი-პროხორე თუ გიორგი და 

პროხორე, „საისტორიო-ეთნოლოგიური კრებული“, 2008).   

    მწიგნობრივ-ლიტერატურული საქმიანობა. ჯვრის მონასტერში დაარსებისთანავე 

გაიშალა ლიტერატურულ-საგანმანათლებლო მუშაობა, რომელიც ჯერ კიდევ 

გიორგი-პროხორემ წამოიწყო. აქ მოღვაწეობდნენ მწიგნობრები და კალიგრაფები: 

მიქაელ დვალი, იოანე დვალი, შავი იოანე, გაბრიელ საყვარელი (XI ს.), მიქაელ 

გვირგვინის ძე (XII ს.). ტრადიციის გადმოცემით, აქ ყოფილა არსენ 

იყალთოელი, ნიკოლოზ I გულაბერისძე, ერთხანს თითქოს აქ მოღვაწეობდა შოთა 

რუსთაველიც (2006 წლამდე მთავარ ტაძარში სვეტზე შემონახული იყო მისი 

ფრესკული პორტრეტი, XII-XIII საუკუნეების მიჯნა). ჯვრის მონასტერში შეიქმნა 

უცნობ ავტორთა ჰაგიოგრაფიული თხზულებანი "პროხორეს ცხოვრება", "ლუკას 

წამება" (XIV ს.), "ნიკოლოზ დვალის მარტვილობა" და სხვა. შედგა კრებულები, 

გამრავლდა ხელნაწერები. ჯვრის მონასტერი ფართოდ არის აღწერილი და 

შესწავლილი (ტ. გაბაშვილი, გ. ავალიშვილი, ნ. ჩუბინაშვილი, პ. უსპენსკი, რ. 

ჟანენი, კ. კეკელიძე, გ. ფერაძე, ბ. თარხნიშვილი, კ. სალია, ე. მეტრეველი და სხვა). 

აქაურ ქართულ ხელნაწერთა უმდიდრესი კოლექციის ნაწილი 1888 აღწერა ა. 

ცაგარელმა, 1902 წელს ნ. მარმა, 1924-1926 წლებში რ. ბლეიკმა. ჩვენამდე მოღწეული 

ხელნაწერების ძირითადი ნაწილი ახლა იერუსალიმის საპატრიარქო ბიბლიოთეკაშია 

დაცული, ხოლო ზოგიერთი სინის მთაზე, თბილისში, ქუთაისში, სანქტ-

პეტერბურგში, ვენაში, პარიზში, ლონდონში, ვაშინგტონში და სხვაგან. 

იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში გადაწერეს პალესტინის მამათა ცხოვრებანი, 

რომელიც ამჟამად ლონდონშია დაცული ( Add - 11281, XI ს.), ჰიმნოგრაფიული 

კრებულები, სვინაქსარები, ჟამნი და სხვ. აქ არის დაცული მრავალი თხზულება, 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94_%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94_%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94_%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94_%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C_%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C_%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C_%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96_I_%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AB%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/XIII_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/XIII_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96_%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
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რომლებიც თარგმნილია ექვთიმე და გიორგი მთაწმიდელების, ეფრემ მცირისა და 

სხვათა მიერ. იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში არის შემორჩენილი "გრიგოლ 

ხანძთელის ცხოვრების" ერთადერთი ნუსხა. 

სწორედ სინას მთაზე შემონახული ხელნაწერებით იქნა მიკვლეული გიორგი 

მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება” 1854 წელს ნიკოლოზ 

ჩუბინაშვილის მიერ. გიორგი პროხორეს დროს გადაწერილია ძალიან 

მნიშვნელოვანი წიგნები, ოთხთავები, მათ შორის, „პალესტინის პატერიკი”, 

რომელიც დღეს ლონდონის მუზეუმშია დაცული. ჯვრის მონასტერთან არის 

დაკავშირებული თითქმის ყველა დიდი ქართველი მეფის ცხოვრება.  ჯვრის 

მონასტერი იმდენად დიდი სასულიერო კერა იყო, რომ აქ გაზრდილი ქართველი 

ბერი, თეოდორე ქართველი, ხდება მცირე აზიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქის 

– ნიკომედიის ეპისკოპოსი. ჯვრის მონასტერს მძიმე პერიოდი დაუდგა XII 

საუკუნის ბოლოს, როდესაც იერუსალიმი აიღო ეგვიპტის სულთნმა სალადინმა 

(სალაჰ ალ-დინი), მანამდე იერუსალიმის მეფე ბალდუინ IV-მ გაზრდილი 

გადასახადებით შეავიწროვა ჯვრის მონასტერი და ზვრების ნაწილიც კი 

წაართვა. 1187 წელს სალადინმა მიიტაცა ჯვრის მონასტერი. XII-XIII საუკუნეების 

მიჯნაზე საქართველომ მოიპოვა აღმოსავლეთში მცხოვრებ ქრისტიანთა მფარველობა. 

ქართველები იერუსალიმში განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობდნენ.  

    1273 წელს, შეიხ ხიდრის ბრძანებით, ჯვრის მონასტერი მეჩეთად გადაკეთდა, 

მაგრამ, 1299 წელს, როცა იერუსალიმი აიღო მონღოლთა ხანმა, ყაზანმა, მას 

ეხმარებოდა ქართული ჯარი ვახტანგ III-ის მეთაურობით, ქრისტიანებს იმ წელსვე 

მიეცათ საშუალება, რომ აქ აღდგომა ეზეიმათ. ჯვრის მონასტრის დაბრუნება 

მუსლიმანთა ხანგრძლივი ტყვეობისგან, უკავშირდება დავით VIII-ის სახელს, 

რომელმაც დიპლომატიური მოლაპარაკება აწარმოა ეგვიპტის სულთანთან 

და 1305 წელს დაიბრუნა დაკარგული მონასტერი. 1400 წელს ჯვრის მონასტერი 

კვლავ დაარბიეს. XV საუკუნეში მონასტერს მატერიალური დახმარება 

გაუწიეს ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილმა და მზეჭაბუკ ათაბაგმა. მონასტერში 

აღმშენებლობითი საქმიანობა გააჩაღა სერაპიონ კუმურდოელმა, 1516-იდან, მას 

შემდეგ, რაც პალესტინა ოსმალებმა დაიკავეს, მონასტერს ნაწილობრივ შეეკვეცა 

უფლებები. XVI საუკუნიდან იწყება ჯვრის მონასტრის აღმავლობის ახალი ხანა –

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%9Ae&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%9Ae&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%9Ae&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A_%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A_%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1854
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96_%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96_%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96_%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%9C_IV&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%9C_IV&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/1187
https://ka.wikipedia.org/wiki/1273
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%AE_%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/1299
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92_III
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92_III
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97_VIII
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97_VIII
https://ka.wikipedia.org/wiki/1305
https://ka.wikipedia.org/wiki/1400
https://ka.wikipedia.org/wiki/XV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/XV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90_%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/1516
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 1515 წელს ჯვრის მონასტერში ჩადის და მოღვაწეობას იწყებს ბეენა ჩოლოყაშვილი, 

მემატიანეს ცნობით, მან გოლგოთადან გაყარა ფრანცისკანელები ის, ასევე, 

ედავებოდა სომხებს იაკობის მონასტერთან დაკავშირებით. XVII საუკუნეში 

ქართველთა ყურადღება ჯვრის მონასტრისადმი გაიზარდა. 40-იან წლებში აქ დიდი 

აღდგენითი სამუშაოები ჩაატარა ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილმა - იგივე ნიკიფორე 

ირბახი (მწიგნობარი, ფილოსოფოსი, სასულიერო და პოლიტიკური მოღვაწე. მის 

სახელთან დაკავშირებულია  იტალიაში პირველი ქართული წიგნის გამოცემა. .1583-

1658 ). სამეგრელოს მთავარის ლევან II დადიანის მატერიალური დახმარებით 

შეაკეთა მთავარი ტაძარი, მოახატვინა კედლები, გუმბათი და სხვა. 1684 წელს 

დავალიანებული მონასტერი დაიხსნა ქართლის მეფე გიორგი XI-მ. 

    XVII საუკუნის დასასრულს ჯვრის მონასტერი სხვა ქართულ სავანეებთან 

ერთად ბერძენთა ხელში გადავიდა და იერუსალიმის 

საპატრიარქოს დაექვემდებარა. 1855 წელს აქ ბერძნული სასულიერო სემინარია 

გაიხსნა (მოქმედებდა 1908 წლამდე). ბერძნული სამღვდელოება ჩქმალავდა ჯვრის 

მონასტრის ქართულ კულტურასთან კავშირსა და ქართველთა მოღვაწეობის 

ფაქტებს, ფრესკები საგანგებოდ შეათეთრეს. 1948-1958 წლებში მონასტრის 

ტერიტორიაზე ისრაელის ჯარის ნაწილი იდგა. 1960 წელს ჯვრის მონასტერში 

იმყოფებოდა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ექსპედიცია (ი. აბაშიძე, ა. 

შანიძე, გ. წერეთელი). 

     

https://ka.wikipedia.org/wiki/1515
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90_%E1%83%A9%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/XVII_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/XVII_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98,_%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C_II_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/1684
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_XI
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/1855
https://ka.wikipedia.org/wiki/1908
https://ka.wikipedia.org/wiki/1960
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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თავი 10 საერთაშორისო ინვესტიციები და განვითარება 

10.1. საერთაშორისო ინვესტიციების სტრუქტურა 

    უცხოური ივესტიციები. კაპიტალის ინტერნაციონალიზაცია ითვლება 

ეკონომიკური საქმიანობის გლობალიზაციაზე ზემოქმედების ერთერთ პროცესად. იგი 

უშუალოდ დაკავშირებულია წარმოებითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციასთან 

და   ინფორმაციული ტექნოლოგიებისგანვითარებასთან. ერთი ქვეყნიდან მეორეში 

ფინანსური რესურსის გადადინება უმთავრესად ინვესტიციების, სესხებისა 

დაკრედიტების ფორმებში ხორციელდება. 

    ფინანსური რესურსების  გადაადგილება ზემოქმედებს, როგორც კაპიტალის 

გამტან, ასევე კაპიტალის მიმღებ ქვეყნების ეკონომიკაზე. ერთი მხრივ, კაპიტალის 

ექსპორტი მომგებიანი საქმეა, რამდენადაც ეგრეთ წოდებული ”ჭარბი” ანუ 

მოდუნებული კაპიტალი მიმღებ ქვეყანაში ახალ ენერგიას იძენს და თავის ძირითად 

ფუნქციას იბრუნებს.  მაგრამ თუ ქვეყნიდან კაპიტალის გატანა მნიშვნელოვნად 

აღემატება სხვა ქვეყნებიდან ფულადი რესურსის   შემოსვლას მაშინ შეიძლება 

ინვესტიციური რესურსის დეფიციტი წარმოიშვას. 

ამა თუ იმ ქვეყანაში უცხოური კაპიტალის შეტანა დაკავშირებულია ახალი 

წარმოებითი სიმძლავრეების შექმნასთან, რომელშიც იგულისხმება: წარმოების 

მოცულობის გადიდება; დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა და ახალი 

ტექნოლოგიის გამოყენება.  მაგრამ, მეორე მხრივ, კაპიტალის იმპორტი მიმღებ 

ქვეყანაში შექმნილი დამატებული ღირებულების ნაწილის გადაქაჩვის კარგი 

საშუალებაა.      

 მსოფლიო ეკონომიკის  წარმოების გლობალიზაციის სტადიაზე გადასვლის 

პირობებშიინვესტიციური რესურსების გადაადგილება მიმდინარეობს ზემოგების 

მიღების პრინციპის შესაბამისად.  

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია და ტექნოლოგიური განვითარების დაჩქარება 

განაპირობებს მნიშვნელოვან ცვლილებას (უწინარეს ყოვლისა მის სტრუქტურაში) 

საერთაშორისო ინვესტიციის ბაზარზე. ამ ასპექტში, ერთერთი  დამახასიათებელი 

ტენდენცია, რომელიც საერთაშორისო ინვესტიციის ბაზრის განვითარებას 

განსაზღვრავს არის საერთაშორისო ინვესტიციური სივრცის ლიბერალიზაციის 

პოლიტიკა და ინვესტიციური თანამშრომლობის უნივერსალური ნორმების 

დამუშავება.  
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 საერთაშორისო ინვესტიციებში, ფართო გაგებით, იგულისხმება ინვესტიციები, რომელთა 

რეალიზაცია ითვალისწინებს მხარეთა, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა 

სახელმწიფოებს მიეკუთვნებიან, ურთიერთქმედებას.კაპიტალის საერთაშორისო 

მოძრაობა შემდეგ ნიშნებზეა დაფუძნებული:  

*კაპიტალისწარმოშობისწყარო  (სახელმწიფოკაპიტალი, კერძოკაპიტალი, 

შერეულიკაპიტალი); 

          * კაპიტალის გამოყენების ხასიათი(სამეწარმეო კაპიტალი, სავაჭრო, 

აგრარული...); 

       *კაპიტალის ინვესტირების ვადა (საშუალო და გრძელვადიანი კაპიტალი,    

მოკლევადიანიკაპიტალი); 

   *კაპიტალის მიზნობრივი ორიენტაცია (პირდაპირი ინვესტიცია, პორთფელური 

ინვესტიცია). 

  მსოფლიო სტატისტიკა, კერძოდ,  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტატისტიკა, 

ინვესტიციის სამ ჯგუფს გამოყოფს, რომლებიც კაპიტალის მოძრაობის ბალანსში 

ჩაირთვებიან:პირდაპირი ინვესტიციები, პორთფელური   ინვესტიციები და სხვა 

ინვესტიციები. 

პირდაპირი ინვესტიციები გრძელვადიანი ეკონომიკური ინტერესების მატარებელია 

და იძლევა სამეწარმეო მოგების მიღების შესაძლებლობას, რაც ინვესტირების 

ობიექტზე ინვესტორის კონტროლს უზრუნველყოფს.        

პორთფელურ ინვესტიციებში იგულისხმება, შემოსავლის მიღების მიზნით, ფასიანი 

ქაღალდების შეძენა.ინვესტირების ეს ფორმა ინვესტირების ობიექტზე რეალური 

კონტროლის უფლებას არ იძლევა. 

    ეთგოს და სსფ რეკომენდაციების მიხედვით, პირდაპირი საზღვარგარეთული 

ინვესტირების საწარმოდ ის კომპანია ითვლება, რომელშიც უცხოელი ინვესტორი 

ფლობს 19% და მეტ აქციას ხმის უფლებით ან კაპიტალს. ამასთან პირდაპირ 

ინვესტორს ინვესტირების ობიექტზე რეალური კონტროლი 

ექნება.საზღვარგარეთულიაქციების პაკეტის შეძენა (თუნდაც 10%-ზე ნაკლები) თუ 

ინვესტორს მართვაში მონაწილეობის უფლებას აძლევს ასევე შედის პირდაპირი 

ინვესტიციის კატეგორიაში.აქციების პაკეტის შეძენა (თუნდაც 10%-ზე მეტი) თუ 

ინვესტორს მართვაში მონაწილეობის შესაძლებობას არ აძლევს მიეკუთვნება 

პორთფელური ინვესტიციის კატეგორიას.   
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სხვა ინვესტიციებს მიეკუთვნება სავაჭრო კრედიტები, ბანკის სესხები, ლიზინგი, 

შეძენილი ვალუტები და დეპოზიტებზე ფულის დარიცხვა. 20-ე საუკუნის70-იან 

წლებში საერთაშორისო ინვესტირების დომინირებული ფორმა პირდაპირი 

ინვესტიციები იყო. ხოლო ასწლეულის ბოლოს შეიმჩნეოდა პორთფელურ 

ინვესტიციების წინმსწრები განვითარება. 1970-80 წლებში შვიდი წამყვანი 

ინდუსტრიული ქვეყნიდან პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა 43 ჯერ, ხოლო 

პორთფელურის 149 ჯერ გაიზარდა (იხ. ცხრილი 6.1) 80 -იანი წლებიდან 

პორთფელურმა ინვესტიციის მოცულობამ პირდაპირ ინვესტიციას გადააჭარბა. 

 

ცხრილი- .შვიდეულის პირდაპირი და პორთფელური ინვესტიციები 

{ბრუტო, წლიურად$) 

ინვესტიციების 

ფორმა 

წელი 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 

 

 

 

2000 

 

 

პირდაპირი 14 34 83 76 283 369 358 448 717 

პორთფელური 5 27 61 233 330 764 1163 1040 757 

წყარო:Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. Г.: Экзамен, 2002.С. 213. 

 

საერთშორისო პირდაპირი ინვესტიციები.  ამ ტერმინში იგულისხმება ერთი ქვეყნის 

რეზიდენტის კაპიტალის ინვესტირება სხვა ქვეყნების რეზიდენტ საწარმოში 

გრძელვადიანი ეკონომიკური ინტერესების შეძენისა და სამეწარმეო მოგების 

(შემოსავლის) მისაღებად ინვესტირების ქვეყანაში. რომელიც ინვესტორის 

კონტროლს უზრუნველყოფს ინვესტირების ობიექტზე. 1980-90 -იან  წლებში 

პირდაპირი უცხოური ინვესტირების მოცულობის გადიდების ძირითად მიზეზებად 

ითვლებოდა:ფინანსური სისტემების დერეგულირება; უცხოური ინვესტირების 

რეჟიმის რეფორმა;ვაჭრობის რეჟიმის რეფორმა;დემონოპოლიზაცია;პრივატიზაცია. 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდა საკმაოდ უთანაბრო 

იყოთუ1980 იან წლებში მისი ზრდა მნიშვნელოვნად აღემატებოდა საგარეო ვაჭრობის 

ზრდის ტემპებს,  სამაგიეროდ - მომდევნო პერიოდში ეს მდგომარეობა შეიცვალა.  

მსოფლიოში პირდაპირი ინვესტიციის ექსპორტის 90%-ე მეტი და იმპორტის 

დაახლოებით 70% 1990-იან  წლებშიმოდიოდა OECP ქვეყნებზე. მათგან,აშშ-ისა და 

გაერთიანებული სამეფოს წილი, როგორც ექსპორტში, ასევე იმპორტში შეადგენდა  

ყველა პირდაპირი ინვესტიციის დაახლოებით ნახევარს.განუვითარებელი ქვეყნების 

წილი უტოლდება ყველა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის (პუი) დაახლოებით 

30%. აქედან ყველა მოდინების დაახლოებით 1/3 ჩინეთში შედის, ხოლო სამ ქვეყანაზე 

(ჩინეთი, სინგაპური, მალაიზია), OECP გამოკლებით,მოდის ყველა 

პირდაპირიინვესტიციის ნახევარი.  

       1990-2000-იან წლებში აშშ-ისა და ჩინეთის წილად მოდიოდა მსოფლიო 

პირდაპირი უცხოური ინვესტირების 32% საერთაშორისო პირდაპირი ინვესტიციის 

ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენცია ვლინდება უფრო განვითარებული  

ქვეყნების წილის თანდათანობით ამაღლება და შესაბამისად - მთლიანობაში 

ნაკლებად განვითარებული სამყაროს წილის დაქვეითება.    ინვესტიციის იმპორტის 

სფეროში უფრო განვითარებული ქვეყნების  წილი დაახლოებით 73% ს შეადგენს, 

ხოლო ინვესტიციის ექსპორტის სფეროში 90% -მეტს.უკანასკნელ ათწლეულში 

პირდაპირი საერთაშორისოინვესტიციების მოცულობის გადიდება უპირატესად 

ხორციელდება უფრო განვითარებული ქვეყნების ურთიერთ გაცვლის ხარჯზე. 

გლობალური ტრიადა(აშშ. ევროკავშირი და იაპონია) დომინირებს კაპიტალის 

ექსპორტსა და იმპორტში. ამასთან, 70 იანი წლებიდან ამ ტრიადაში მნიშვნელოვნად 

შემცირდა აშშ-ის წილი და ევროკავშირი გახდა საერთაშორისო ინვესტიციის ბაზარზე 

წამყვანი ნეტო-ინვესტორი. უცხოური ინვესტიციის მთლიანი ნეტო-ექსპორტის 

დაახლოებით 80% მოდის ხუთ ევროპულ სახელმწიფოზე (გაერთიანებული სამეფო, 

გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, შვეიცარია),1999 წელს გაერთიანებულმა 

სამეფომ, პირველად 1913 წლის შემდეგ, შეძლო მსოფლიოში უცხოური ინვესტიციის  

ხაზით პირველ ადგილზე გასვლა. თუმცა პირდაპირი ინვესტიციის იმპორტის 

სფეროში ლიდერად კლავ აშშ  დარჩა. მეორე ადგილი გერმანიამ დაიკავა, მესამე და 

მეოთხე ადგილი - გაერთიანებულმა სამეფომ და ბელგიამ. ისიც 
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გასათვალისწინებელია, რომ გერმანიამ 1995-2000 წლებში კაპიტალის იმპორტი 

თითქმის ოთხჯერ გაადიდა. 

მოსახლეობის ერთ სულზე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის 

ღირებულებითსამიევროპული ქვეყანა გამოირჩევა:ბელგია - 18,5 ათასი $, შვეიცარია-15 

ათასი $, ნიდერლანდები - 14,2 ათასი $.   აშშ-ში მოსახლეობის ერთ სულზე 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის ღირებულება 12 ათას $ შეადგენს. 

განვითარების გზაზე მყოფ ქვეყნებში ტრანსსაზაღვრო ინვესტირება მეტწილად 

ინტეგრაციული გაერთიანებების ფარგლებში ხორციელდება. ნაკლებად  

განვითარებული ქვეყნებიდან ინვესტიციის მასშტაბის მოძრაობა უფრო 

განვითარებული ქვეყნების მიმართულებითუმნიშვნელოა. ამ სფეროში უკანასკნელ 

ტენდენციებს შეიძლება მივაკუთვნოთ  ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

ინვესტიციური ოპერაციების ახალი სახეების წარმოშობა. ასე მაგალითად,ინდოელმა 

კომპანიებმა შექმნეს რიგი ინვესტიციური ფონდები, რომლებიც ამერიკულ ბაზარზე 

განალაგებენ თავიანთ დეპოზიტურ ხელწერილებს და აბანდებენაკუმულირებულ 

ფულად სახსრებს ამერიკული ფირმების აქციების შესაძენად, განსაკუთრებით ახალი 

ტექნოლოგიის სფეროში. 

    ნაკლებად განვითარებული  ქვეყნები ინვესტიციების საერთაშორისო ბაზარზე 

მთლიანობაში ნეტო-ინვესტორებად გამოდიან. ჩამოჩებიან რა ინდუსტრიულად 

განვითარებულ სახელმწიფოებს ეკონომიკური განვითარების დონით, ჩამორჩენილი 

ქვეყნები ცდილობენ უცხოური ინვესტიციები მათთვის საქმიანობის შეღავათიანი 

რეჟიმის შექმნით. 1990 წლების მეორე ნახევარში პირდაპირი ინვესტიციების 

ძირითადი ნაწილი დაკავშირებულია შერწყმისა და ჩაყლაპვის ოპერაციებთან. ეს 

შესაძლებელი გახდა შემდეგი გარემოების გამო: ინფორმაციული  და ეკონომიკური 

გაცვლის გლობალიზაცია; კაპიტალების ტრანსსაზღვრო მოძრაობის ლიბერალიზაცია; 

მძლავრი ფინანსური შუამავლების  საქმიანობა. 

შერწყმასა და ჩაყლაპასთან დაკავშირებულმა შეთანხმებების მოცულობამ 1990 წელს 

159 მლრდ $ შეადგინა 1997 წელს კი - 341 მლრდ $. 1998-99  წლებში სფეროში 

ნამდვილი აფეთქება მოხდა (1998 წ - 541 მლრდ$; 1999 წ - 798 მლრდ $). ამასთან, 

ევროზონის წილად მოდიოდა ამ პერაციების 70%-ზე მეტი. 

  ამერიკული კომპანიებიდან შეძენილი  ინვესტიციები 1990-1999 წლებში 450 %-ით 

გაიზარდა:  54 მლრდ $-დან 293 მლრდ $-მდე. უცხოური ფირმებიდან შეძენილი აშშ-
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ის ინვესტიციებიამავე პერიოდში 600%-ით გაიზარდა: 22მლრდ$-დან - 154 მლრდ $-

მდე. დასავლეთ ევროპაშიც დაფიქსირდა შერწყმასა და ჩაყლაპვასთან დაკავშირებული 

ივესტიციების მნიშვნელოვანი გადიდება. 

ლათინურ ამერიკაში ადგილობრივი ფირმების შეძენასთან დაკავშირებული 

ივესტიციის მოდინება 8-დან 39 მლრდ $-მდე გაიზარდა, ხოლო აზია - წყნარი 

ოკეანის რეგიონში - 16-დან 56 მლრდ $-მდე. $,  იგი ასევე გაიზარდა ცენტრალურ და 

აღმოსავლეთ ევროპაში:  6 მლრდ$ დან 13 მლრდ $-მდე (1999 წ).  აღსანიშნავია, რომ 

1999 წელს დასახელებული 13 მლრდ $ - დან 6 მლრდ $ პოლონეთზე მოდიოდა. 

1998 - 2000 წლებში შესრულდა 10 ყველაზე დიდი შეთანხმება. მას მიეკუთვნებოდა: 

Vodafov -  Airtoush (63,9მლრდ $); BR – Amoko (61 მლრდ $);BR – Amoko  - Atlantic 

Rishield(მლრდ $);Unilever   -  Bestfoods (20 მლრდ $);Credit uisse Group  - Donaldson, Lufkin& 

Jenrette (12,4 მლრდ $);Vivendi  -  Seagram (24 მლრდ $);Vodafon  -  Mannesman (172 მლრდ 

$). 

1990-99 წლებში ინვესტირების წამყვანი სფეროები იყო კავშირგაბმულობა (304 

მლრდ $), აირ-ნავთობმოპოვება (254 მლრდ $), ქიმიური მრეწველობა (263 მლრდ $) 

და საბანკო-ფინანსური სექტორი (226 მლრდ $). 

     XXსაუკუნისუკანასკნელათწლეულში შერწყმა და ჩაყლაპვა და არა 

ინვესტიციაგახდა ახალი საწარმოების შექმნისა და ინტერნაციონალური წარმოების 

ზრდის საფუძველი.ეს ტენდენცია განსაკუთრებით  უფრო განვითარებულ ქვენებში 

გამოიკვეთა. პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში სასურველი ინვესტიციური კლიმატის 

შექმნა მეტწილად დაკავშირებული იყო თავისუფალი ეკონომიკური ზონების 

ფუნქციონირებასთანდა მასთან მიბმულ შეღავათების სისტემასთან.მაგალითად, 

ჩინეთში უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშიებულ საწარმოებს, ადგილობრივ 

ინვესტორებთნ შედარებით, საქმიანობის უკეთესი რეჟიმი ჰქონდათ. ასევე. ამ 

ქვეყანაში ინვესტირების ზრდა წაახალისა მრავალრიცხოვანი თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონების შექმნამ. ამან განაპირობა ჩინეთის გადაქცევა  წამყვან (მეორე 

ადგილი) იმპორტიორ ქვეყნად პირდაპირი უცხოური  ინვესტიციის სფეროში. 

საწარმო (ფირმა)   ის მიკროდონეა, რომელზეც ინტერნაციონალიზაცია 

ხორციელდება ორი გზით (ექსტერნალური და ინტერნალური).ექსტერნალურის 

შემთხვევაში საწარმოს განვითარება დაკავშირებულია საზღვარგარეთის ბაზრებზე 

მისი  პარტნიორების კონკურენტული უპირატესობის გამოყენების ხარჯზე. 
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ინტერნაციონალიზაციის საფუძველია საწარმოს მიერ საკუთარი საზღვარგარეთული 

ფილიალების ან შვილობილი კომპანიების ორგანიზაცია ან უკვე მოქმედი 

საზღვარგარეთულ საწაროებზე კონტროლის შეძენა. ასე ყალიბდება სპეციფიკური 

შიდაკორპორაციული საერთაშორისო ბაზრები. რომლებიც თვისებრივად ცვლიან 

მსოფლიო მაკროეკონომიკურ სტრუქტურას. 

საწარმოების ინტერნაციონალიზაცია მრავალეტაპობრივია. ჩვეულებრივ სამი ეტაპი 

გამოიყოფა: საწყისი, ლოკალური საბაზრო ექსპანსია და ტრანსნაციონალური. ამ 

უკანასკნელისათვის ამა თუ იმ კორპორაციის მიკუთვნება დამოკიდებულია 

კორპორაციის სტრუქტურის,  შედეგის და ქცევის კრიტერიებზე. 

სტრუქტურული კრიტერიების მიხედვით ისეთი ტრანსნაციონალური კორპორაცია 

იგულისხმება, რომელსაც საკუთარი ფილიალები აქვთ ორ ან მეტ ქვეყნაში, ანდა ეს 

კორპორაცია, მისი მფლობელები ან უმაღლესი მმართველობითი პერსონალი 

სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებია (ამასთან,  ტრანსნაციონალურო კორპორაციის  

შტაბ-ბინა რომელიმე ქვეყანაში იმყოფება. ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს,  ქვეყნის 

კუთვნილების მიხედვით, ტნკ-ის სახელმწიფოებრივ წარმოშობას. 

შედეგიანობის კრიტერიების  მიხედვით, საწარმო ტნკ-იას მიეკუთვნება 

აბსოლუტური ან შეფარდებითი მაჩვენებლების საფუძველზე: კაპიტალის საბაზრო 

ღირებულება, ბრუნვის მოცულობა,  აქტივი, მოგება. 

ქცევის წესის  მიხედვით, კორპორაცია ტრანსნაციონალურად ითვლება, თუ 

უმაღლესი მენეჯმენტი ”ინტერნაციონალურად აზროვნებს”. 

ყველაზე ავტორიტეტულია ტრანსნაციონალური ორგანიზაცია განისაზღვროს მისი 

საერთაშორისო წონადობის მხედველობაში მიღებით. ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის ფორმულირებით, ტრანსნაციონალური ორგანიზაცია 

არის  საკუთრების კერძო, სახელმწიფო ან მათი შერეული ფორმის მატარებელი 

საწარმოების ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებშია განლაგებული, ამასთან ამ 

ჯგუფიდან ერთ ან მეტ კომპანიას შეუძლია არსებითი ზემოქმედეება მოახდინოს 

ჯგუფში შემავალი სხვა კომპანიების საქმიანობაზე, განსაკურებით ცოდნისა და 

რესურსების გაცვლის სფეროში. 

UNKTAD-ის((ინგლ. UNKAD; რუს. ЮНКТАД; ქართ.ვგგკ- ვაჭრობისა და განვითარების 

გაეროს კონფერენცია) განმარტებით, ტრანსნაციონალური ორგანიზაცია ის საწარმოა, 

რომელიც ორ ან მეტ ქვეყანაში აერთიანებს რაგინდარა ორგანიზაციულ-
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სამართლებრივი ფორმებისა და საქმიანობის იურიდიულ პირებს, ახორციელებს 

კოორდინირებულ პოლიტიკას და პრაქტიკაში ახორციელებს ცენტრიდან  ( ან 

ცენტრებიდან) მიღებულ ზოგად სტრატეგიას. 

UNKTAD-ისმონაცემებით, XXI-ე საუკუნის მიჯნაზე მსოფლიოში აქტიურად 

ფუნქციონირებდა 64 ათასზე მეტი ტრანსნაციონალური ორგანიზაცია, რომლის 500 

ათასზე მეტი ფილიალი და განყოფილება აწარმოებდა და ყიდიდა 11 ტრილიონი 

დოლარის პროდუქციას. ისინი აკონტროლებდნენ საქონლის, მომსახურების და 

ტექნოლოგიის ბაზრების 70-90%-ს და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 90%-ს. 

ტრანსნაციონალური ორგანიზაციების ბუნება გაორებულია, ერთი მხრივ, იგი 

წარმოებაში ნერგავს ახალ ტექნოლოგიას, აუმჯობესებს  მენეჯერულ საქმიანობასა 

და წარმოების ორგანიზაციას, ხოლო მეორე მხრივ, ამჟღავნებს უხეში პოლიტიკური 

ზემოქმედების მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობას. ამრიგად, 

ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს პოზიტიური წვლილი შეაქვთ  განვითარებაში, 

მაგრამ ყოველთვის  გასათვალისწინებელია მისი საქმიანობის უარყოფითი 

ელემენტები (მაგალთად, პასუხისმგებლობა გაუნახლებადი ბუნებრივი რესურსების 

არარაციონალურ გამოყენებაზე, გარემოს დაჭუჭყიანება...).  პირველი უპირატესობა 

უნდა გამოვიყენოთ, ხოლო მათი საქმიანობის ნეგატიური შედეგები თავიდან 

ავიცილოთ. ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ზოგიერთი  ჩვენი შეხედულების 

ცვლილება. მაგალითად, საქართველოში მაშინაც ხდება ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების ჩართვა ამა თუ იმ ეკონომიკური ამოცანის შესრულებაში, რომელთა 

გადაჭრა ჩვენ თვითონ შეგვიძლია. ამ ასპექტში სასურველია საზღვარგარეთული 

ტექნოლოგიის და კორპორაციების გამოცდილების შეგუება ადგილობრივ 

პირობებთან და ეროვნული კაპიტალის დაგროვება საქართველოს პოტენციალის 

ენერგიული მობილიზაციის მეშვეობით. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 

საქართველოს პოტენციალის მნიშვნელოვანი ნაწილი იხარჯება განვითარებული 

ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი მოხმარების იმიტაციით. ასეთი პოლიტიკა ადრე 

თუ გვიან ეკონომიკას დაუპირისპირდება. საქმე ის არის, რომ ტრანსნაციონალური 

კორპორაციები  მართალია მწარმოებლურობის ზრდას უზრუნველყოფენ, მაგრამ 

არანაკლებ საგრძნობია მათ მიერ  ქვეყნიდან ეროვნული შემოსავლის  უზამაზარი 

ნაწილის გატანის შედეგი.უნდა გავიაზროთ, რომ ტრანსნაციონალური 
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კორპორაციები  ვერ შეძლებენ კაპიტალის დაგროვებაში შიდა რესურსების 

მობილიზაციის ეროვნული ძალისხმევის შეცვლას. 

    მოცემული ფაქტები ძალზე შემაშფოთებელია. სოციალური პრობლემის 

გადასაჭრელად აუცილებელიაეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპები შევახამოთ 

მშპ-ის პროგრესირებად გადანაწილებასთან. მწარმოებლურობის ამაღლების 

კვალობაზე საჭიროა არა მხოლოდ ზრდადი სამუშაო ძალის აბსორბირება, არამედ 

წარმოებაში ნაკლებმოხმარების საზოგადოებოს წიაღში დაბადებული დაბალი 

ფენების უფრო ინტენსიური ჩართვა.ეს კი საკმაოდ რთული ამოცანაა. 

 

თანამედროვე  კორპორატიული ეკონომიკა 

მეცნიერებმა გაანალიზეს 43 ათას ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს შორის 

კავშირი და გამოავლინეს შედარებით მცირე ორგანიზაციის ჯგუფები, რომლებიც 

რეალურად ზემოქმედებენ მსოფლიო ეკონომიკაზე.  ამ ჯგუფში ძირითადად 

ბანკები შევიდნენ, წერს ჟურნალი «New Scientist” .ანალიზისათვის შვეიცარიის 

უმაღლესი ტექნიკური სკოლის მკვლევარებმა მონაცემების შესწავლისმათემატიკური 

მოდელი გამოიყენეს. მეცნიერებმა 37 მლნ მსოფლიო კომპანიებისა და 

ინვესტორებისგან   43  ათასი კორპორაცია შეარჩიეს.ხოლო შემდეგ შეეცადნენ მათი 

მესაკუთრეებისა და აქციონერების განსაზღვრა.კვლევამ  აჩვენა, რომ დაახლოებით 

1 318 კომპანია საგანგებო მჭიდრო კავშირში იმყოფება. მათი ერთობლივი მოგება 

შეადგენს  მსოფლიოში  ყველა კომპანიის მოგების 20%-ს. აქციების მეშვეობით ეს 

კომპანიები აკონტროლებენ მსოფლიო გლობალური შემოსავლის 60%-

ს.დასახელებული 1 318 კომპანიიდან თითოეული, როგორც მინიმუმ, მჭიდრო 

კავშირშია სხვა ორ კომპანიასთან.  საშუალოდ მათ შორის კავშირი ოც ერთეულს 

უთანაბრდება. შემდგომმა გამოკვლევებმა ”სუპერ-სუბიექტებს”  შორის (143 

კომპანია), რომელთა შორის ფინანსური ორგანიზაციები ჭარბობენ, უფრო მჭიდრო 

კავშირი გამოავლინეს. მათ ეკუთვნის მსოფლიო სიმდიდრის 40%.”1% ზე ნაკლებ 

კომპანიას შეუძლია გააკონტროლოს კომპანიების ყველა ქსელის 40%” -ნათქვამია 

გამოკვლევაში”.  სუპერ-სუბიექტების სიაში მოხვდნენისეთი ბანკები როგორიცაა 

Barclays, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse. ჟურნალ New Scientist, გამოქვეყნებულ 

სიაში აგრეთვე ჩართულია Goldman Sachs Group, Lehman Brothers Holdings  და სხვა 

კომპანიები. 
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    ციურიხში შვეიცარიული ტექნოლოგიის  ფედერალური ინსტიტუტის  (Swiss 

Federal Institute of Technology) მკვლევარებმა გამოავლინეს ტრანსნაცონალურ 

ორგანიზაციაში ერთიმეორესთან დაკავშირებული  შედარებით მცირერიცხოვანი 

ჯგუფი, რომელიც არაპროპორციულ დიდ გავლენას ახდენს გლობალურ 

ეკონომიკაზე.  ამ ჯგუფის საფუძველია ფინანსური ინსტიტუტები. ასეთი სახის  

მჭიდრო ურთიერთკავშირი საფრთხეა  თანამედროვე მსოფლიოსათვის, რამდენადაც 

არსებითად ზემოქმედებს მსოფლიო ეკოპნომიკურ სტაბილურობაზე.  

ორგანიზაციებს  შორის ეკონომიკური კავშირის ანალიზისათვის მკვლევარებმა 

მონაცემთა მეთემატიკური მოდელი გამოიყენეს.  გამოკვლევას  საფუძვლად დაედო  

Orbis 2007 -  ბაზა,  რომელშიც  თავმოყრილია  ინფორმაცია 37 მლნ კომპანიაზე 

და ინვესტორზე. მათგან მეცნიერებმა აირჩიეს ტრანსნაციონალური კორპორაციის 

კუთვნილი  43 060 კომპანია და გამოავლინეს მათი საერთო  აქტივი. ამ 

მონაცემების საფუძველზე აიგო ტრანსნაციონალური კორპორაციების ეკონომიკური 

გავლენის განაწილების მოდელი (ფონდების ფლობისა და მოგებაში მონაწილეობის 

ჩათვლით).. შედეგად - მეცნიერებმა გამოავლინეს ეგრეთ წოდებული გლობალური 

კორპორატიული კონტროლის ქსელი, რომელიც 1 318 კორპორაციისგან შედგებოდა. 

მასში შემავალი თითოეული კომპანია მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მინიმუმ  

სხვა ორ კომპანიასთან,  საშუალოდ კი  - 20 კომპანიასთან.მთლიან ჯამშიმათი 

მოგება შეადგენდა მსოფლიოოპერაციული ამონაგების 20%-ს.აქციებისა და თავისი 

შვილობილი კომპანიების  დახმარებით ისინი აკონტროლებენ  მსოფლიოში 

რეალური ეკონომიკის  წამყვანი საწარმოების  დიდ ნაწილს, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მსოფლიოвыручки დაახლოებით 60%-ს. მომდევნო 

კვლევამგამოავლინა ამ ქსელის ბირთვი - ერთიმეორესთან უფრო მჭიდროდ 

დაკავშირებული „სუპერორგანიზციის“ ჯგუფი, რომელშიც 147 კომპანია შედის, 

ამასთან მათ დიდ ნაწილს  ფინანსური ინსტიტუტები შეადგენდა:Barclays, 

JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank 

of America, UBS, Deutsche Bank, Société Générale, Credit Suisse და სხვა.  

მათი აქტივები ერთიმეორესთან მჭიდროდ გადახლართულია და მათ საშუალებას 

აძლევს აკონტროლოს გლობალური კორპორატიული სიმდიდრის 40%.  ამრიგად, 1 

%-ზე ნაკლები კომპანიის   ბირთვი, ფაქტობრივად  გვევლინება გლობალურ 

ეკონომიკურ სუპერსტრუქტურად, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკის თითქმის 
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ნახევარს აკონტროლებს.მეცნიერების ურავლესობის აზრით,  თავისთავად  ამ 

ბირთვის კონტროლი არც ცუდი და  არც კარგი ფაქტორია, რადგან  ასეთი 

გლობალური  სუპერსტრუქტურის წარმოშობა არაა  მსოფლიო  მართვის 

შეთქმულების შედეგი  და  იგი მხოლოდ თანამედროვე  კორპორატიული 

ეკონომიკის  თვითორგანიზაციის  ლოგიკური ფაზაა. თუ ეკონომიკური სისტემის 

წევრების ურთიერთკავშირი ხელს უწყობს მოგების ზრდას, მაშინ კაპიტალის 

ნაკადები აუცილებლად მათკენ გადაადგილდება. ამის გამო, ტრანსნაცონალური 

კორპორაციები დაკავშიებულ აქტივებს, უპირატესად ეკონომიკური და არა 

პოლიტიკური მიზეზებით ფლობენ.  მართლაც,  თთქმის შეუძლებელია მსგავსი 

სუპერსტრუქტურა რეალურ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ფლობდეს, რადგან 147 

„სუპერორგანიზაცია“  განსხვავებული ინტერესების მატარებელია და შეთანხმების 

შენარჩუნებას დიდხანს ვერ შეძლებენ. ჩვენი აზრით,  ასეთი მოსაზრება 

გამორიცხავს  ბაზრებზე მონოპოლისტური კონკურენციის არსებობას, რასაც, ყოველ 

შემთხვევაში,  საქართველოს ბაზარი (ნავთობის, მედიკამენტების... ) ადასტურებს. 

მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ანტიმონოპოლიური  სამსახურის 

ფუნქციონირება ხომ ჩვენი მოსაზრების უტყუარი დადასტურებაა. 

• აღნიშნული გამოკვლევა მსოფლიო ეკონომიკის ფინანსური კრიზისების წარმოშობის 

ახსნას იძლევა. საქმე ის არის, რომ  ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ 

მცირერიცხოვან  პირების ხელში ეკონომიკური სიძლიერის  კონცენტრაცია საშიშია 

იმით, რომ ერთ ორგანიზაციაში წარმოშობილი პრობლემები  სწრაფად გადადიან  

მასთან დაკავშირებულ სხვა ორგანიზაციებში’ რომელსაც  „დომინოს ეფექტის“ 

გამოწვევა შეუძლია. 2008 წლის ფინანსურმა  კრიზისმა  მსოფლიოს დაანახვა, რომ ასეთი 

ქსელი  საკმაოდ არამდგრადია. თუ მათგან  რომელიმე კომპანია, ვთქვათ Lehman 

Brothers სირთულეს წააწყდება, ეს  აუცილებლად გავრცელდება სხვებზეც. 

აი, როგორ გამოიყურება გლობალური კორპორატიული კონტროლის ქსელის (147 

„სუპერორგანიზაცია“)   

10.2 გლობალური ინვესტიციური ნაკადების სტატისტიკა. 

ამჟამად,პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  გლობალური ნაკადების  შეფასებაში 

კვლავ ოპტიმისტური განწყობა ჩამოყალიბდა.  2012 წლის დაქვეითების შემდეგ 
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მსოფლიო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 9%-ით გაიზარდა და  

2013 წელს 1,45 ტრილ. $ შეადგინა.  

ვაჭრობასა და განვითარებაზე გაეროს კონფერენციისპროგნოზით,  ყოველ მომდევნო 

წელს პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა  100 მლრდ $-ით გაიზრდება და 2016 

წელს 1,8 ტრილ. $ მიაღწევს.  2013 წელს  უფრო განვითარებულ ქვეყნების 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  ნაკადი 9%-ით გაიზარდა  და 566 მლრდ $ 

შეადგინა ( მსოფლიო გლობალური ნაკადის 39%), მაგრამ უფრო შთამბეჭდავი იყო 

ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  

ნაკადის ზრდის ტემპი, რომლის წყალობით მისმა მოცულობამ მორიგ რეკორდულ 

ციფრს - 778 მლრდ $  (მსოფლიო გლობალური ნაკადის 54 %)მიაღწია. ამ ნაკადის 

დანარჩენი ნაწილი (108 მლრდ $ ) ე.წ. გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში 

განლაგდა.ასევე რეკორდულ  დონეს მიაღწია  ნაკლებად განვითარებული 

ქვეყნებიდანპირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  უკუდინებამ. განუვითარებელი 

ქვეყნების ტრანსნაციონალური კორპორაციებისულ უფრო აქტიურად იძენენ  მათ 

რეგიონებში მოქმედ  უფრო განვითარებული ქვეყნების კომპანიების ფილიალებს.  

ამ ქვეყნებიდან  კაპიტალის გატანამ 553 მლრდ $ მიაღწია (მსოფლიო პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების 39%, მაშინ როცა 2000 წლების დასაწყისში იგიმხოლოდ 

12%-ს შეადგენდა). მეგარეგიონული ჯგუფები  ქმნიან  პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების  გლობალურ ნაკადებს.მაგალითად, APEC (რუს. АТЭС)) კვლავ რჩება   

აზია - წყნარი ოკეანური  ეკონომიკური თანაშრომლობის უმსხვილეს რეგიონულ 

ჯგუფად,    რომელშიც 21 ქვეყანაა (ავსტრალია, აშშ, ახალი ზელანდია, ბრუნეი, 

ვიეტნამი, იაპონია, ინდონეზია,კანადა, მალაიზია, მექსიკა, პაპუა-ახალი გვინეა, 

პერუ, რესპუბლიკა კორეა, რუსეთი, სინგაპური, ტაილანდი, ფილიპინები, ჩილი,  

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთის ტიბეი,  ჰონკონგი - ჩინეთი) 

გაერთიანებული.მის წილად მოდის მსოფლიო ინვესტიციური ნაკადების 54%.  

    1990 წლიდან U-მა შემოიღო მაჩვენებელი, რომელიც, საზღვარგარეთის 

ეკონომიკაში ტნკ-იების ჩართულობის ხარისხს ახასიათებდა. იგი ნაწილობრივი 

მაჩვენებლების (საზღვარგარეთული აქტივების წილი; საზღვარგარეთული 

გაყიდვების წილი; საზღვარგარეთ დასაქმებულ მუშაკთა წილი) ბაზაზე 

გამოითვლება. ისიც უნდა აღინიშნოს  კერძო ინვესტიციურიკომპანიების  
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გაუნლაგებული სახსრების  მოცულობა  იზრდება და ერთ ტრილიონ $ გადააჭარბა. 

მათი ტრანსსასაზღვრო ინვესტიციები11 %-ით შემცირდა და 171 მლრდ $ შეადგინა. 

სახელმწიფო ტრანსნაციონალური კომპანიები (ტნკ) მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  ნაკადებში.იუნკად-ის   

შეფასებით,  ამჟამად მათი რაოდენობა 550 ერთეულს აღწევს. მათ შემადგენლობაშია  

15 ათასზე მეტი საზღვარგარეთული ფილიალია, რომელთა უცხოური აქტივი 2 

ტრილიონ $ -ს აღემატება. 2013 წელს სახელმწიფო ტნკ-იების პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოცულობამ 160 მლრდ $ გადააჭარბა, თუმცა მათი წილი ტნკ-იების 

მთლიან რაოდენობაში 1%-ს არ აღემატება, ამ სახელმწიფო კომპანიებზე მოდის 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მსოფლიო ნაკადების 11%.ნაკლებად 

განვითარებულ ძირითად რეგიონებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

გაიზარდა აფრიკაში შემოსული ინვესტიციების ნაკადი 4 %-ით გაიზარდა, 

რომელსაც ხელი შეუწყო შიდა კონტინენტური ნაკადებს ზრდამ. აზიის ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნები კვლავ    რჩება  მსოფლიო ინვესტიციების  მთავარ 

მიმართულებად. ამ ქვეყნებში  იმყოფება  ტნკ-ების რეგიონული შტაბ-ბინები. 

ლათინურ ამრიკასა და კარიბის აუზში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

დინამიკა არაერთგვაროვანია. 2013 წელს მისი მოცულობა ცენტრალურ ამერიკაში   

6%-ით გაიზარდა, მაგრამ ასევე 6 %-ით შემცირდა სამხრეთ ამერიკაში. ამ 

თვალსაზრისით,  ინვეტირების კარგი პერსპექტივები ისახება ნავთობ-აირის 

სექტორში. 

    განახლდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა  უფრო განვითარებულ 

ქვეყნებში. ამ ქვეყნებში ინვესტიციების მოდენა 566 მლრდ $ -მდე გაიზარდა , 

ხოლო გატანა 857 მლრდ  $ ზე შენარჩუნდა. თუმცა ორივე მაჩვენებელი  

დაახლოებით ორჯერ ჩამორჩება  2007 წლის პიკურ დონეს.ევროპაში, რომელიც 

ტრადიციულადპირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმღები ქვეყანაა,  იგი  2007 

წლის დონის მესამედს არ აღემატებოდა, ხოლო გატანა  ამ დონია მხოლოდ 

მეოთხედი შეადგინა. 

   აშშ-ის და ევროკავშირის ერთობლივმა წილიპირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოდენის მსოფლიო მოცულობაში, კრიზისამდელ წლებთან 

შედარებით,  საგრძნობლად შემცირდა, სამაგიეროდ   2014 წელს პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოდენამ გარდამავალი ეკონომიკის 20 ქვეყანაში 



 

 309 

რეკორდულ დონეს მიაღწია, იგი 2013 წელს28 %-ით გაიზარდა და 108 მლრდ $ 

შეადგინა.ამ რეგიონიდან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გატანა მკვეთრად 

გაიზარდა (84%) და რეკორდულ დონეს მიაღწია (99 მლრდ $). ამავე დროს უნდა 

გავითვალისწინოთ განუსაზღვრელობის ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია  

რეგიონის არასტაბილურობასთან. 

 

10.3. ინვესტიციური პოლიტიკა 

     ინვესტიციური პოლიტიკის სფეროში ღონისძიებების უმრავლესობა  

კვლავინდებურად  ორიენტირებულია  ინვესტიციების  წახალისებასა და 

ლიბერალიზაციაზე. ამის მიუხედავად,  2013 წელს  27 %-მდე გაიზარდა  

ინვესტიციური პოლიტიკის  რეგულირებისა და შეზღუდვის ღონისძიებები. 

ზოგიერთი მიმღები ქვეყანა  ცდილობდა არ დაეშვა უცხოელი ინვესტორების მიერ  

მის ტერიტორიაზე  განლაგებული  კაპიტალის ამოღება.ტნკ-ების ბაზირების  

ზოგიერთი ქვეყანა  ახალისებდა  საზღვარგარეთ ინვესტირებული თავისი  ტნკ-

იების კაპიტალის  უკან დაბრუნებას.  ინვესტიციური სტიმულები ყფრო მეტად  

მიმართულია  ეკონომიკური ზრდისკენ  და ნაკლებად - მდგრად განვითარებაზე. 

     ექსპერტთა ნაწილი მსგავს პოლიტიტიკას ეწინაამდეგება, რადგან იგი, მათი 

აზრით,  სახემწიფო სახსრების  არარაციონალურ განაწილებას იწვევს. 

investiciebi mdgradi ganviTarebis  miznebis (იmgm) miRwevebSi: 

moqmedebis gegma kerZo seqtoris wvlilis wasaxaliseblad. zogadi  

globaluri ekonomikuri, socialuri da ekologiuri problemis 

gamowvevebis გათვალსწინებით, saerTaSoriso გაერთიანება gansazRvravs mizanTa 

kompleqss mdgradi ganviTarebis sferoSi (mgm). romlis formulireba, 

dainteresebul mxareebTan erTad Tavis Tavze gaerom aiRo, mowodebulia 

mTel msoflioSi  Zalsxmeva gaaZlieros 2015-2030 wlebSi iseTi konkretuli 

amocanebis gadasaWrelad rogoricaaELsiRatakis masStabis Semcireba, 

sasursaTo usafrTxoebis, jandacvis, ganaTlebis gaumjobeseba da  klimatis 

cvlilebebis gamowveuli  Sedegebis  Semsuqeba.Aაm sferoSi saxelmwifos 

ekisreba ZiriTadi  da makordinebuli roli, Tumca arc kerZo seqtoria 

ugulebelyofili. Aam ukanasknels Tavisi wvlilis Setana ori 

mimarTulebiT SeuZlia: კარგი მართვა კომერციულ პრაქტიკაშიდა ინვესტიციები  

- მდგრად განვითარებაში. 
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   იმგმ-ს განხორცილების ხელეშეწყობი აუცილებელი პირობაა კერძო სექტორის 

წვლილის გადიდება. იგი სახელმწიფო და კერძო სექტორების შეთანხმებული 

პოლიტიკით მიიღწევა. ეს იმით აიხსნება, რომ  იმგმ-ს  რეალიზაციას უდიდესი 

რაოდენობის რესურსების მობილიზაცია ჭირდება.  ყველა, როგორც  უფრო 

განვითარებულ, ასევე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში,  გლობალური 

ინვესტიციების მოცულობა  წლიურად 5-7 ტრილიონ $-ს მიაღწევს. ექსპერტთა 

შეფასებით, მხოლოდ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს  უმთავრესად საბაზო 

ინფრასტრუქტურის (საავტომობილი და სარკინიგზო გზები, პორტები; 

ელქტროსადგურები, წყალმომარაგების სისტემები და კანალიზაციები) 

გასანვითარებლად, სასურსათო უსაფრთხოების (აგრარული მეურნეობა და სასოფლო 

რაიონების განვითარება)   უზრუნველსაყოფად,  კლიმატის  ცვლილებების  

შედეგების  შემსუბუქებისa  და ადაპტირებისათვის, აგრეთვე  ჯანდაცვისა და 

განათლების განვითარებისათვის  წლიურად  3, 3 – 4,5  ტრილიონი $  

დაჭირდება[იხ.Основные выводы XII Доклад о мировых инвестициях, 2014], მაშინ 

როცა ამ ქვეყნებშიიმგმ - თვის აუცილებელი ინვესტიციების  მოცულობის 

დეფიციტი წლიურად  2,5 ტრილიონი დოლარია.  ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებში სახელმწიფო ფინანსირება,  როგორც წესი, იმგმ-ს  მიღწევის 

ინვესტირებაში მთავარ როლს ასრულებს.  ამ პროცესში კერძო სექტორის 

ჩართულობაშედარებით დაბალია. 

უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც  ინვესტიციური  მოთხოვნილება 

განსაკუთრებით მწვავეა, ხოლო ფინანსური  შესაძლებლობა ძალზე დაბალია, 

აუცილებელია  კერძო ინვესტიციების ზრდის ახლანდელი ტემპების გაორმაგება, 

რომელიც დაემატება  სახელმწიფო ინვესტიციებს და  განვითარების ოფიციალურ 

დახმარებას  ( იხ. ამ შრომის  1 თავი - ჯ.კ.). საქართველო ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების ჯგუფს მიეკუთვნება  და მუდმივად ოცნებობს უცხოური 

კაპიტალის მოზიდვასა  და მისი გაზრდილი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე 

(უცხოური ინვესტიციებისთვის ე.წ. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, რომელშიც  

უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება სახელმწიფო გარანტიები, საგადასახადო 

შეღავათები, მოგების თავისუფლად გატანის შესაძლებლობა, დასაქმებულთა 

უფლებების შეზღუდვა და ა.შ. ასეთ გარემოში ყოველთვის წარმოიშობა პრინციპული 

დილემები. კერძოდ საქართველოს დირექტიულმა ორგანოებმა აუცილებელია 
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შეძლონ შესაბამისი ბალანსის პოვნა, ერთი მხრივ, უცხოური კაპიტალისათვის 

ხელსაყრელი კლიმატის შექმნა და ინვესტირებისათვის  ბარიერების მოხსნასა და 

მეორე მხრივ, საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა 

(მარეგულირებელი ღონისძიებების  დახმარებით) შორის. ასეთი მექანიზმის პოვნა 

საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ შეძლო და იგიუცხოური 

კაპიტალის მიმართ ყოველთვის დათმობაზე მიდის (გავიხსენოთ საყდრისის 

ინციდენტი - მსოფლიოში უძველესი ოქროს მომპოვებელი მაღაროს   აფეთქება და 

მასთან დაკავშირებული ქართული საზოგადოების აღშფოთება და ძლიერ 

გამოხატული პროტესტი - ჯ.კ.).  

      UNKAD-ის რეკომენდაციები იმგმ-ის ჩარჩოში ინვესტიციების მოსაზიდავად ასეთია: 1. 

კერძო ინიციატივის წასახალისებლად ძალისხევის აქტივიზაცია; 2. მდგრად 

განვითარებაში ინვესტიციების განსახორციებლად რესურსების მობოლიზაცია; 3. 

ინვესტიციების ფორმაში სახსრების წარმართვა იმ სექტორებში, რომლებიც იმგმ-თან  

დაკავშირებულია; 4. კერძო ინვესტიციების უკუგებისმაქსიმალური  გადიდება და 

წარმოშობილი რისკებისა და აგრეთვე, უარყოფითი  შედეგების მინიმუმამდე 

დაყვანა.   

ფინანსურ ბაზრებზე რესურსების მობილიზაცის მრავალი ფაქტორი აფერხებს. მათ 

შორის გამოიყოფაფინანსირების სფეროშიინოვაციური  გადაწყვეტილებების 

დანერგვა  და გავრცელება,  უკმარისობაბაზრების ფუნციონირებაში, გარემოს 

დაცვისა სოციალური  შედეგობრიობის მიმართ ტრანსპარენტობის უქონლობა და 

აგრეთვე,  ბაზრის მონაწილეებისათვის წახალისების გამრუდება 

    საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებით, 2017 წლის იანვარში 

ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 83.9 მლნ 

აშშ დოლარი, ანუ 226.7 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 26.1 პროცენტით (17.4 მლნ აშშ 

დოლარით) მეტია 2016 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 

    სებ-ის ინფორმაციით, უცხოეთიდან საქართველოშიფულადი გზავნილების 

88.6 პროცენტი იმ 10 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი 

გზავნილების მოცულობამ იანვარში 1 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 10 

ქვეყანაზე გასული წლის იანვარში მთელი ფულადი გზავნილების 86.2 

პროცენტი მოდიოდა. 

http://news.ge/ge/page/saqartvelos-erovnuli-banki
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2017 წლის იანვარში საქართველოდან საზღვარგარეთ 13.4 მლნა შშდოლარი (36.1 

მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 11.9 მლნ აშშ დოლარისა (29.0 მლნლარისა) 

გასული წლის იანვარში. 

  

 

 

10. 4 მსოფლიო ვაჭრობისა და ფინანსების მნიშვნელობა. 

     

 მსოფლიო ვაჭრობა აღმოცენდა შრომის დანაწილებისa და გაღრმავების 

საფუძველზე. ჯერ კიდევ შორეულ წარსულში ჩაისახა ცალკეულ ქვეყნებს შორის 

ეკონომიკური და კულტურული შეხებები. მსოფლიო სივრცეში მრავალი მსხვილი 

სავაჭრო გზა გაიკვალა, მათგან ერთ-ერთი („დიდი აბრეშუმის გზა“) 

საქართველოშიც გადიოდა. თვით ტერმინი „ერთაშორისი ვაჭრობა“ X11-ე 

საუკუნეში გამოიყენა იტალიელმა მეცნიერმა ანტონიო მარგარეტმა თავის 

ეკონომიკურ ტრაქტატში -„ხალხის მასის ძალაუფლება ჩრდილოეთ იტალიაზე“. 

  „ამერიკის აღმოჩენამ, აგრეთვე აფრიკის გარშემო მიმავალმა საზღვაო გზის 

აღმოჩენამ ახალი ასპარეძი შეუქმნეს აღმავალ ბურჟუაზიას.  აღმოსავლეთ-

ინდოეთისა და ჩინეთის ბაზარმა, ამერიკის კოლონიზაციამ, კოლონიებთან 

გაცვლა-გამოცვლამ, გაცვლის საშუალებათა და საერთოდ, საქონელთა 

გამრავლებამ  მანამდე გაუგონარი ბიძგი მისცა ვაჭრობას, ნაოსნობას, 

მრეწველობას“1[1კ. მარქსი და ფ. ენგელსი. კომუნისტური პარტიის მანიფესტი. 

სახელგამი, 1956, გვ.38], ახალ ბაზრებთან ერთად  იზრდებოდა მოთხოვნა, 

რომლის დაკმაყოფილება ფეოდალურ  წარმოებას უკვე არ შეეძლო. ამქრული  

წარმოების წესი თანდათანობით მანუფაქტურამ  შეცვალა, შესაბამისად  შრომის 

დანაწილება გაღრმავდა მაგრამ XY111-ე საუკუნის მეორე ნახევრამდე მსოფლიო 

ეკონომიკა კვლავ დაბალ საფეხურზე იმყოფებოდა.kontinentebs Soris 

urTierთdamokidebuleba susti, ხოლო გადაადგილება  საშიში და ძვირი იყო, 

საზღვაო ტრანსპორტი ხის, იალქებიან, მცირე  ტევადობის  გემებისგან 

შედგებოდა, თანაც ეს გემები მცირე სიჩქარით დაცურავდნენ, „მაგრამ ბაზრები 

განუწყვეტლივ ფართოვდებოდნენ, მოთხოვნა სულ იზრდებოდა, მანუფაქტურაც 

უკვე არ კმარობდა. მაშინ ორთქლმა და მანქანამ მოახდინეს რევოლუცია 

სამრეწველო წარმოებაში. მანუფაქტურის ადგილი დაიჭირა თანამედროვე 
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მსხვილმა მრეწველობამ“, რომელმაც  „შექმნა მსოფლიო ბაზარი, რომელსაც 

ნიადაგი მოუმზადა ამერიკის აღმოჩენამ.  მსოფლიო ბაზარმა უაღრესად 

განავითარა ვაჭრობა, ნაოსნობა და სახმელეთო მიმოსვლის საშუალებები. ამან 

თავის მხრივ  გავლენა იქონია მრეწველობის გაფართოებაზე“ [ კ. მარქსი და ფ. 

ენგელსი. კომუნისტური პარტიის მანიფესტი. გვ. 39]. 

    მსოფლიო ვაჭრობა  მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ახლაც  ასრულებს  

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების ეკონომიურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს 

იმით აიხსნება, რომ ნედლეულის ექსპორტს ტრადიციულად დიდი წილი უკავია ამ 

ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ). მაგალითად, 2001 wels nigerias 

eqsportSi energetikuli produqtis wilma 99.6% anu qveynis mTliani Sida 

produqtis  (110.6 mlrd$) 12% შეადგინა. ზოგიერთ ქვეყანაშიki აგრარული  

პროდუქტის გაყიდვიდან მიღებული საექსპორტო შემოსავალი 40 %-მდე ადის.4[4 L‘ 

Etat du monde. Annuair economique et geopolitique mondiale. P.: 2005, p. 

132] ეს, უპირველეს ყოვლისა, ეხება პირველადი პროდუქტების (ბამბა, კაკაო, 

შაქარი, ქოქოსის ზეთი, ყავა...) ექსპორტიორ ქვეყნებს. ამ გაგებით, მრავალი 

naklebad განვითარებuლი ქვეყანა ექსპორტულ დამოკიდებულებაში იმყოფება.  ეს 

მედლის ერთი მხარეა, მეორეა - იმპორტზე, განსაკუთრებით ენერგეტიკულ 

რესურსზე, დამოკიდებული  ქვეყნების მდგომარეობა. ხშირად ამ პროდუქტზე 

მოთხოვნის ზრდის ტემპი აღემატება  საექსპორტო შემოსავლის ზრდის ტემპს, 

რომლისგან გამომდინარეობს  მრავალი ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის 

საგადამხდელო ბალანსის ქრონიკული დეფიციტი, gansakuTrebiT - მიმდინარე 

ოპერაციების  ანგარიშზე. დეფიციტი, როგორც წესი, გადაიფარება კაპიტალის 

მოძრაობის ანგარიშიდან (საგარეო სესხი, უცხოური კაპიტალის ინვესტირება, 

გრანტები...). ამ გარემოებამ გაადიდა განუვითარებელი სამყაროს დავალიანება( 618,7 

მლრდ $ - 1980 წ; 2 644,2 მლრდ $ - 2003 წ.). დავალიანების მაღალი დონით 

განსაკუთრებით აზიის და ლათინური ამერიკის ნაკლებად განვითარებული 

ქვეყნები გამოირჩევიან (იხ. ცხრილი 1): 

 

ცხრილი 1. საგარეო ვალი  ( მლრდ $ ) 

 1980 1990 2000 2003 2010 

Nnaklebad 

განვითარებული 

618,7 1 458,5 2 498,5 2 644,2  
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რეგიონები 

აფრიკაa 72,5 184,4 217,3 221,3  

აზია 110,2 331,9 663,3 696,2  

ცენტრ. და 

აღმ.ევროპა 

91,9 100,3 308,3 402,2  

CEI 20,4 89,6 199,1 221,6  

ლათ. ამერიკა 232,0 449,2 763,2 741,1  

შუა-აღმოსავლეთი 59,9 186,4 292,3 307,6  

aლიბიის და ეგვიპტის გამოკლებით 

წყარო: FMI, The Worid Economic Outlook (WEO), Detabase, mai 2004. 

 

      atronomiuli sagareo vali  ნაკლებად ganviTarebუli qveynebis 

biujetebs mZime tvirTad awveba, amcirebs maT saerTaSoriso rezervs da 

anelebs ekonomikuri zrdis tempebs.  am mosazrebis dasadastureblad 

sakmarisia aRiniSnos, rom  ukanaskneli 20 wlis ganmavlobaSi ამ qveyneb\ma, 

savalo valdebulebis saxiT, ukve gadaixades 3,45 trilioni $, rac თავდაპირველ 

ვალს 6-ჯერ აღემატება  და კიდევ გადასახდელად 2 ტრილიონი $ დარჩა. ვალის 

სიმძიმეს ყველა  ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა განიცდის, მაგრამ მათ შორის  

მაინც გამოიყოფა: არგენტინა, რომელმაც 2005 -  2010 წლებში გადაიხადა 25 მლრდ $ (მშპ-

ის  9%);  ბრაზილია - 42 მლრდ $ (მშპ-ის 6%);  თურქეთი -  14 მლრდ $  (მშპ-ის 

7.5%);ინდონეზია - 27 მლრდ $ (მშპ-ის 18.6%);  ტაილანდი -  12.0 მლრდ $ (მშპ-ის 8.5%);  

უნგრეთი - 10 მლრდ $ (მშპ-ის 20%) და ა. შ.am mxriv arc saqarTveloa gamonaklisi). 

მისმა საგარეო ვალმა 2012 წლის 1 იანვრისათვის 11. 5 მლრდ $ -ს მიაღწია. 

 

 

 

10.5. naklebad განვითარებuლი ქვეყნები თავისუფალი 

 ვაჭრობის ნეოკლასიკურ თეორიაში 

     ერთაშორისი ვაჭრობის ტრადიციული  და თანამედროვე თეორიების 

გათვალისწინებით, შეიძლება ნაკლებად განვითარებული  ქვეყნები რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე აღმოჩდნენ: 

    1. ერთაშორისი ვაჭრობის ზემოქმედება ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და 

სტრუქტურაზე.ამ კითხვაზე პასუხიარა ერთგვაროვანია. საქმე ის არის , რომ 

ზოგადი ნიშნების ერთგვარობის მიუხედვად, მეცნიერთა თუ პრაქტიკოსთა  
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ზოგიერთი დასკვნა, დროის ყოველ მოცემულ მონაკვეთში, შეიძლება არ 

პასუხობდეს  ცალკეული ქვეყნის სპეციფიკას. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება 

ითქვას, რომ ერთაშორისი ვაჭრობა ლოკომოტივის როლს ასრულებს 

ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაში. ამ მოსაზრების დადასტურებაა ახალი 

ინდუსტრიული სახელმწიფოებისა და ნავთობექსპორტიორი ქვეყნების 

გამოცდილება:  დაჩქარდა  ექსპორტზე ორიენტირებული ამ  ქვეყნების 

ეკონომიკური ზრდა, გაიზარდა მათი შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში, 

შეიცვალა ეკონომიკის სტრუქტურა და ა.შ.  თითქოსდა ყველაფერი წესრიგშია, 

მაგრამ აქ საკითხავი მხოლოდ ის არის, თუ რამდენად შეესაბამებოდა ამ 

ქვეყნების განვითარება ტრადიციული თეორიის დებულებებს? საქმე ის არის, 

რომ ადგილობრივი წარმოების სწრაფმა ზრდამ შეიძლება უმნიშვნელო 

ზემოქმედება მოახდინოს განვითარებაზე. ექსპორტზე ორიენტირებული ზრდის 

სტრატეგიამ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა საექსპორტო შემოსავლის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი უცხოელებს რჩებათ, შეიძლება არასწორი 

მიმართულებით (არ პასუხობდეს ადგილობრივი მოსახლეობის რეალურ 

მოთხოვნილებას) შეცვალოს ეკონომიკური სტრუქტურა. ამიტომ წარმოების 

გაფართოება და საექსპორტო შემოსავლის გადიდება სულაც იმას არ ნიშნავს, 

რომ სწორედ ეს არის ჩამორჩენილი ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების სასურველი სტრატეგია. აქ ყველაფერი დამოკიდებულია 

საექსპორტო  შემოსავლის განაწილებასა  და  ეკონომიკის სხვა დარგებთან მის 

კავშირზე. 

    2. ერთაშორისი ვაჭრობის ზემოქმედება ქვეყნის შიგნით შემოსავლის და 

მოგების განაწილებაზე.  დასაწყისშივე უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო 

ვაჭრობიდან ძირითად სარგებლობას ინდუსტრიულად განვითარებული 

ქვეყნები იღებენ, ხოლო თვით ჩამორჩენილ ქვეყნებში საგარეო ვაჭრობიდან 

მიღებული შემოსავლის დიდი ნაწილი უცხოელ რეზიდენტებს და 

ადგილობრივ  მდიდარ ადამიანებს რჩებათ. რა თქმა უნდა შემოსავლის ასეთი 

განაწილება ვაჭრობის ბუნებიდან არ გამომდინარეობს. იგი უფრო მეტად 

ასახავს გლობალური სისტემის უსამართლო ინსტიტუციურ, სოციალურ და 

ეკონომიკურ მოწყობას, რომელიც ტრანსნაციონალურ კომპანიებს საშუალებას 

აძლევს აკონტროლოს მსოფლიო რესურსების დიდი ნაწილი.  ეს იმას ნიშნავს, 
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რომ  უზუსტოა ტრადიციული თეორიის მტკიცება იმის  შესახებ, რომ თითქოს 

თავისუფალი ვაჭრობა ტენდენციაში მსოფლიო მასშტაბში შემოსავლებს 

ათანაბრებს. პირიქით, მსოფლიო პრაქტიკა აშკარად ადასტურებს,  რომ  

როგორც განათლება, ასევე საგარეო ვაჭრობა ტენდენციაში  უკვე არსებულ 

უთანასწორობას აძლიერებს.   საგარეო ვაჭრობას კიდევ  ერთი დამატებითი 

ნაკლი აქვს, კერძოდ, მსოფლიო მასშტაბით ვერ შეიქმნაისეთი ზენაციონალური 

მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც  შეძლებდავაჭრობიდან მიღებულ 

სარგებლობის გადანაწილებას და ინვესტირებას ეკონომიკურად ჩამორჩენილ  

რეგიონების განვითარებაში. ასევე,  რეალურ პრაქტიკაში ისეთ  გადამწვვეტი 

მნიშვნელობისმოვლენებს  (აქტივების უთანაბრო განაწილება,  ხელისუფლებას 

და ტრანსნაციონალურ კომპანიებს  შორის გახშირებული გარიგებები მასთან 

დაკავშირებული, მსოფლიო ფასების, წარმოების ზრდის და მოთხოვნის 

ზრდადი მანიპულირება...) ვაწყდებით, რომლებსაც თეორია ვერ 

ითვალისწინებს.  ამ ფაქტორების ერთობლიობა ამახინჯებს საგარეო ვაჭრობის 

ბუნებას და ეკომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებს სარგებლობის ნაცვლად 

პირდაპირი დანაკარგი მოუტანოს. 

    3. მსოფლიო ვაჭრობის როლი  განვითარების რეალური მიზნის 

რეალიზაციაში. ახლა  შეიძლება ნათლად და ზუსტად vTqvaთ, რომ 

ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებს დიდი ძალისხმევა დაჭირდებათ 

არსებითი სავაჭრო დათმობა მიიღონ ინდუსტრიულად განვითარებული 

სახელმწიფოებისაგან. უპირველეს ყოვლისა, მათ ესაჭიროებათ შრომატევადი 

სამრეწველო პროდუქტის ექსპორტის შემაფერხებელი სამთავრობო ბარიერების 

გადალახვა და ფასების „მაკრატელის“  ლიკვიდაცია. საბოლოო ჯამში, 

ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, თუ  თითოეული ჩამორჩენილი ქვეყანა 

რამდენად ეფექტიანად გამოიყენებს მის განკარგულებაში არსებულ 

დეფიციტურ კაპიტალურ რესურსს, რამდენად მაქსიმალურად შეძლებს 

ეკონომიკურ ბრუნვაში“ ჭარბი“ ~შრომის ჩართვას და რა შედეგს მოუტანს 

თითოელი წარმოების ფაქტორის მფლობელს საექსპორტო შემოსავალი. აქ 

გადამწყვეტ როლს ასრულებს ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლის 

განაწილება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში. მაგალითად, წვრილი ფერმერული 

მეურნეობის საექსპორტო შემოსავალი, როგორც წესი, ადგილობრივ  ნაწარმზე 
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მოთხოვნას აფართოებს, მაშინ როცა კაპიტალტევადი სამრეწველო 

პროდუქციის ექსპორტიდან მიღებული  შემოსავლის დიდი ნაწილი 

იმპორტულ საქონელზე  მოთხოვნას გაადიდებს. აქ კიდევ ბევრი რამ 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჩამორჩენილი ქვეყნები რამდენად შეძლებენ 

უცხოურ კაპიტალზე დამოკიდებული, თითქოსდა ეროვნული კომპანიების 

საქმიანობაზე ზემოქმედებას და ანტიმონოპოლიური კანონის რეალურურ 

გამოყენებას; 

   4 საგარეო ვაჭრობის მოცულობის განსაზღვრა.  ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა 

მხოლოდ თეორიულ ჭრილშია შესაძლებელი. ღარიბი მცირე ქვენების 

უმრავლესობას არ შეუძლია საგარეო ვაჭრობის უგულებელყოფა და  სრულ 

თვითუზრუნველყოფაზე გადასვლა, განსაკუთრებით სურსათის წარმოების 

სფეროში. უფრო განუვითარებელი ქვეყნების ჯგუფისთვის, რომელიც 

ფაქტობრივად ყოველწლიურად აწყდებიან შიმშილის საფრთხეს, საერთასორისო 

დახმარების მიღება არა არჩევანის, არამედ მკაცრი აუცილებლობაა. აქ  

რეალური პრობლემაა წონასწორობის დაცვა შიდა და გარე სექტორებს შორის 

(მაგალითად, გასული საუკუნის  30-ინ წლებში საბჭოთა ხელისუფლება პურის 

ექსპორტს მაშინაცახორციელებდა, როცა ქვეყნის შიგნით ასეული ათასი კაცი 

შიმშილით იხოცებოდა და კანიბალიზმი ვრცელდებოდა - ჯ.კ.). 

    ვაჭრობის ნეოკლასიკურ თეორიას, მარათალია ბევრი ნაკლი აქვს, რომელიც 

უთანასწორობის გაძლიერებასა და გრძელვადიანი განვითარების ინტერესების 

დაუმთხველობაში აისახება, მაგრამ  ჯერჯერობით, არსებული მსოფლიო 

ეკონომიკური სისტემა რჩება დეფიციტური კაპიტალის და აუცილებელი 

ტექნოლოგიური ცოდნის ერთადერთ რეალურ წყაროდ. ამ რესურსის მიღების 

პირობები უდიდეს გავლენას ახდენს განვითარების პროცესზე. საქმე ის 

არის,რომ სავალუტო შემოსავალი, ერთი მხრივ, დამოკიდებულია 

საზღვარგარეთ რეალიზებული საქონლისა და მომსახურების სიდიდეზე, ხოლო, 

მეორე მხრივ - მათ ფასზე. იგივე შეიძლება ითქვას იმპორტზე: უცხოური 

ვალუტის მთლიანი დახარჯი დამოკიდებულია არა მხოლოდ იმპორტის 

მოცულობაზე, არამედ მის ფასზეც. აღნიშნული გარემოება ცხადყოფს, რომ 

იმპორტულ ფასებთან შედარებით, ექსპორტის ფასების შემცირება განაპირობებს 

იმპორტის ერთეულზე რეალური ალტერნატიული დანახარჯის მატებას. ამ 
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შემთხვევაში მოცემული ქვეყნის ვაჭრობის პირობები უარესდება,  

თანაფარდობა ექსპორტის პირობითი ერთეულის ფასსა და  იმპორტის   

პირობითი ერთეულის ფასს შორის ეცემა.   ეს სიტუაცია შეიძლება შემდეგ 

ფორმულაში აისახოს:   PX/M,  სადაც  PX ექსპორტის ფასების იდექსია, ხოლო - M, 

იმპორტული ფასების ინდექსი. 

         ისტორიულ რეტროსპექტივაში პირველადი პროდუქტების (ნავთობის 

გარდა) ფასები, სამრეწველო ნაწარმის ფასებთან შედარებით, ეცემოდა. მისი 

შედეგი იყო და ახლაც არის ჩამორჩენილი ქვეყნების ვაჭრობის პირობების 

გაუარესება იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ერთდროულად ფასები იზრდება, 

როგორც პირველად, ასევე სამრეწველო ნაწარმზე, ოღონდ განსხვავებული 

თანაფარდობით (სამრეწველო ნაწარმზე ფასების ზრდა აღემატება პირველად 

პროდუქციაზე ფასების ზრდას). ამის გამო, ეკონომიკურად ჩამორჩენილმა 

ქვეყნებმა ადრინდელი იმპორტის მოცულობა რომ შეინარჩუნოს, იძულებული 

არიან თავიანთი პირველადი პროდუქციის მეტი რაოდენობა გაიტანონ 

გასაყიდად. ამ პროდუქციაზე მოთხოვნა კიშემოსავლის მიმართ  შედარებით 

არაელასტიურია ანუ ბუნებრივ რესურსებზე  (მათგან გამონაკლისია    

ენერგეტიკული რესურსი და ზოგიერთი ნედლეული - კაუჩუკი, მცენარეული 

ზეთები...) მოთხოვნა ჩამორჩება მშპ-ის ზრდის ტემპებს. ეს კი ჩამორჩენილი 

ქვეყნების დიდი ფინანსური დანაკარგია და ზოგიერთი შეფასებით XX 

საუკუნის  80-იან წლებში ყოველწლიურად 2.5 მლრდ $-ს შეადგენდა, რაც, 

თავის მხრივ, ამ ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის ბალანსის მდგომარეობის 

გაუარესებას განაპირობებდა. მაგალითად, თუ 1981 წელს მესამე სამყაროს საგარეო  

ვაჭრობის ბალანსის დადებითი სალდო55.8 მლრდ $-შიაისახებოდა, 1991 წელს ეს 

ციფრი 1.9 მლრდ $ -მდე შემცირდა  [Тодаро М.П.Экономическое развитие.Учебник, 

(Пер. с англ.)изд. ЮНИТИ .М.: 1997,  с.384]. ამმხრივ მდგომარეობა არც 

მომდევნო პერიოში გაუმჯობესებულა. მაგალითად, თუ 1980 წელს 

ინდუსტრიულად ჩამორჩენილი ქვეყნების წილი მსოფლიო ექსპორტში 33%-ს 

შეადგენდა, 1990 წელს ეს წილი 28.6%-მდე შემცირდა, თუმცა 2000 წლისათვის 

იგი კვლავ ამაღლდა (32.6%), მაგრამ  0.4%-ით  მაინც ჩამორჩებოდა 1980 წლის 

მაჩვენებელს. ცალკეული რეგიონების მიხედვით ეს წილი ძალზე 

განსხვავებულია. იგი შედარებით მაღალია აზიაში (1980 წ - 7.3%; 1990 წ - 12.1%; 
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2000 წ - 17.9%) და ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა. აზიისგან განსხვავებით, 

მსოფლიო ექსპორტში წილის შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა აფრიკაში 

(ეგვიპტის და ლიბიის გამოკლებით) -  1980 წელს ამ რეგიონის წილი 

მსოფლიო ექსპორტში 4.3%-ს  აღწევდა (ძირითადად, პირველადი პროდუქციის 

ხარჯზე), რომელიც 1990 წელს 2.6%-მდე დაეცა, ხოლო 2000 წელს 1.7 % 

შეადგინა. მართალია 2003 წლისათვის ეს წილი შედარებით გაიზარდა (2.1%), 

მაგრამ იგი მაინც  ორჯერ მეტად ჩამორჩებოდა 1980 წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს. იგივე მდგომარეობა შეიმჩნევაშუა აღმოსავლეთში (ეგვიპტის და 

ლიბიის  ჩათვლით), სადაც ამ რეგიონის წილი 10.6 %-დან (1980 წ) შემცირდა 

2.8 %-მდე (2000 წ) და ლათინურ ამერიკაში (შესაბამისად - 5.2 %-დან 5.1 %-

მდე).  განსაკუთრებით გაუარესდა უფრო ჩამორჩენილი ქვეყნების ჯგუფის 

საგარეო ვაჭრობის ბალანსის მდგომარეობა მშპ - ის მიმართ (2000 წ). მათ  

შორის აფრიკაში  გამოიყოფა:  მოზამბიკა (- 45 %), ჩადი (- 41.3 %), გვინეა-

ბისაუ (- 30.5 %), ერიტრეა (- 30.5  %), ზამბია (- 20.2 %), ტოგო (- 15.9 %) და ა. 

შ.; ლათინურ ამერიკაში ასეთი ქვეყნებია ბელიზი (- 20.9%),  გრენადა (- 19.6%) 

და სხვ. [გაანგარიშებულია ჩვენს მიერ  L‘ Etat du monde. Annuair economique et 

geopolitique mondiale. P.: 2005  სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე -ჯ. კ.). 

 5. სავაჭრო პოლიტიკის არჩევანი. ხშირად ასეთი კითხვა 

წარმოიშობა,ჩამორჩენილი ქვეყნებისათვის რომელი სავაჭრო პოლიტიკა უფრო 

უპრიანია - თავისუფალი (ფრიტრეიდერობა) თუ პროტექციონისტური 

(მფარველობითი)? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს სავაჭრო პოლიტიკის 

უფრო დაწვრილებით განხილვას. ამის გამო მას ცალკე პარაგრაფი დავუთმეთ. 

    დასახელებული პრობლემების გადასაჭრელად ყველა  ეკონომიკურად 

ჩამორჩენილ  ქვეყნისათვის  მისაღები უნივერსალური პასუხი არ არსებობს. ეს 

იმით აიხნება, რომ ერთაშორისი ეკონომიკური საფუძველია ქვეყნების 

განსხვავებულობა რესურსების (მიწა, შრომა, კაპიტალი...)  უზრუნველყოფით, 

ეკონომიკური და სოციალური ინსტიტუტებით,  ადამიანისეული განვითარების 

ინდიკატორით, ეკონომიკური  თავისუფლების ინდექსით, კულტურით, 

განვითარების ისტორიით, რელიგიით და ა.შ.  ჩამორჩენილი ქვეყნების 

უმრავლესობა მსგავს პრობლემებს აწყდება, რაც  თავის მხრივ,  თეორიულ 

გააზრებას მოითხოვს. 
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10.6. სავაჭრო პოლიტიკა განვითარების მოდელში 

          პრობლემის სირთულე მოითხოვს, სტრატეგიულ ჭრილში,  

ეკონომიკურად ჩამოჩენილი ქვეყნების სავაჭრო  პოლიტიკის უფრო 

დაწვრილებით განხილვას. უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

გაცხოველებული დისკუსია მიმდინარეობს სავაჭრო პოლიტიკის მიზნებისა  და 

მისი განხორციელების საშუალებების შესახებ. თავისუფალი ვაჭრობის 

დამცველები (ფრიტრეიდერები) იცავენ  გარეთ ორიენტირებულ განვითარების 

პოლიტიკას, რომელიც მათი აზრით, ხელს უწყობს როგორც თავისუფალი 

ვაჭრობის სრულყოფას, ასევე წარმოების ფაქტორების თავისუფალ მოძრაობას. 

ფრიტრეიდერებისგან განსხვავებით,  პროტექციონისტები იწონებენშიგა  

ორიენტირებულ განვითარების პოლიტიკას.ისინი ორიენტირებულნი არიან 

ქვეყნის თვითუზრუნველყოფისკონცეფციაზე. ესკი, მათი აზრით, მაშინ 

მიიღწევა, როცა სახელმწიფო აქტიურად ერთვება ექსპორტის წახალისებისა 

[ექსპორტის წახალისებაში იგულისხმება სახელმწიფოს ძალისხმევა ექსპორტის 

გასადიდებლად.  იგი მიიღწევა სხვადასხვა სტიმულებისა და სხვა 

ღონისძიებებით, რომლებიც მოცემულ ქვეყანაში  უცხოური კაპიტალის დიდ 

მოდინებას და საგადამხდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის გაუმჯობესებას 

იწვევს - ჯ. კ.] და იმპორტის შეზღუდვის პოლიტიკის დამუშავებაში, არ 

უშვებს თავის ქვეყანაში ტრანსნაციონალური კომპანიების მიერ მათვის 

მიუღებელი პროდუქტის წარმოებას. 

   განვითარების ამ ორ მიმართულებას შორის დაპირისპირებას ხანგრძლივი 

ისტორია აქვს. პროტექციონიზმის თეორიული და პრაქტიკული საფუძველი 

გახდა მერკანტილოზმი. 

    ფრიტრეიდერები ექსპორტის წახალისებით (Export promotion) 

ფიქრობენ CamorCenili qveynebis industrializaciis strategiis 

ganxorcielebas. dasavleTis ekonomistebs Soris  da msoflio bankis 

mier es koncefcia gansakuTrebiT popularuli gaxda  XX-ე saukunis 

80_ian wlebSi. ამავე პერიოდში განუვითარებელი ქვეყნების  ეკონომიკურ 

აზროვნებაში კვლავ ძლიერი იყო იმპორტჩანაცვლებისა და კოლექტიური 

თვითუზრუნველყოფის კონცეფცია. 
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   eqsportis waxalisebis momxreebი  im sargeblobaze miuTiTeben, 

romelsac  Tavisufali vaWroba da koნkurencia asrulebs efeqtianobisa 

da ekonomikuri ზrdis uზrunvelyofaSi. am mosazrebis sailustraciod  

მათ xSirad moyavT samxreT aRmosavleTis qvenebis arnaxuli 

ekonomikuri zrda. იმპორტჩანაცვლების მიმდევრების ვარაუდით კი,  

ჩამორჩენილი ქვეყნების განვითარების წინაპირობაა ჯერ მარტივი ფართო 

მოხმარების საქონლის (კვების პროდუქტები, ტანსაცმელი, საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკა...) საკუთარ  წარმოების დაწყება იმპორტის შემცირების მიზნით 

(პირველი სტადია), ხოლო შემდეგ მომდევნო სტადიაზე -  იმპორტული 

სამრეწველო საქონლის უფრო ფართო ჯგუფის შეცვლა სამამულო პროდუქციის 

წარმოების გაფართოების ხარჯზე. ეს განხორციელდება მაღალი ტარიფებისადა 

იმპორტული ქვოტების დახმარებით. გრძელვადიან  პერსპექტივაში ასეთი 

პოლიტიკა, ერთი მხრივ, გამოიწვევს სამამულო წარმოების დივერცსიფიცირებას  

(„ბალანსირებული ზრდა“), ხოლო მეორე მხრივ,  წარმოების მასშტაბის 

ეფექტის წყალობით - ადგილობრივი საქონლის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებას და მის ბაზაზე  ექსპორტის გადიდებას. 

      ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების  უმრავლესობა ორივე 

დასახელებულ სტრატეგიას იყენებს. მსოფლიო ბანკმა (იხ. 1987 წლის მოხსენება 

მსოფლიო განვითარების შესახებ - ჯ.კ.), სავაჭრო პოლიტიკის გათვალისწინებით, 

40-ზე მეტი განუვითარებელი  ქვეყანა ორ ჯგუფად დაყო და შესადარებლად  

ორი ათწლიანი პერიოდი გამოყო: 1963 – 1973 წწ და 1973 – 1983 წწ . პირველ 

ჯგუფში გაერთიანდა გარეთ ორიენტირებული ქვეყნები, ხოლო მეორე  ჯგუფში 

- შიდა ორიენტირებული ქვეყნები. თავის მხრივ, თითოელ ჯგუფში გამოიყო 

ძლიერ ორიენტირებული და ზომიერად ორიენტირებული 

ქვეჯგუფები.გარეთძლიერ ორიენტირებული ქვეყნების  ჯგუფში ორივე 

პერიოდში ოთხი ქვეყანა (სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ტაივანი, ჰონკონგი) 

შეირჩა. 1963-1973 წლების პერიოდში გარეთ ზომიერად ორიენტირებული 

ქვეყნებიდან 10 ქვეყანა  (ბრაზილია, გვატემალა,  ინდონეზია, ისრაელი, 

კამერუნი, კოლუმბია,  კოსტა რიკა,  კოტ დ’ ივუარი,  მალაიზია, ტაილანდი)  

მოხვდა.  დასახელებული სახელმწიფოებიდან მომდევნო პერიოდში (1973 – 1983 

წწ) ამ ჯგუფში მხოლოდ 4 სახელმწიფო (ბრაზილია, ისრაელი, მალაიზია, 



 

 322 

ტაილანდი) დარჩა, რომელსაც  შიდა ძლიერ ორიენტირებული ჯგუფიდან სამი 

სახელმწიფო (თურქეთი, ტუნისი ურუგვაი, ხოლო შიდა ზომიერად 

ორიენტირებული ქვეყნების ჯგუფიდან - ერთი სახელმწიფო (ჩილი) 

დაემატა.გარეთძლიერ ორიენტირებული ქვეყნების  ჯგუფის დანარჩენი 6 

სახელმწიფო გადავიდა შიდა ძლიერ ორიენტირებული ქვეყნების ჯგუფში, 

სადაც მათ 9 სახელმწიფო  (იუგოსლავია, კენია, მექსიკა, ნიკარაგუა, პაკისტანი. 

ფილიპინები, სენეგალი, შრი ლანკა, ჰონდურასი)დახვდა.  1963 – 1973 წლებში 

შიდა ზომიერად ორიენტირებულ ქვეყნების ჯუფში 12 სახელმწიფო (არგენტინა, 

ბანგლადეში, ბურუნდი, განა, დომინიკანი რესპუბლიკა, ეთიოპია, ინდოეთი, 

პაკისტანი, პერუ, სუდანი. შრი ლანკა, ჩილი) იმყოფებოდა. აქედან 1973 -1983 

წლებში გარეთ ძლიერ ორიენტირებულ პოლიტიკაზე გადავიდა ჩილი, ხოლო 

გარეთ ზომიერად ორიენტირებულ პოლიტკაზე - პაკისტანი და შრი ლანკა. 

    ამრიგად, XX-ე საუკუნის 1963-1973 წლებში ლათინური ამერიკის და აზიის 

ისეთი დიდი ქვეყნები, როგორიცაა არგენტინა, ბანგლადეში, ინდოეთი,  

პაკისტანი,   პერუ, ფილიპინები და ჩილი ახორციელებდნენ შიდა 

ორიენტირებულ ინდუსტრიალიზაციის სტრატეგიას და მეტწილად 

იმპორტჩანაცვლების პოლიტიკას იყენებდნენ. 70-იანი წლების დასაწყისში 

იმპორტჩანაცვლების სტრატეგიის რეალიზაცია დაიწყო ტროპიკული აფრიკის 

წამყვანმა ქვეყნებმა (განა, ეთიოპია, ნიგერია, ზამბია…), მალე მათ შეუერთდა 

ლათინური ამერიკის და აზიის მცირე  ქვეყნების უმრავლესობა. 

პარალელურად, 60-იანი წლების მეორე ნახევრიდან  დაიწყო ექსპორტის 

წახალისების სტრატეგიის მიმდევარი ქვეყნების (ბრაზილია, თურქეთი, 

ტაილანდი, ჩილი) რაოდენობრივი ზრდა.  ზოგიერთი ქვეყანა ორივე 

ორიენტირებული პოლიტიკის სინთეზს იყენებს. მაგალითად, სახრეთ კორეა 

ექსპორტის წახალისების პოლიტიკის მიმდევარია, მაგრამ, ერთდროულად, 

ეკონომიკის ზოგიერთ დარგში არ ერიდება იმპორტჩანაცვლების პოლიტიკის 

გამოყენებას. 

     ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, უპრიანია უფრო დაწვრილებით 

განვიხილოთ ორი ძირითადი მიმართულება: 1.საგარეო ბაზრებზე პროდუქციის 

ორიენტაციის პოლიტიკა და 2. შიდა ბაზარზე პროდუქციის ორიენტაციის 

პოლიტიკა. 
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 Tavisufali ekonomikuri ზონები. (Free trade area) 

 

       msoflios sul ufro meti qveynis aqtiuri CarTvaმ Sromis 

saerTaSoriso geografiul danawilebaSi, maTi Sezrda msoflios 

sameurneo kavSirebSi, maT mier Ria ekonomikis ZiriTadi principebis 

realizacia, saeqsporto specializaciis dominireba da a.S. gamoiwvia 

warmoebis organizaciis axali formebis warmoSoba da ganviTareba, 

upirveles yovlisa, mxedvelobaSi gvaqvs Tavisufali ekonomikuri zonebi 

(Tez). Tez-is mTavari mizania erovnuli ეკონომიკის rac SeiZleba Rrma 

CarTva Sromis saerTaSoriso geografiul danawilebaSi. sxva mizania 

Sida bazris gajereba maRalxarisxiani produqciiT, samamulo warmoebaSi 

uaxlesi mecnierul-teqnikuri damuSavebis danergva, dasaqmebis gadideba, 

regionuli politikis problemebis gadaWra “zrdis polusebis” Seqmnis 

gziT da a.S. 

gasakviri araa, rom Tavisufali ekonomikuri ზონების ricxovneba, 

romelic msoflioSi გaCnda 50-iani wlebis bolos da 60-iani wlebis 

dasawyisSi (misi zogierTi saxe gacilebiT ufro adre warmoiSva– j.k.) 

swrafad gaიzarda, rac Seexeba maT konkretul raodenobriv Sefasebas, 

romelic sxvadasxva wyaroebidanaa amoRebuli erTi-meorisgan Zlier 

gansxvavdeba (1000-4000 ერთეულის farglebSi).am zonebis wili msoflio 

saqonelbrunvaSi 8%-dan (1960 w) gaizarda 20%-mde (1985 w) da 30%-mde (2000 

wlის დასაწყისში). isini funqcionireben daaxloebiT 100 qveyanaSi, xolo 

dasaqmebulTa ricxvi 3 mln kacs aRemateba. 

raodenobrivi Sefasebis SeuTanxmebloba pirvel rigSi imiT aixsneba, 

rom TviT Tavisufali ekonomikuri zonebis cneba absoluturad naTlad 

jer kidev araa formulirebuli. zogad formaSi Tezis-is qveS 

igulisxmeba qveynis teritoriis nawili, sadac saxelmwifo awesebs 

marTvis gansakuTrebul reJims, romelic yvelaze metad sasurvelia 

ucxoeli da samamulo mewarmeebisaTvis gare da Sida investiciis 

misazidavad. es reJimi Cveulebriv iTvaliswinebs gansakuTrebul 

SeRavaTebs)ექსპორტ-იმპორტის ბაჟის გაუქმება, sagadasaxado შეღავათები, 

finansuri SeRavaTebი komunaluri da sxva momsaxurebis miwodebaze,   

adminiსtraciul SeRavaTebი, romlებic amsubuqebენ Sesvlisa da 
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gamosvlis, sawarmos registraciis procedurebs…...…) savaWro operaciebis 

gansaxorcieleblad. 

Tavisufali ekonomikuri zonebis umravlesoba ganlagebulia mcire 

teritoriaze da miekuTvneba “wertiliseburi” obieqtebis kategorias, 

magram maT Soris aris sakmaod vrceli da farTobiT Zalze didiთეზები. 

maTi warmoSobis erT-erTi mTavari pirobaa xelsayreli ekonomikur-

geografiuli mdebareobა. “wertilovani” TezebisaTvis es aris, uwinares 

yovlisa, mezobloba saerTaSoriso portTan an aeroportTan. 

        განსაზღვრული ტერმინოლოგიური სიძნელეები წარმოიშობა თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონების klasifikaciis drosac. ufro xSirad Tez-is 

klasifikacias საფუძვლად udevs oTxi mTavari kriteri: 

1. saqmianobis xasiaTi da funqciuri daniSnuleba;  

2. msoflio da erovnul ekonomikaSi integrirebis xarisxi; 

3. dargobrivi mizani; 

4. sakuTrebis xasiaTi (kerZo, saxelmwifo an Sereuli).  

     yvela es kriteri sakmaod did diapazons qmnis Tez-ebis dajgufebaSi. 

avtorTa nawili თვლის, rom arsebobs Tez-ebis 20-25 saxesxvaoba, sxvebi 

SemoizRudebian – 10 -1 5 თეზით da a.S. magram yovel SemTxvevaSi Zalze 

mniSvnelovania am tipebis dajgufeba, maTi gaerTianeba ramdenime 

monaTesave jgufad. 

pirvel jgufs qmniს Tavisufali savaWro zonebi (FTA), igi zonebis 

erT-erTi yvelaze adrindeli (XVI-XVII ss) saxesxvaobaa. maT miekuTvneba 

Tavisufali sabaJo zonebi, savaWro-sasawyobo zonebi, Tavisufali 

portebi, magram pirvel rigSi – Tavisufali vaWrobis zonebi(Tez). isini 

umTavresad iqmnebian zRvis portebisa da aeroportebis teritoriaze an 

maTTan axlos da sargebloben sabaJo eqsteritoriulobiT; maTSi 

Senaxuli da gayiduli saqoneli ar eqvemdebareba Cveulebriv sabaJo 

kontrols. Tavisufali vaWrobis zonis erT-erT saxesxvaobad iTvleba 

“dიuti fri”-s (Duty Free – ubaJo) maRaziebi, romlebic sargebloben 

ubaJo vaWrobis uflebiT da iTvleba mravali saerTaSoriso aeroportis 

aucilebel kuTvnilebad. 
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meore jgufs qmniს samrewvelo-warmoebiTi Tavisufali ekonomikuri 

zonebi, es jgufi SeiZleba daiyos eqsport /importზე orientirebul 

zonebad. pirveli muSaobs sagareo bazarze, xolo meore saSinao bazarze. 

eqsport-warmoebiTi zona gacilebiT didia, isini ZiriTadad 

ayalibeben Tez-ebis meore jgufs; Tavisufali vaWrobisagan gansxvavebiT, 

eqsport-warmoebiTi zonebi, uwinares yovlisa daniSnulia qveynis 

saeqsporto potencialis da Sesabamisad savaluto Semosavlis 

gasadideblad. zogierTi maTgani aRmocenda Tavisufali vaWrobis zonis 

transformaciis bazaze, magram umravlesoba mizanmimarTulad iqmneboda 

eqsportze saorientaciod. mravali aseTi zonisaTvis damaxasiaTebelia 

sasawyobo sawarmoebis siWarbe. 

mesame jgufs qmniს mecniarul-teqnikuri Tez-ebi, romlebSic 

koncentrirebulia erovnuli da sazRvargareTuli saproeqto, kvleviTi, 

mecnierul-warmoebiTi sawarmoebi, romlebic agreTve sargebloben 

sagadasaxado da finansუri SeRavaTebis erTiani sistemiT. aseTi zonebis 

amocanaa uaxlesi teqnologiis damuSaveba da danergva samamulo 

praqtikaSi. maT aqvT inovaciuri da mecnieruli centrebis, mecnieruli, 

kvleviTi parkebis, teqnoparkebis da sxva xasiaTi. 

meoTxe jgufs qmniს servisuli Tez-ebi, romlebsac miewodebaT 

SeRavaTiani pirobebi. შეღავათებით სარგებლობენ iს sawarmoebი 

dadawesebulebebი, romlebic specializdebian sxvadasxva momsaxurebis 

(ZiriTadad finansuri) gawevaSi. maT Soris ganasxvaveben  ofSorul 

zonebs, finansur centrebs, centrebs romlebic gvTavazoben sabanko, 

turistul da sxva momsaxurebas. 

mexuTe jgufs მიეკთვნება kompleqsuri Tez-ebi, romelic SedarebiT 

mogvianebiT warmoiSvnen da moicaven eqsport-imports, warmoebis da 

inovaciuri saqmianobis sxvadasxva mxareebs. aqedan gamomdinare maTi Sida 

struqtura yvelaze ufro rTulia da sididiT sxvebs gacilebiT 

aRemateba, maT SeuZliaT mTlianad daikavon mTeli raioni, 

administraciuli olqi da a.S. 

             meeqvse jgufSi ერთიანდება saerTaSoriso Tez-ebi, romlebic 

SedarebiT gvian warmoiSvენ. aseTi zonebi iqmnebian ori an ramdenime 

qveynis sasazRvro raionebSi, rogorc kerZo aseve saxelmwifo firmebis 
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monawileobiT. saerTaSoriso Tez-is yvelaze naTeli magaliTi SeiZleba 

iyos tumaganis proeqti, romelic iTvaliswinebs mdinare tumanganis 

(tumincian) deltaSi gansakuTrebuli saerTaSoriso ekonomikuri zonis 

Seqmnaს 1000 kv. km farTobze axali port qalaqiT. es zona iqmneba 

ruseTis, CineTis da ksdr-is sazRvarze. mocemuli proeqtis Seqmnaze ukve 

miRweulia Sesabamisi mTavrobaTSorisi SeTanxmeba. es proeqti samive 

saxelmwifosaTvis xelsayrelia: CineTs igi uzrunvelyofs axali samuSao 

adgilebiT da iaponiis zRvaze gasvliT; CrdiloeT koreas, romelic 

cnobilia Tavisi ekonomikuri daხurulobiT, saSualeba eZleva 

monawileoba miiRos mravalmxriv SeTanxmebaSi; ruseTi am proeqtis 

realizaciis wyalobiT gaaRrmavebs Tavis ekonomikur kavSirebs azia – 

wynari okeanis qveynebTan, upirvelesad mecniertevadi warmoebisa da 

momsaxurebis sferos safuZvelze. am proeqtiთდაინტერესდა iaponia da 

samxreT korea, Tumca politikuri da ekonomikuri xasiaTis zogierT 

faqtors SeuZlia am proeqtis ganxorcielebis tempis Seneleba. 

     eqsport-ekonomikuri zonebis klasifikaciis დროს zogierTi avtori 

gamoyofs  sam Tanmimdevrul Taobas: pirvel Taobas miekuTvneba 

Tavisufali vaWrobis zonebi, meore Taobas – eqsport-warmoebiTi zonebi, 

mesame Taobas - teqniko-danergviTi da servisuli zonebi. 

     msgavsebis მიუხედავად, Tez-ebi უფრო ganviTarebul და  ნაკლებად 

ganviTarebუl qveynebSi sakmaod gansxvavebulia. dasavleTis qveynebSi 

aseTi zonebis gavrceleba gamomdinareobs maTi aqtiuri monawileobiT 

Sromis saerTaSoriso geografiuli ganawilebisa da msoflio 

ekonomikur kavSirebSi, sxvadasxva saxis integraciul dajgufebebSi, 

TviT maTi ekonomikis postinდustriuli xasiaTiT. araa gasakviri rom 

dasavleTis qveynebSi warmodgenilia Tezisebis TiTqmis yvela 

saxesxvaoba.  ნაკლებად ganviTarebუl qveynebSi pirveli Tavisufali 

ekonomikuri zonebi aRmocendnen XXs-is 60-ian wlebSi. dasawyisSi igi 

mcireრიცხოვანი iyo, Semdeg daiwyo namdvili bumi da ukve XXI-e saukunis 

dasawyisSi ricxobrivad gadauswrebs dasavleTs. am qveynebSი 

gansakuTrebiT gavrcelda eqsporto-warmoebiTi zonebi (ewz.), romlebsac 

TiTqmis yvela warmoebuli produqcia sazRvargareT gaaqvT. xSirad aseT 

zonebs aqvT anklavuri xasiaTi anu iqmneba “saxelmwifo saxelmwifoSi”. 

amis mizezia is, rom am zonebSi sawarmoebis mesakuTreebad gamodian 
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transnacionaluri korporaciebi, sxvadasxva qaliSvili kompaniebi, 

romlebic am zonebs awodeben detalebsa da naxevarfabrikatebs da 

maTgan iaffasiani samuSao Zalis gamoyenebiT,awyoben mza produqcias, 

romlebic Semdeg sazRvargareT gaaqvT. amis gamo, zogierTi ekonomistis 

azriT, msgavsi (faqtobrivad eqsteritoriuli) zonebisTvis kargi 

iqneboda dagverqva ara Tavisufali, aramed specialuri zonebi. aseTi 

zonebisTvis yvelaze metad damaxasiaTebeliaeleqtronuli mrewvelobis 

specializacia. mიs sawarmoebSi Cveulebriv dasaqmebuliა eqspert-

warmoebiTi zonebis mTliani samuSao Zalიs 3/5-mde. amasTan Warboben 

sawarmoebi, romlebic ar moiTxoven did danaxarjs da orientirebulia 

yvelaze masobrivi moTxovnis produqciaze (kompiuterebi, kavSiris 

saSualebebi, eleqtronuli saaTebi da TamaSebi...). investiciisa da 

dasaqmebis ricxovnebiT meore adgilzea samკეrვაlo da feiqruli 

mrewveloba, sportuli inventaris warmoeba da ა.შ. 

     eqsporto-warmoebiTi zonebi yvelaze metia aziaSi, gansakuTrebiT 

axal industriul saxelmwifoebSi. aseTi gamorCeuli ewz-იa samxreT 

koreaSi (masan), taivanSi (gaosun), malaiziaSi (pinang), filipinebSi 

(bagio), singapurSi (jurong). aseTi zonebia agreTve indoeTSi, 

indoneziaSi, pakistanSi, tailandSi, siriaSi, iordaniaSi. garda ewz-ebisa, 

aziaSi gvxvdeba Tez-is sxva tipebic. singapursa da dubais saerTaSoriso 

aeroportebSi ganlagebulia msoflioSi umsxvilesi ubaJo vaWrebis 

(“diuti fri”) centri-maRaziebi. 

         specialuri ekonomikuri zonebis Seqmna yvelaze masStaburia 

CineTSi. specialuri ekonomikuri zonebis Seqmna CineTSi 70-iani wlebis 

dasasruls დაიწყო da man Semdgom ganviTarebaSi ramdenime etapi ganvlo. 

qveynis ekonomikaSi ucxouri investiciis mniSvnelovani nawili modis 

xuT specialur ekonomikur zonaze (SenCJen, Santou, siamen da kunZuli 

hainami.) garda amisa, jer kidev 80-ian wlebSi CineTis 14 sazRvao qalaqma 

miiRo Ria statusi, xolo 90-ian wlebSi SanxaiSi Seiqmna Tavisufali 

ekonomikuri raioni – puduni. [calkea aRsaniSnavi honkongi]. 

     laTinuri amerika თეზ-ბის ricxovnebiT mcired CamorCeba azias. 

Tavdapirvelad am regionSi upiratesad Tavisufali vaWrobis zonebi 

(portebsa da sasazRvro transportul kvanZebSi) iqmneboda, xolo Semdeg 

moWarbda eqsporto-wrmoebiTi zonebi. agreTve didad gavrcelda 
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sxvadasxva saxis ofSoruli centrebi. Cveulebriv, laTinuri amerikis 

calkeul qveynebSi gavrcelebulia specialuri ekonomikuri zonebis 

SedarebiT mcire raodenoba, romlebis mizanmimarTulad iqmneba am 

qveynebis mTavrobebis mier da maT aqvT mkafio specializacia. Zalze 

msxvili kompleqsuri zonis magaliTia specialuri ekonomikuri zona 

(“manaus”) amazonis braziliis nawilSi, romelsac ukavia 3.6 მლნ kv. km (!), 

meqsikaSi ki piriqiT, iqmneboda momcro specialuri ekonomikuri zonebi, 

amitom maTi ricxvi am qveyanaSi Zalze didia. 

    afrikaSi Tavisufali ekonomikuri zonebi naklebad gavrcelebulia, 

umTavresad saxsrebis naklebobisa da infrastruqturis 

ganuviTareblobis gamo, aqac Warbobs eqsporto-warmoebiTi zonebi, 

romelTagan gamoiyofa zonebi kunZul mavritaniaSi, tunisSi da egvipteSi. 

zogierT qveyanaSi Seqmnilma Tavisufalma ekonomikurma zonam (liberia, 

senegali, Srilanka, gvatemala) faqtobrivad Sewyvita funqcionireba 

politikuri arastabilurobisა da rigi ekonomikuri da administraciuli 

faqtoris zegavleniT. 

     gardamavali ekonomikis qveynebSi Tavisufali ekonomikuri zonebi 

centralur da aRmosavleT evropis qveynebSi pirvelad XX saukunis 60-

ian wlebSi Seiqmna iugoslaviasa da ungreTSi. centralizebul-gegmiani 

ekonomikis pirobebSi es zonebi ganixileboda rogorc sabazro 

ekonomikis elementebi, romlebsac SeeZloT ucxouri kapitalis mozidva. 

90-ian wlebSi roca regionis qveynebi gadavidnen sabazro ekonomikaze, 

თavisufali ekonomikuri zonebis mniSvneloba kidev ufro gaizarda. aqac 

Warbobs eqsporto-warmoebiTi zonebi, rumineTSi, ungreTsa da 

bulgareTSi Tez-ebi iqmneboda saxelmwifoebriv safuZvelze, poloneTSi 

– aqcionerul, xolo ungreTSi – agreTve Sereul safuZvelzec. 

       ruseTSi Tez-ebis Seqmna 80-iani wlebis dasasruls daiwyo da 90-

iani wlebis SuaSi oficialurad registrirebulma Tez-ebma ukve 15 

erTeuls miaRwia. maT Soris aris sxvadasxva tipis (umetesad Tavisufali 

vaWrobis zonebi) ufro viwrod specializebuli zonebi da kompleqsuri 

zonebi. magram yvela Tez-ma ver gauZlo drois gamocdas და arc 

saxelmwifo poliტiკa gamoirCeoda maT mimarT TanmimdevrulobiT. 

yvelaze warmatebuli moqmedi msxvili kompleqsuri zonis magaliTia 

“naxodka” zRvispireTis mxareSi da “iantari” kaliningradis olqSi. 
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ruseTis mTavrobis gansazRvriT gansakuTrebuli ekonomikuri zona – 

ruseTis federaciis teritoriis nawilia, romelSic moqmedebs samewarmeo 

saqmianobis ganxorcielebis gansakuTrebuli reJimi (ix. ruseTis 

federaciis federaluri kanoni, 22. VII. 2005 w #116 – фз  Об “особых 

экономических зонах  в  Российской Федераций”. с.2). dasaxelebuli 

federaluri kanonis moთxovnis SesabamisobaSi, romelic nawilobriv 2006 

wlis 3 ivniss Secvala, ruseTis federaciaSi SeiZleba Seiqmnas oTxi 

tipis gansakuTrebuli ekonomikuri zonebi: samrewvelo-warmoebiTi, 

teqniko-danergviTi, turistul-rekreaciuli da saporto.  ОЭЗ-is Seqmnis 

ZiriTadi miznebia: 

         ekonomikis gadamamuSavebeli da maRalteqnologiuri dargebis 

განვითარება; 

 produqciis axali saxeobis warmoeba; 

satransporto infrastruqturis ganviTareba; 

 turizmisa da snitarul-kurortuli sferoebis ganviTareba. 

amJamad arsebobs samrewvelo-warmoebiT ОЭЗ-is tipebi: 

 gansakuTrebuli ekonomikuri zona lipeckis olqSi; 

 gansakuTrebuli ekonomikuri zona TaTreTis respublikaSi. ამ ტიპის 

ზონის maxasiaTebeli niSnebia: 

samrewvelo daniSnulebis obieqtebis ganlageba; 

ara umetes 20 kv. km-is farTobi; 

          teritoriaze arაა ganlagებული ramdenime municipaluri წარმონაქმნი; 

    ar SeiZleba mTlianad moicavdes romelime administraciul-ტერიტორიული     

warmonaqmnis teritorias; 

 ara umetes 20 wliანი ხანგრძლივობა; 

 kapitaldabandebaaრanakleb 10 mln €,pirvel wels-aranakleb mln €. 

    ruseTSi samrewvelo-warmoebiTi tipis gansakuTrebuli ekonomikuri 

zona “lipecki” Seiqmna mTavrobis dadgenilebis (21. XII. 2005 w) 

safuZvelze. misi saqmianobis prioritetuli mimarTulebaa 

manqanaTmSenebloba, qimiuri mrewveloba, samSeneblo masalebi, 

sayofacxovrebo teqnika, savaWro mowyobiloba. 2010 wlis 1 ianvrisaTvis 

am gansakuTrebul ekonomikur zonaSi registrirebuli iyo 17 kompania – 

rezidenti, m.S. kompaniebi ucxoelTa monawileobiT. biujeturi 
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investiciis moculobam “lipeckis” infrastruqturis Seqmnaze Seadgina 5 

mlrd rubli, aqedan federaluri biუjetidan –3.5 mlrd rubli. 

gansakuTrebulma ekonomikurma zonam Seqmna gansakuTrebuli investiciuri 

reJimi. “lipeckis” 1024 heqtarze ganlagebulma 17 rezidentma 

ukveganacxadა 50 $ investiciaze, romelic Seesabameba olqis 2 wlis 

biujets. ნავარაუდევი farTobis orjer gadidebaმ lipeckis olqSi 40 aTasი 

axalი samuSao adgilი უნდა Seqmnაs. modernizacias daWirdeba 

daaxloebiT 4 weli, romlis Semdeg lipeckis olqმა უნდა miaRwიოს 

Sromis warmoebulobis saSualo evropul dones. 

samrewvelo-warmoebiTi tipis gansakuTrebuli ekonomikuri zonaა 

(gez) “alabuga”. იგი ganlagebulia q. alabugis (TaTarstani) maxloblad.  

მისგან დაცილებით 20 km-Si ganlagebulia saerTaSoriso satvirTo-

samgzavro aeroporti “begiSevo”, am zonas gasasvleli aqvs “moskovi-ufa-

yazan-Celiabinskis” federalur avtogzasTan axloმდებარე qalaqebSi 

(nabareJnie Celni da niJnekamski), moqmedebs satvirTo portebi, romlebic 

gadian rუseTis evropuli nawilis erTian Rrmawylian satransporto 

sistemasTan. 

gez – iTvleba Tavisufal sabaJo teritoriad. agebulia sabaJo 

terminali 60 ha farTobze, tvirTi Semodis sarkinigzo da saavtomobilo 

gzebiT. rkinigzis tvirTisaTvis gaTvaliswinebulia konteineri moedani, 

sadac erTdroulad SeiZleba Seinaxon 600 konteineri da dReRameSi 

damuSavdes 250 konteineri. am mizniT zonis teritoriaze Seyvanilia 

sarkinigzo Sto. 

Seqmnilia Tanamedrove administraciul-saqmiani centri (11 aT.kv.m), 

romelSic zonis administraciis garda, moTavsdeba sxvadasxva samsaxuri 

(sabaJo, sagadasaxado, banki, fosta, medpunqti...). rezidentebs daeTmoba 

konferenszali (250 adgiliani), sagamofeno centri, restornuli 

kompleqsi, fitnes-klubi da a. S. ofisis farTobis daaxloebiT 5 aTasi 

kv.m gaicema ijariT. 

     CineTis ekonomikaSi ucxouri kapitalis mosazidad 70-iani wlebis 

dasasruls or sazRvao provinciaSi (guandune fuczian) Seiqmna oTxi 

gansakuTrebuli ekonomikuri zona, sadac investorebs miawodes 

aucilebeli samarTlebrivi garantiebi.  gansakuTrebuli ganviTareba gez-
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Si miiRo msubuqma da kvebis mrewvelobam, vaWrobam, momsaxurebis sferom. 

80-iani wlebis SuaSi am zonebis samrewvelo da sakadro potenciali 

sakmaod maRali iyo. 1984 wels sam guandunis gez-Si (SenCJeni, CJusad, 

Santau), romelSic ganlagebuli iyo provinciis sawarmoebis 12.6% da 

dasaqmebulTa 12.6% iwarmoeboda provinciis mTliani samrewvelo 

produqtis 11.6% (6.7% - mZime mrewvelobis da 14.1% - msubuqi mrewvelobis). 

2002 wlis bolos SenCJenis zonis wilma guandenis provinciis mSp-Si 

mimdinare fasebSi Seadgina 22.6%, xolo siamanis zonis – provincia 

fuczianis mTliani samrewvelo produqtis – 18.3%, xolo q. houkauS – 

provincia hainanis (kunZuli) mTliani samrewvelo produqtis (mSp) – 34.6%. 

  braziliaSi moqmedebs erTi Tavisufali ekonomikuri zona -“manaus”. 

gadawyvetileba maნაusis Seqmnaze miRebuli iqna braziliis erovnuli 

kongresis mier, romelic unda yofiliyo qveynis ekonomikaSi Sida 

amazoniis ganviTarebisa da integraciis alternativa. 1957 wlis #3173 

kanoni “manausis” Tavisufali ekonomikuri zonis Seqmnis Sesaxeb 

iTvaliswinebda regionuli ganviTarebis programis Sesrulebas, romelic 

mimarTuli iyo regionis ekonomikur aRorZinebaze. faqtobrivad “manausi” 

Seiqmna 1967 wlis #288/67 dekretiT, romelSic kerZod aRniSnulia, Tez 

rom “manausi” warmoadgens Tavisufali vaWrobis zonas da specialur 

sagadasaxado SeRavaTebs 30 wliT, romelic Semdgom gagrZelda 2013 

wlamde. 

   “manausis” teritoriaze sawarmoebs miewodebaT Semdegi sagadasaxasdo 

da finansuri SeRavaTebi: 

 importul saqonelze importze gadasaxadisagan ganTavisufleba, 

romelic gaTvaliswinebulia Tavisufali zonis Sida moxmarebisaTvis; 

importze gadasaxadis ganakveTis Semcireba im importul saqonelze, 

romelic gamoiyeneba zonaSi samrewvelo saqonlis sawarmoeblad da misi 

qveynis sxva raionebSi sarealizaciod. 

- samomxmareblo samrewvelo saqonelze, romelic iwarmoeba zonaSi 

samrewvelo produqciaze gadasaxadisagan gaTavisufleba. 

    - sawarmoebis gaTavisufleba eqsportze gadasaxadis gadaxdisagan და a.S. 

    teqniko-danergviTi gansakuTrebuli ekonomikuri zona (ტდგეზ) q. 

dubnaSi iqmneba investirTa mosazidad. man unda uzrunvelyos pirobebi 

gamokvlevebisa da damuSavebisaTvis, axali sacdeli nimuSebis 
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Sesaqmnelad, romelic SesabamisobaSia mecnierul-teqnikuri 

mimarTulebebis prioritetebTan da inovaciur saqmianobasTan, 

eqsperimentul damuSavebasa da gamocdasTan da kadrebis momzadebasTan, 

romelic mimagrebulia q. dubnasTan, rogorc ruseTis federaciis mecnier 

qalaqTan. teqniko-danergviTi zonis ZiriTadi miznebia: 

      *ruseTis wilis gadideba maRalteqnologiuri produqciis msoflio 

bazrebze; 

     * mecnierul-teqnikuri parki Tanamedrove rusuli modelis Seqmna, 

romelic moicavs universitets, kvleviT da inJinrul centrebs, inovaciur 

sawarmoebs; 

     * q. dubnaSi ganviTarebis centris Seqmna da damuSavebis kulturis 

gavrceleba da programuli produqtebis realizacia. 

gez-is miwis nakveTis raodenoba oria. pirvelis farTobia 135.71 ha. 

romelsac emateba mimdebare programistebis dasaxlebis teritoria (330 

ha), meore nakveTis farTobia 72 ha. 

 

  

    Tavisufali vaWrobis zonის drosac monawile qveynebi ურთიერთშორის 

auqmeben sabaJo tarifebs, gadasaxadebs da gamosaRebebs, agreTve 

raodenobriv SezRudvas urTierTvaWrobaSi. igi  ერთაშორისი integraciis 

ufro Rrma tipia, vidre preferanciuli SeTanxmeba. TiToeul monawile 

qveyanas unarCundeba mesame qveynebis mimarT vaWrobis reJimis 

damoukidebeli gansazRvris ufleba. mraval SemTxvevaSi Tavisufali 

vaWrobis zonebi vrceldeba yvela produqtze (soflis meurneobis 

produqtebis garda). Tavisufali vaWrobis zona SeiZleba kordinirebuli 

iqnas mcirericxovan saxelmwifoTaSorisi samdivnos mier, romelic 

ganlagebulia romelime monawile qveyanaSi. ufro metad ki monawile 

qveynebi TavianTi ganviTarebis ZiriTad parametrebs periodulad 

gamarTul Sesabamisi uwyebebis TaTbirebze aTanxmeben. monawile qveynebs 

Soris SenarCunebulia sabaJo sazRvrebi, punqtebi (saguSagoebi), romlebic 

akontroleben sazRvris gadakveTisas saqonlis moZraobis samarTlebriv 

Sinaarss. 

    Tavisufali vaWrobis ZiriTadi zonebia: 
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    samxreT-aRmosavleT aziis qveynebis SeTanxmeba Tavisufal vaWrobaze 

(ACEAN – Asociation of South East Asion Nation) – erT-erTi umsxvilesi 

regionuli organizacia, romelic aerTianebs samxreT-aRmosavleT aziis 

yvela qveyanas (1967 w). gaerTianebis mizania: monawile qveynebis 

ekonomikuri, socialuri da kulturuli ganviTarebisaTvis xelSewyoba, 

garedan Carevaze usafrTxoebis uzrunvelyofa. umaRlesi organoa erTxel 

sam weliwadSi monawile qveynebis xelmZRvanelTa konferencia. 

centraluri xelmZRvaneli organoa sagareo saqmeTa ministrebis 

yovelwliuri Sexvedra. mudmivi samdivno ganlagebulia jakartaSi 

(indonezia).  

        Tavisufali vaWrobis Crdilo amerikuli zona (North American Free 

trade Agreement-NAFTA) – SeTanxmeba aSS-s, kanadasa da meqsikas Soris, 

romelic ZalaSi 1994 wels Sevida. SeTanxmeba iTvaliswinebs sabaJo 

tarifebisa da aratarifuli barierebis likvidacias samrewvelo დa 

sasoflo –sameurneo saqonelze, inteleqturi sakuTrebis dacvas, 

investirebis saerTo wesebis damuSavebas, momsaxurebis vaWrobis 

liberalizacias da monawile qveynebs Soris savaWro uTanxmoebis 

gadaWris efeqtiani meqanizmisSeqmnas. 

     Tavisufali vaWrobis evropuli asociaciა – Seiqmna 1960 wels,   

amJamad aerTianebs oTx qveyanas (irlandia, lihtenSteini, norvegia, 

Sveicaria); 

  Tavisufali vaWrobis baltiis zona – SeTanxmeba latvias, litvasa da 

estoneTs Soris, romelsac xeli 1993 wels moawerა; 

    Tavisufali vaWrobis centralur-evropuli SeTanxmeba (ungreTი, 

poloneTი, rumineTი, slovakeTი, slovenia da CexeTი-1992 w); 

    avstria – axali zelandiis savaWro SeTanxmeba ekonomikuri kavSirebis                                                                                                           

gaRrmavebaze (1983 w); 

    bangkongis SeTanxmeba – indoeTs, bangladeSs, koreis respublikas, 

laossa da Sri-lankas Soris (1993 w). 

    integraciuli procesis Semdgomi etapi SeiZleba gaxdes sabaJo 

kavSiris Seqmna. იგი integraciis ufro maRali tipia, vidre Tavisufali 

vaWrobis zonebi. masSi gaTvaliswinebulia: 

* kavSiris wevr-qveynebs Soris Sida sabaJo sazRvrebis moSla; 

 *sabaJo kontrolis gadatana kavSiris gare parametrze; 
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*erovnuli warmoebis saqonliT urTierTvaWrobaSi sabaJo procedurebis 

gadalaxva; 

*sagareo vaWrobis statistikis formebisa da meTodebis unifikacia; 

*sagareo ekonomikuri saqmianobis monawileebisaTvis SeRavaTebis miwodebis 

formebisa da meTodebis SeTanxmeba; 

*sabaJo kavSiris yvela monawile qveynisaTvis yvelasTvis saerTo satarifo 

da arasatarifo regulirebis sistemis SemoReba mesame qveyanasTan; 

*preferenciebis saerTo sistemis Seqmna. 

    qveynebi Tanxmdebian saxelmwifoTaSorisi organoebis Seqmnaze, 

romlebic moaxdenen SeTanxmebuli sagareo savaWro politikis gatarebis 

koordinacias. Cveulebriv isini iReben ministrebis, Sesabamisi uwyebebis 

xelmZRvanelebis perioduli TaTbirebis formas, romlebic TavianT 

muSaobaSi eyrdnobian mudmivad moqmed saxelmwifoTaSoris samdivnos. 

         sabaJo kavSiris magaliTebia: 

    evropis ekonomikuri asociaciis (axlა evrokavSiri) TurqeTTan sabaJo 

kavSiri (1963 wlidan); 

    arabuli saerTo bazari – sabaJo kavSiri, romelic aerTianebs Svid 

arabul saxelmwifos (egvipte, erayi, iordania, iemeni, libia, mavritania, siria 

1964 wlidan); 

    centraluramerikuli saerTo bazari – sabaJo kavSiris monawileebia (1961 

wlidan) gvatemala, hondurasi, kosta rika, nikaragua, salvadori; 

    aRmosavleT – karibis saxelmwifoTa organizacia – sabaJo kavSiri, 

romelic Seiqmna 1991 wels da aerTianebs 8 qveyanas: antigua da barbuda, 

grenada, dominika, montserrati, sent-kits da nevisi, sent-liusia, sent-

vinsenti da grenadini; 

    centraziuri kavSiri aerTianebs yazaxeTs, yirgizeTs da uzbekeTs (1994); 

    belorusiis, yazaxeTis, yirgizeTis, ruseTis da tajikeTis sabaJokavSiri. 

1995 wels ruseTma da belorusma xeli moaweres SeTanxmebas sabaJo kavSiris 

Seqmnaze. 1996 wlis Sua naxevarSi kavSirs SeuerTda yazaxeTi da yirgizeTi, 

1998 wels – tajikeTi. СНГ – wevri qveynebis erToblivi gadawyvetilebiT 

sabaJo kavSiris formireba unda ganxorcielebuliyo or etapad. pirvel 

etapze urTierTvaWrobaSi mTlianad unda gauqmebuliyo tarifuli da 

aratarifuli SezRudvebi, unda dadgeniliyo erTiani savaWro reJimi, saerTo 

sabaJo tarifuli da aratarifuli regulirebis RonisZiebebi mesame qveynis 
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mimarT. meore etapze gaTvaliswinebuli iyo kavSiris damfuZnebeli qveynebis 

sabaJo teritoriebis gaerTianeba erTian sabaJo teritoriad da sabaJo 

kontrolis gadatana kavSiris gare sazRvarze. I etapi mTlianobaSi 

damTavrda 1995 wels, magram meore etapze gadasvla gaWianurda. amJamad, am 

xuT qveyanas Soris sabaJo kavSiri wminda formaluri Sinaarsis matarebelia. 

integraciis Semdgomi etapi SeiZleba gaxdes saerTo bazris Seqmna. 
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თავი 11. ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების ფინანსური 

 სისტემა და საგადამხდელო პოლიტიკა 

 

11.1 სახელმწიფოს ფინანსური სისტემა: ცნება 

და მისი სტრუქტურა 

     განვითარების ისტორია და ფინანსური სისტემის ძირითადი ელემენტები.  

ცნება „ფინანსები“ ისტორიული კატეგორიაა. იგი ,თავისი ბუნებით, 

სახემწიფოსთან მჭიდროდ დაკავშირებულია, რადგან მას, თავისი ფუნქციების  

შესასრულებლად ფული ჭირდება.  დასაწყისში სახელმწიფოს შემოსავალი და 

გასავალი უმთავრესად  ნატურალურ ფორმაში ხორციელდებოდა.  

თანდათაობით, საქონლური მეურნეობის განვითარების კვალობაზე, სულ უფრო 

მეტი წონა  შეიძინა სახელმწიფო შემოსავლისა და გასავლის ფულადმა ფორმამ.  

     ფინანსური ბაზრები. ეკონომიკის განვითარება მუდმივად მოითხოვს  

ფიზიკური და იურიდიული პირების დროებით თავისუფალი ფულის 

მობილიზაციას  და  კომერციულ საფუძველზე მის შემდგომ  განაწილებას და 

გადანაწილებას ეკონომიკის ცალკეულ სექტორებს შორის. 

      ეფექტურად ფუნქციონირებულ ეკონომიკაში დროებით თავისუფალი 

ფულის  მოძრაობის აღნიშული პროცესი ფინანსურ ბაზრებზე ხორციელდება. ამ 

ბაზრებზე  ვლინდება  სხვადასხვა საგადასახდელო საშუალებებზე  მოთხოვნა 

და მიწოდება. 

ფინანსური ბაზარი ორგანიზებული ინსტიტუციური სტრუქტურაა ფინასური 

აქტივების შესაქნნელდ და ფინანსური აქტივების გასაცვლელად - ფინანსური 

ბაზარი ორიენტირებულია მოახდინოს კაპიტალის მობილიზაცია, მსურველებს 

მიაწოდოს კრედიტი, განახორციელოს გაცვლითი ფულადი ოპერაციები. 

ეროვნული ფინანსური ბაზრის მარეგულირებელი ძირითადი ორგანოა ქვეყნის 

ცენტრალური ბანკი. სხვადასხვა ქვეყნის კრედიტორებისა და მსესხებლების 

კაპიტალზე ერთობლივი მოთხოვნა და მიწოდება  წარმოშობს მსოფლიო 

ფინანსურ  ბაზარს. 
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    ფინანსური ბაზრები პრობითად შეიძლება რამდენიმე  ძირთად სეგმენტად 

დაიყოს: საფონდო ბაზარი,  საერთაშორისო ვალუტის ბაზარი და  საქონლურ-

სანედლეულო ბაზარი. 

     საფონდო ბაზრის (Stock Market) ძირითადი ინსტრუმენტებია ფასიანი 

ქაღალდები (აქციები, ობლიგაციები, თამასუქები, ჩეკები, დეპოზიტური 

სერთიფიკატები). მაგალითად,  კომპანიების მიერ გამოშვებული აქციების 

(პრველადი  განლაგება - IPO) გაყიდვიდან მიღებული ფულადი შემოსავალი 

კომპანიებისათვის დამატებითი თანხაა წარმოების გასაფრთოებლად. ხოლო 

ინვესტორები  ნაყიდი აქციებით ან  დივიდენდს ღებულობენ,  ან ამ აქციებს 

სხვა ინვესტორებზე გადაყიდიან (მეორეული გადანაწილება)  უფრო მომატებულ 

ფასებში. ვალუტის  ბაზარზე გაბატონებულია ამერიკული დოლარი (USD), მას 

მიყვება ევრო (EUR), გაერთიანებული  სამეფოს ფუნტი, შვეიცარიული ფრანკი 

(CHF) და იაპონიური იენა  (JPY). საქონლურ-სანედლეულო ბაზარზე  უფრო 

მიმზიდველი საქონელია ნავთობი,  ოქრო,  შაქარი და მარცვლეული. ამრიგად, 

 ფინანსური ბაზრები აუცილებელია  წარმოების და ვაჭრობის მსოფლიო    

სისტემის წარმატებული საქმიანობისათვის.  

▪ ობლიგაციის ბაზარი (Bond Market) - სხვადასხვა სახის 

ვალდებულება (კორპორატიული და სახელმწიფო ვალდებულება), 

რომლებსაც შესრულების განსხვავებული ვადა აქვთ. 

▪ საქონლის ბაზარი (Commodities Market). ამ ზარზე იყიდება  

ნედლეული და  ე.წ. „საბირჟო“  საქონელი; 

▪ საერთაშორისო ვალუტის ბაზარი  форекс (currency), რომელზეც 

ხორციელდება ვალუტა გამცვლელი ოპერაციები, როგორც  ОТС რეჟიმში 

(ბანკი- ბანკი), ასევე ცეტრალიზებულ რეგულირებულ ბირჟებზე (ЕТМ); 

▪ დერივატივების ბაზარი (Derivatives Market) - ფინანსური 

ინსტრუმენტების, რომელთა ღირებლება წარმოებულია სხვა ფინანსური  

ინსტრუმენტების ღირებულების მახასიათებლისგან.  

    დასახელებული ფინანსური ბაზრები კაპიტალის მოძრაობაში 

ურთიერთდაკავშირებულია და ამის გამო, ერთმანეთზე ძლიერ 
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ზემოქმედებენ. რა თქმა უნდა, ამ ბაზრების ურთიერთგავლენა   არაა 

ხაზოვანი და ერთმნიშვნელოვანი პროცესი.  

    ბირჟა.  (ნიდერ.. beurs, გერმ.. Borse, ფრ.. bourse, იტალ. birsaესპ.. 

bolsa, ინგლ.. exchange).  იგი ბაზრის სტრუქტურის სისტემაშექმნელი 

ელემენტია. ბირჟის ამოცანა არაა ეკონომიკის მომარაგება ნედლეულით, 

კაპიტალით ან ვალუტით. ის ისეთი იურიდიული პირია, რომელმაც  უნდა 

უხრუნველყოს  საქონლის, ვალუტის, ფასიანი ქაღალდებისა და 

წარმოებული ფინანსური ისტრუმენტების ორგანიზებული ბაზრის 

რეგულარული ფუქციონირება.  შესაბამისად საბირჟო ვაჭრობის ამოცანებია: 

• საქონელმიმოქცევის თავისუფალი პროცესის ორგანიზაცია; 

• კონკურენციის  განვითარება; 

• მოთხოვნისა და მიწოდების ბალანსირების უზრუნველყოფა; 

• ბაზრის მონაწილეების ფასობრივი მერყეობის  რისკის გადატანა  

რეალურ საქონელზე(ხეჯირება); 

• ლიკვიდირობის და ეფექტურობის ამაღლება  ფიუჩერსული 

ოპერაციების გამარტივები; 

• ფასების გამოვლენა. 

• ბირჟების სავაჭრო მოედნების გარანტია  უზრუნველყონ გარიგების 

შესრულება. 

საბირჟო საქონელს მიეკუთვნება მასობრივი წარმოების სტადარტიზებული  

პროდუქტი, რომელიც თვისებრივად (ხარისხობრივად) ერთგვაროვანია. 

     ყოველ გარიგებაზე  ბირჟა თითოეული მხარისათვის კონტრაგენტია  

და მათი შესრულების გარანტიას იძლეა. ამ მიზნით, იგი საბირჟო 

ვაჭრობის თითოეულ მონაწილეს ახდევინებს  გირავნობის  თანხას და  

ურთიერთჩათვლას ახორციელებს (კლირინგი) ყოველი სამუშაო დღის 

შედეგების მიხედვით . ამრიგად,  საბირჟო ცაჭრობის  მონაწილეების 

წაგება თუ მოგება ყოველდღიურად გაიანგარიშება და გამოირიცხება  

ვაჭობაში რომელიმე მონაწილის  თავისი ვალდებულების 

შეუსრულებლობის   რისკი. 
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     ზოგიერთი ბირჟა, თავის საქმიანოაში, ვადიან ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს იყენებს. მისი მეშვეობით, ვაჭრობის თითოეულ მონაწილეს 

შეუძლია თავისი რისკის თავიდან ასაცილებლდ, გარკვეული ანაზღაურების 

გაღებით, იმას გადააკისროს, ვისთვისაც ეს გარიგება მისაღები იქნება. იმ  

ბირჟებისათვის, რომლებიც  ვადიანი კონტრაქტებით ვაჭრობენ,  ეს ფუნქცია  

ძირითადია.                                                                                         

ამჟამად ცნობილია საბირჟო აუქციონის ორი ტექნოლოგიური პროცედურა: 

მჟღერი ვაჭრობა და ვაჭრობის გაძღოლის ელექტრონული სისტემა. 

დღეისთვის  ვაჭრობის მეტი ნაწილი მეორე მეთოდს იყენებს. 

   გერმანიის ფინანსური ბაზარი. გფრ-ს თავისი მშპ-ის  სიდიდით, 

ექსპორტის მოცულობით და შრომითი რესურსით  პირველია ევროკავშირში, 

მაგრამ  ფინანსური ბაზრის მასშტაბით  ჩამორჩება, როგორც გაერთიანებულ 

სამეფოს, ასევე საფრანგეთს. ტრადიციულად, მეორე მსოფლიო ომის (1939-

1945 წწ) შემდეგ, ანგლოსაქსონურ ქვეყნებთან შედარებით, გამოშვებული 

აქციების წილი კაპიტალდაბანდების ფინანსირებაში შედარებით დაბალი 

იყო.  მშპ-ის მიმართ კაპიტალიზაციით  გერმანია გაერთიანებულ სამეფოს 

5-ჯერ ჩამორჩებოდა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ანგლოსაქსონურ 

ქვეყნებთან შედარებით, ფასიან ქაღალდებს ფლობს მოსახლეობის ნაკლები 

წილი. ასევე, საკმაოდ უმნიშვნელოა არაფინანსური კომპანიების 

ობლიგაციების ბაზარი.  გერმანიის ფინანსური ბაზრის ეს სპეციფიკა 

აიხსნება ქვეყნის ეკონომიკაში ბანკების (bank-based) განსაკუთრებული 

როლით. ისინი აკმაყოფილებენ გრძელვადიან კრედიტებზე მსხვილი 

ბანკების მოთხოვნის დიდ ნაწილს.   

იაპონიის ფინანსური ბაზარი. მეორე მსოფლიო ომისშემდგომ პერიოდში, 

პირველი 20 წლის განმავლობაში, იაპონია, ინდუსტრიულად განვითარებულ 

ქვენებს  შორის, გამოირჩეოდა ეკონომიკის ზრდის მაღალი ტემპებით 

(საშუალო წლური ზრდის ტემპი - 12-13%),  რომლის წყალობით, მშპ-ის 

სიდიდით,  იაპონიამ  მსოფლიოში მესამე ადგილი  დაიკავა (აშშ-ისა და 

სსრკ-ის შემდეგ). მართალია, მომდევო წლებში იაპონიამ ზრდის მაღალი 

ტემპი ვერ შეინარჩუნა (1965-1975 წლებში - 7,6%; 1975-85 წწ- 4,3%; 1995 წელს 
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- 0,9%), მაგრამ ძალზე შთამბეჭდავი იყო   მშპ-ის  აბსოლუტური მატება 

(1970 წელს - 202,8 მლრდ $,  1975 წელს -557,8 მლრდ $, 1980 წელს -1 152,6 

მლრდ $, 1985 წელს - 1 322,6 მლრდ $, 1995 წელს - 4 818,4 მლრდ $)2 [2L’ 

etat du mond, 1997, p.193] ინდუსტრიის და მომსახურების სექტორებში  

წარმატებებს მოჰყვა იაპონური ინსტიტუტების ფინანსური ძლიერების 

ზრდა. 1990 წელს მსოფლიოს   უმსხვილესი ბანკებიდან  5  იაპონური,  

ხოლო  ფასიანი ქაღალდების მფლობელ 6 წამყვან მსოფლიო კომპანიიდან  

4 იაპონური იყო. ასევე,  იაპონურმა სადაზღვევო კომპანიამ (Nippon Life 

Insurance Company) აქტივების სიდიდის მიხედვით პირველი ადგილი 

დაიკავა მსოფლიოში. 1980-იანი წლების მეორე ნახევარში იაპონიამ 

გადაიტანა ფინანსური ბუმი (იაპ. „ჰეისეი“) რომელსაც თან ახლდა 

ფინანსური რესურსის გაბერვა და კოლოსალური ბებერას აღმოცენება 

აქციებისა და უძრავი ქონების ბაზარზე.  

 გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ბაზარი. დიდი ხნის განმავლობაში 

ინგლისის ფინანსური ბაზარი  იყო მსოფლიოში უმსხვილესი  და ყველაზე 

უფრო განვითარებული, რაც შეესაბამებოდა  მის ადგილს მსოფლიო 

ეკონომიკაში. ორი მასოფლიო ომის შემდეგ გაერთიანებულმა სამეფომ 

თანდათანობით დაკარგა ადრინდელი პოზიციები მსოფლიო ეკონომიკაში 

და ვაჭრობაში, მაგრამ შეინაჩუნა, ხოლო 1970-1980-წლებში კიდევაც 

განამტკიცა თავისი საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის როლი. მსოფლიო 

ფინანსური ოპერაციების ბაზრის მოცულობის მიხედვით, გაერთიანებული 

სამეფო პირველია მსოფლიოში.  მისა წილად მოდის საზღვარგარეთული 

ემიტგენტების აქციების  სავაჭრო ბრუნვის თითქმის ნახევარი (40% მეტი). 

ეს ის საზღვარგარეთული აქციებია, რომლებიც იყიდება  ნაციონალური 

ბაზრების მიღმა. გაერთიანებული სამეფოს წილი ასევე მაღალია 

საერთაშორისო საბანკო დაკრედიტებაში (20%),  ევროობლიგაციების 

პირველად( 60%) და მეორეულ (70%-მდე) განაწილებაში. 

 აშშ-ის ფინანსური ბაზარი. აშშ-ის  ფინანსური სისტემა რთული და 

მრავალგვარია. მასში შედის   მრავალრიცხოვანი სახელმწიფო ფედერალური 

და ხელისუფლების  სხვა ორგანოები,  ფინანსური და ადმინისტრაციული 
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უწყებების  დაწესებულებები, კერძო ბანკები და კორპორაციები, რომლებიც 

ახორციელებენ   როგორც შიდა ასევე გარე ოპერაციებს.  მსოფლიო 

ეკონომიკაზე  და მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებზე  ჩამოთვლილი უწყებებისა  

და დაწესებულებების გავლენა იმდენად მაღალია,  რომ  აშშ-ის ფინანსური 

სისტემა, უფრო მეტად, ვიდრე სხვა რომელიმე ქვეყნის ნაციონალური 

სისტემა, შეიძლება ჩაითვალოს  მსოფლიო ფინანსური სისტემის 

განუყოფელ ნაწილად. ამ ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტს, ფინანსურ 

მდგომარეობაზე სახელმწიფო ზემოქმედების თვალსაზრისით,  

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია აშშ-ის ფინანსური სისტემის სტრუქტურში. 

იგი მსხვილი ბიზნესის გრძელვადიანი გეგმების მძლავრი ინდიკატორია.      

    ჩინეთის ფინანსური ბაზარი. მაოძედუნის გარდაცვალების (1976 წ) შემდეგ  

ახალი ხელისუფლებამ (დენ სიაო-პინი)  ეკონომიკურ სფეროში ღრმა 

გარდაქმნები განახორციელა. იგი, პირველ რიგში, აგრარულ სექტორს შეეხო. 

რომელიც  შემდეგ მრეწველობაში გადავიდა. მისი შედეგი იყო  ქვეყნის 

ეკონომიკური სტრუქტურის რადიკალური ცვლილება  და მსოფლიო მაშტაბით 

ჩინეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური როლის მკვეთრი ამაღლება.   

    გასულ პერიოდში მშპ-ის  საშუალო წლიური ზრდის მაღალი ტემპის (9,5%) 

წყალობით,  ჩინეთი, მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით,  მსოფლიოში 

მეორე ადგილზე გავიდა (გაანგარიშებული ყიდვითუნარინი მოთხოვნის 

მიხედვით - ჯ.კ.). სწრაფად იზრდება ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა. 

მაგალითად 1970 წელს ჩინეთის ექსპორტის მთლინმა მოცულობამ 1970 –1994 წწ 

პერიოდში 2,3 მლრდ დოლარიდან გაიზარდა 148,8 მლრდ დოლარამდე. 

შესაბამისად გაიზარდა მისი წილი  (მიმდინარე ფასებში) მშპ-ში: 1980 წელს - 

5,5%, 1995 წელს - 25%.   ამავე პერიოდში გაიზარდა იმპორტის მოცულობა: 2,3 

მლრდ დოლარიდან 129 მლრდ დოლარამდე. [L’ ETAT DU MOND ed. 1994, p.175] 

    საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მიხედვით ჩინეთს მეორე ადგილი უკავია აშშ-ის 

შემდეგ.  კერძო სექტორში იქმნება მშპ-ის დაახლოებით 70% .  გაზეთ The 

Financial Times (2008 წ) ცნობით,  ჩინეთის 25 კომპანია შედის 500 

უმსხვილესი კომპანიის სიაში. საუკეთესო ათეულშია PetroChina (2-ე ადგილი) 

და ჩინეთის სამრეწველო - სავაჭრო  ბანკი (6-ე ადგილი). 
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      საერთაშორისო ფინანსური სისტემა მსოფლიო მეურნეობის, შეიძლება 

ითქვას, ყველაზე უფრო რთული სფეროა.  მასში თავმოყრილია მსოფლიო და 

ეროვნული ეკონომიკის პრობლემები, რომელთა განვითარება ისტორიულად 

პარალელურად და ერთდრულად გადახლართულ ფორმაში მიმდინარეობდა.  

გლობალიზაციის ეპოქაში ერთაშორისი კავშირები წარმოუდგენელია 

გამართული ფინანსური ურთიერთობის გარეშე. ეს იმით აიხსნება, რომ 

აღნიშნული სისტემა დაკავშირებულია  მსოფლიო ფულის ფუნქციონიერებასთან 

და  ქვეყნებს შორის  ურთიერთკავშირის მომსახურებასთან (საგარეო ვაჭრობა,  

სესხებისა და სუბსიდიების მიწოდება,  ტურიზმი, ბანკთაშორისი ოპერაციები 

...). ამჟამად, მსოფლიოში, შრომის დანაწილების წყალობით, ყველა ქვეყნის  

ეკონომიკა  ერთმანეთთან მჭიდროდ  დაკავშირებულია. რომელიმე ქვეყანაში  

ფინანსური კრიზისის  დაწყებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სხვა ქვეყნების  

ეკონომიკურ  სტაბილობას. 

მსოფლიო ფინანსური ნაკადები, ანუ სახელმწიფოთშორისი  ფულადი 

სახსრების მოძრაობა ემსახურება მოფლიო სასაქონლო ბრუნვას და  

ერთაშორისი კაპიტალის მოძრაობას. მსოფლიო მეურნეობაში მუდმივად 

მიმდინარეობს ფულადი კაპიტალის გადადინება ანუ კაპიტალის წრებრუნვა.  

მსოფლიო ფინანსური ნაკადების ღერძია კვლავწარმოების მატერიალური 

პროცესები. ამ ნაკადების მოცულობას და მიმართულებას განსაზღვრავს 

ეკონომიკის მდგომარეობა, ვაჭრობის პოლიტიკა და ეკონომიკის 

სტრუქტურული გარდაქმნა.  

    მსოფლიო ნაკადების მოძრაობაში შემდეგი ძირითადი არხები 

გამიყენება:  

    1. ფულად-საკრედიტო და საქონლის/მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის 

საანგარიშსწორებო მომსახურება;  

    2. საზღვარგარეთული ინვესტიციები ძირითად და საბრუნავ კაპიტალში;  

    3. ფასიანი ქაღალდებით და სხვა  ფინანსური ინსტრუმენტებით 

ოპერაციების გატარება;  

    4.სავალუტო ოპერაციები;  
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   5. ბიუჯეტის გავლით ეროვნული შემოსავლის ნაწილის გადანაწილება 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების დახმარების ჩარჩოში;  

    6.  სახელმწიფოების შენატანი საერთაშორისო  ორგანიზაციებში  და  

სხვ. 

ფინანსური ცენტრები. მოფლიო ფინანსურ სისტემაში გამოიყოფა ფინანსური 

ცენტრები (ლონდონი, ნიუ-იორკი, ციურიხი, ფრანკფურტ-მაინზე, 

ლუქსემბურგი, სინგაპური...), რომლებიც როგორც მოქმედი ერთაშორისი 

მექანიზმი  ემსახურება მსოფლიო ფინანსური ნაკადების მართვას.  ამ 

ცენტრებში თავმოყრილია  ბანკები და სპეციალიზებული კრედიტულ-

ფინანსური ინსტიტუტები. თითოეულ ფინანსურ ცენტრისთვის 

დამახასიბელია თავისი დადებითი  და უარყოითი  მხარეები.  მაგალითად, 

ლონდონის ფინანსური ცენტრი ლიდერობს 80-ზე მეტი მაჩვენებლით. მისი 

პლიუსია კვალიფიციური თანაშრომღები, ვრცელი ბაზარი  (ევროკავშირი,  

აღმოსავლეთ ევროპა,  ახლო აღმოსავლეთი და ფინანსური რეგულირება.  

ხოლო პრობლემაა მოგებაზე გდასახადის განაკვეთი,  ტრანსპორტის 

ინფრსტრუქტურა და ოპერაციული დანახარჯი. ნიუ-იორკის ფინანსური 

ცენტრი ლიდერობს 80-ზე მეტი მაჩვენებლით. მისი პლიუსია 

კვალიფიციური თანამშრომლები, და  აშშ-ის ბაზარი. ხოლო მინუსი -  

ფინასური რეგულირება, კერძოდ, 2002 წლის 30 ივლისს პრეზიდენტ ბუშის 

მიერ ხელმოწერილი სერბეინზა -  ოქსლის  კანონი  (ინგლ. Sarbanes-

OxleyAct, SOX).. ამ კანონმა გაამკაცრა ფინანსურ ანგარიშგებაზე  მოთხოვნა. 

მსოფლიო ფინანსურმა ცენტრებმა,, სადაც კრედიტული დაწესებულებები 

ახორციელებენ  ფინანსურ ოპერაციებს, ძირითადად არარეზიდენტ 

დაწესებულებებში უცხოურ, მოცემული ქვეყნების ვალუტაში, მიიღეს 

„ოფშორი“ ფინანსური ცენტრების სახელწოდება. ასეთი ფინნსური ცენტრები, 

აგრეთვე,  საგადასახადო თავშესფარია, რამდენაც მათზე ოპერაციები არც 

ადგილობრივ გადასახადებს  და არც სავალუტო შეღუდვას ექვემდებარება. 

ამჟამად, 13 მსოფლიო ფინანსურ ცენტრში  თავმოყრილია უცხორი ბანკების 

ათასზე მეტი ფილიალი და განყოფილება. 

საბირჟო რგოლში მართვის სადავეები მოთხოვნისა და მიწოდების კანონს 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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უკავია, მაგრამ ეს კანონი სრულ თავისუფლებას მოკლებულია.   ფასების 

ჩამოყალიბებაში სხვა ფაქტორებიც (ინდივიდუალური პოზიცია, ბროკერ-

გამყიდველების და ბროკერ - მყიდველების შეფასება...) გაითვალისწინება. 

გარიგების შედეგების ფიქსაციას და რეგისტრციას ახორციელეს 

რეგისტრაციის ბიურო (კომიტეტი). მისი ძირითადი ფუნქცია არის 

გარიგებაში მონაწილე ორივე მხარის შეთანხმების დოკუმენტური 

განმტკიცება.  

    საბირჟო ოპერაციებს მიეკუთვნება გარიგება ფასიან ქაღალდებზე ან 

სხვა ფინანსურ აქტივებზე, საქონელზე, ყიდვა-გაყიდვა, ლისტინგი, 

დელისტინგი, ოფციური ფორვარდული და ფიოჩერსული კონტრაქტები, 

კოტირება, გირაო, გაანგარიშება, კლირინგი, კონსალტინგი, შენახვა, ფასიანი 

ქაღალდების მიწოდება.  

    საბირჟო მუშაობის პრინციპებია:   

     1. ბროკერსა და კლიენტს შორის პირადი ნდობა;  

         2.საჯაროობა;  

         3.რეგულირება;  

         4.საქმიანობის მკაცრი წესებით რეგულირება.  

        ბირჟის წევრები შეიძლება იყოს ბროკერული ფირმების, 

დილერების, ბანკების და ასოციაციის წარმომადგენლები. ისინი ორ 

კატეგორიად იყოფა: 1. ამ კატეგორიის მუშაკები გარიგებებს ახორციელებენ 

თავიანთ ხარჯზე და კლიენტის ხარჯზე; 2.გარიგებები ხორციელდება  

მხოლოდ წარმომადგენლების ხარჯზე.  

    ბირჟის წევრები შეიძლება იყოს არა მხოლოდ მოცემული ქვეყნის 

მოქალაქეები არამედ სხვა ქვეყნების ფიზიკური და იურიდიული პირები, 

რომლებსაც კანონი არ უკრძალავს სამეწარმეო საქმიანობას. ბირჟის წევრები 

ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ  დამფუძნებელთა კრებაზე, 

გადაიხადონ საწევრო და დაიცვან ბირჟის წესდება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 

ბირჟის წევრობა, ყველა მსურველს შეუძლია. წევრობის კანდიდატს უნდა 

ჰქონდეს საკმარისი სასტარტო კაპიტალი (საპაიო შენატანი ან სამუშაო 

ადგილის ყიდვა) და მის წევრად მიღებაზე ბირჟის  საბჭოს დადებითი 
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გადაყვეტილება.   

        საბირჟო ვაჭრობის ძირითადი მონაწილეებია:  

        დილერები,  რომლებიც  საკუთარ ხარჯზე ვაჭრობენ;  

        ბროკერები, რომლებიც კლიენტებისის დავალებით ვაჭრობენ  და  

გარიგების  

საკომისოს იღებენ;  

        სპეციალისტები, რომლებიც დაკავებულნი არიან ანალიზით და და 

კონსულტაციით;   

        მაკლერები,  რომლებიც  ბაზარზე  ასრულებენ ბაზარზე (ბირჟაზე 

სპეკულაციას შეიძლება დილერები და ბროკეებიც  ახორციელებდნენ);  

   ვაჭრობის ორგანიზატორები, რომლებიც  საბირჟო პროცესს 

აწესრიგებენ;                                                                                                                          

ბირჟის ხელმძღვანელები, რომელთა მოვალეობაა მოქმედი 

კანონმდებლობის                                                                              

დაცვა  და საქონელმიმოქცევის თავისუფალი პროცესის ორგანიზაცია; 

საბირჟო საქონელს მიეკუთვნება მასობრივი წარმოების სტადარტიზებული  

პროდუქტი, რომელიც თვისებრივად (ხარისხობრივად) ერთგვაროვანია. 

ბირჟა მრავალსახიანია (სასაქონლო, საფონდო და სავალუტო).ორგანიზაცის 

ნიშნით ბირჟა შეიძლება იყოს სახელმწიფო, კერძო ან შერეული, 

სამართლებრივი ფორმით - აქციონერული საზოგადოება, ამხანაგობა და ა,შ. 

პრინციპში მსოფლიოს ყველა ბირჟა  მსგავსი ორგანიზაციური სტრუქტურით 

ხასიათდება. თითოეული ბირჟის სტრუტურაში გამოიყოფა:  

▪ სარევიზიო კომისია 

▪ არბიტრაჟის კომისია 

▪ კოტირების კომისია 

▪ მაკლერიატი 

▪ საანგარიშო-კლირინგული პალატა  

▪ საცნობო-ინფორმაციული განყოფილება 

▪ წევრების მიღების კომისია 
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▪ საქონლის ექსპერტიზის ბიურო 

▪ რეკლამის, მარკეტინგის, ეკონომიკური ანალიზის, საგარეეო 

კავშირების, კონსლტიგის, ტექნიკური უზრუნველყოფის, 

ადმინისტრაციულ სამეურნეი განყოფილებები 

▪ საბირჟო ეთიკის კომისია 

▪ სატარიფი-სატრანსპორტო განყოფილება. 

    აუქციონები. ტრადიციული საბირჟო ვაჭრობა დაფუძნებულია ორმაგი 

აუქციონის პრინციპზე, როცა მყიდველები ამაღლებენ მოთხოვნის ფასს, ხოლო 

გამყიდველები  ამცირებენ. ფასების დამთხვევის შემთხვევაში გარიგება 

სრულდება. 

ბირჟაზე ვაჭრობის წესი ითვალისწინებს ფასიან ქაღალდებზე ფასების 

დადგენის განსაზღვრულ მექანიზმს.მათ შორის  ყველაზე უფრო მეტად 

ცნობილია და უფრო ხშირად გამოიყენება  აუქციონის მექანიზმი. 

ფინანსური სისტემა,  ვიწრო გაგებით,  ფინანსური ურთიერთობის  

ცალკეული რგოლების ერთობლიობაა, რომელშიც მიმდინარეობს ფულადი 

სახსრების წარმოქმნა, განაწილება და გამოყენება. ფართო გაგებით, იგი 

ყველა ფინანსური დაწესებულების  გაერთიანებაა.  

        საბაზრო  ეკონომიკის საწყის  ეტაპზე  ფინანსური სისტემა ორ 

რგოლს მოიცავდა:  სახელმწიფო ბიუჯეტსა  და ადგილობრივ ბიუჯეტებს. 

მათ უნდა უზრუნველყოთ, სახელმწიფოს ფუნქციების განსახორციელებლად,  

ფულადი ფონდის  ფორმირება. XIX-ეsaukunis dasasrulsa 20-ე saukunis 

dasawyisSi, gansakuTrebiT 1929-1939 წლების მსოფლიო ეკონომიკური 

კრიზისის შემდეგ,  ეკონომიკაში და სოციალურ სფეროში სახელმწიფოს 

ჩარევის გაძლიერებისა და გაფართოების კვალობაზე,  წარმოიშვა  

ფინანსური სისტემის ახალი რგოლები:  სახელმწიფო საწარმოების 

ფინანსები და  სპეციალური ფონდები. პარალელურად მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები მოხდა  ფინანსური სისტემის ტრადიციულ  ბიუჯეტურ  

რგოლებში.  საქმე ის  არის, რომ ინდუსტრიულად განვითარებულ 
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ქვეყნებში ადგილობრივი ბიუჯეტები  არ შედიან  სახელმწიფო ბიუჯეტში 

და მისგან დამოუკიდრბელნი არიან. ასევე, ფედერალურ სახელმწიფოებში 

ფედერაციის სუბიექტების (შტატები, კანტონები, მხარეები...) ბიუჯეტები არ 

ჩაირთვებიან ფედერალურ ბიუჯეტში.. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებში 

სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტები ერთიმეორისგან გამიჯნულია.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა არსებობს სხვადასხვა ავტონომიური და 

მიერთებული ბიუჯეტები, სპეციალური ფონდები, რომელთა მეშვეობით 

მსხვილი ფულადი სახსრები გადანაწილდება. 

    ფინანსური სისტემის ცენტრალური რგოლია სახელმწიფო ბიუჯეტი                         

(ფულადი სახსრების ცენტრალიზებული ფონდი), რომელიც აღმასრულებელი  

ხელისუფლების განკარგულებაშია. 

            ყველა ქვეყანაში სამთავრობო  ფინანსური პოლიტიკა ასახავს 

სოციალურ დაძაბულობას და ემსახურება არსებული ეკონომიკური და 

პოლიტიკური სისტემის შენარჩუნებას. კაპიტალიზმის განვითარების 

ადრინდელ ეტაპზე ფინანსური პოლიტიკა ძირითადად მიმართული იყო 

სამხედრო ხარჯის, ძალოვანი  სტრუქტურის და  სახელმწიფო  აპარატის  

ფუნქციონირების განსახორციელებლად. მომდევნო პერიოდში,  

განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და  ორი მსოფლიო  

სისტემის  (კაპიტალისტური და სოციალისტური) თანაარსებობის 

პირობებში, სამთავრობო ფინანსურ პოლიტიკას უნდა უზრუნველყო 

როგორც სამხედრო ბლოკებშრ (ნატო, ვარშავის პაქტი...) ჩართული 

სახელმწიფოების თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცება (გამალებული 

შეიარაღება), ასევე ეკონომიკურ და სოციალურ  სფეროებში  ზრდადი 

ჩარევის გაძლიერების ფინანსირება ასეთ პირობებში სახელმწიფოს მხრივ 

ეკონომიკური  ზრდის მხარდაჭერამ მუდმივი და სისტემატური ხასიათი 

მიიღო. ტექნიკური ინოვაციის პირობებში სახელმწიფო ფინანსები გახდა 

ადამიანისეული კაპიტალის  ზრდის  არსებით ელემენტად, რასაც 

ადასტურებს კვლევასა და განვითარებაძე, აგრეთვე განათლებაზე 

გამოყოფილი სახსრების ზრდის  აშკარა ტენდენცია (იხ. ცხრილი  ). 

    ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების უმნიშვნელოვანესი  

მიმართულებაა ფინანსური პოლიტიკა.  მასში იგულისხმება სამთავრობო 
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ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსური  

რესურსების მობილიზაციას, მის განაწილებას და მოხმარებას. 

    ფინანსაური პოლიტიკის სოციალური მიმართულება და ეკონომიკურ 

ზრდაზე ზემოქმედება  ხორციელდება ფულადი რესურსის 

ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული ფონდების აკუმულაციით 

რომელიც ქვეყნის შესაბამის ფინანსურ კანონმდებლობაშია მოქცეული. 

ამასთან, დიდი მნიშვნელობა აქვს ფინანსური სისტემის უმთავრესი 

რეგოლის  (სახელმწიფო ბიუჯეტი)  მეშვეობით ფულადი შემოსავლის და 

სახსრების ხარჯვის მეთოდების შერჩევას. ფართო გაგებით,  ფინანსაური 

პოლიტიკა საკრედიტო-ფულად სფეროსაც მოიცავს. 

    საკრედიტო-ფულად პოლიტიკაში უმთავრესად ორი ძირითადი 

ეკონომიკური ცვალებადი გამოიყენება : ფულის მასა  და სარგებლის 

განაკვეთი. ფულის მასის სტრუქტურის  ძირითადი მაჩვენებლებია ფულადი 

აგრეგატები.  მასში მოიაზრება ფულის და ფულადი სახსრების სახეები, 

რომლებიც ერთმანეთისგან  ლიკვიდურობის ხარისხით განსხვავდებიან. 

ქვეყნების მიხედვით,  ფულადი აგრეგატების სტრუქტურა განსხვავებულია. 

მსოფლიო ბანკი იყენებს ყველა ქვეყნის მიერ გამოყენებულ საერთო 

მაჩვენებელს (М1)და უფრო ვრცელ მაჩვენებელს - კვაზიფულს (საბანკო 

ანგარიშებს და ბაზარზე მიმოქცევად ყველაზე ლიკვიდურ  ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს).  ფინანსური ინსტრუმენტი ისეთი ფინანსური  

დოკუმენტია (ფასიანი ქაღალდები,  ფულადი  ვალდებულება, ფიუჩერსი, 

ოფციონი...), რომლის გაყიდვა ან  სხვა პირზე  გადაცემა უზრუნველყოფს 

ფულადი სახსრების მიღებას.  ფინანსური ინსტრუმენტები  იყოფა 

პირველად   (ფულადი სახსრები, ფასაიანი ქაღალდები, მიმდინარე 

ოპერაციებზე  კრედიტული და დებიტორული დავალიანება)  და  

წარმოებულ  (ფინანსური ოფციონი, ვაუჩერსი, ფორვარდული  

კონტრაქტები, პროცენტული სვოპი,  ვალუტური სვოპი)  ჯგუფებად. 

        ფულის აგრეგატები  იერარქიული სისტემის მატარებელია, ანუ  

ყოველი მომდევნო აგრეგატი წინა აგრეგატს მოიცავს. ყველაზე ხშირად  

შემდეგი აგრეგატები გამოიყენება: 

• М0 = ნაღდი ფული მიმოქცევაში ; 
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• М1 = М0 + ჩეკები, ანაბრები მოთხოვნამდე, მ.შ. საბანკო დებეტური 

კარტები;  

• М2 = М1 + ვადიანი ანაბრები; 

• М3 = М2 +შემნახველი ანაბრები; 

• M4 = M3 + ფასიანი ქაღალდები. 

   ფულის მასის სტრუქტურა მუდმივად იცვლება.  თანამედროვე  ფულად 

სისტემაში შეიმჩნევა ფულის მასის ზრდის ტემპის მნიშვნელოვანი 

დაქვეითება. ამ ტენდენციისაგან განსხვავებით, საქართველოში ჯერ კიდვ 

მაღალია ნაღდი ფულის წილი (25% - 2014 წელს), მაშინ როცა უფრო  

განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 7 - 10%-ს ფარგლებში მერყეობს. 

აგრეგატებს  შორის  თანაფარდობა ცვალებადი სიდიდეა და, როგორც წესი, 

ეკონომიკურ ზრდასთან არის დაკავშირებული .საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მონაცემებით, ეროვნული ვალუტის მასა ქვეყანაში 2013 წელს 23 % -

ით გაიზარდა, მაშინ როდესაც წინა წლებში ფულის მასის ზრდა ორჯერ 

ნაკლები იყო. ამასთან, ფულის მასის ზრდა წლის ბოლო  კვარტალში 

შეიმჩნეოდა.სწორედ ამ დროს დაიწყო ლარის ვარდნის პროცესი, რაც 

ამყარებს ეჭვს იმის შესახებ,  რომ ეროვნულმა ბანკმა,   ბრუნვაში ფულის 

ახალი მასის ჩაშვებით, ხელოვნურად გამოიწვია ლარის კურსის დაცემა და 

მასთან დაკავშირებული  ფასების ზრდა.  მიმოქცევაში ფულის მასის 

გადიდებას  იწვევს  ეკონომიკის ზრდა ან მიმოქცევაში ფულის ახალი მასის 

გაშვება., ისე რომ მათი ბალანსირება მოხდეს. ოფიციალური მონაცემებით, 

2013 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 3 % -ს არ 

აღემატებოდა, ამავე პერიოდში კი ფულის მასა 23 % -ით გაიზარდა,  

რომელმაც  დისბალანსირება განაპირობა და ეკონომიკის მონეტიზაციის 

კოეფიციენტი გაზარდა (მ 3-ის ფულის აგრეგატის შეფარდება მშპ -თან   

2012 წლიდან 29% იდან თითქმის 37 %მდე ავიდა). ფულის მასის სიდიდის  

ცვლილება ასევე დამოკიდებულია   ფულის მასის  ბრუნვის სიჩქარეზე. 

    ფულის მასის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ეკონომიკის 

მონეტიზაციის  კოეფიციენტი, რომელიც  М2-ის და მშპ-ის თანაფარდობით 

გაიანგარიშება. იგი  ბრუნვაში  საკმარისი ფულის ნაკლებობაზე თუ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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მეტობაზე მიუთითებს. განვითარებული ქვეყნებისათვის მონეტიზაციის 

ოპტიმალურ დონედ მიჩნეულია  მინიმუმ 56-60%. მონეტიზაციის დაბალ 

დონეს ეკონომიკური განვითარების შეფერხება შეუძლია. [Андрианов 

В.Рублевая зона — это реально // Банки и деловой мир. 2009. N 8. С. 30 — 31]. 

     უფრო განვითარებულ  ქვეყნებში საკრედიტო-ფულადი და ფინანსური 

პოლიტიკა, როგორც პირდაპირ, ასევე ირიბად, მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს მთავრობის საქმიანობაში.  ამ პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკური  

აქტიურობის  გაფართოება უმუშევრობისა და ჭარბი სიმძლავრეების 

შემთხვევაში ან აქტიურობის შენელება -  ჭარბი მოთხოვნისა და  

ინფლაციის პერიოდში. ამ გაგებით,  ფულის მასის  გადიდება ანუ ახალი 

ყიდვითუნარიანი მოთხოვნილების წარმოშობა ააქტიურებს ეკონომიკურ 

საქმიანობას. არსებითათ  ეს  არის მონეტარიზმის თეორია. 

მონეტარისტების მტკიცებით, მიმოქცევაში ფულის  მასის რაოდენობის  

კონტროლით შესაძლებელია ეკონომიკური საქმიანობისა  და ინფლაციის 

რეგულირება. ამ პრობლემის გადაჭრის განსხვავებულ პოზიციას 

აფიქსირებს კეინზიანური თეორია.  კეინზიანელების მტკიცებით, ფულის 

მასის გადიდება  ზრდის სასესხო კაპიტალის მიწოდებას და  შესაბამისად  

ამცირებს სარგებლის გაკვეთის სიდიდეს. ამ  სიტუაციაში კრედიტი უფრო 

მისაწვდომია და იაფი, რაც ამცირებს  წარმოების დანახარჯს  და  

ადიდებს ინვესტორის მოგებას, ამ პროცესს გადავყავართ განვითარების 

უფრო მაღალ დონეზე (დასაქმების, მთლიანი მოთხოვნისა   და მშპ-ის 

ზრდა). სამაგიეროდ, ჭარბი მთლიანი მოთხოვნისა და მაღალი ინფლაციი 

ფაზაზე მთავრობა შეზღუდულ  საკრედიტო-ფულად პოლიტიკას 

ახორციელებს,  რომელიც, სარგებლის განაკვეთს ადიდებს   და ამ გზით  

ეკონომიკურ ზრდას ანელებს. ამ  მარტივი სქემით წარმოდგენილ რთულ 

პროცესში ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი გამოიყოფა: პირველი -   ქვეყნების 

უნარი, ფულისა და სასესხო კაპიტალების ბაზრებზე დაყრდნობით,  

მიმოქცევაში  გაადიდოს ან შეამციროს  ფულის მასა და შესაბამისად 

უხრუნველყოს სასურველი ეკონომიკური განვითარება;  მეორე -  თითქმის 

შეუფერხებლად მოახერხოს ფინანსური რესურსების გადადინება 
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კომერციულ ბანკებსა და მთავრობის მიერ კოტროლირებად  სხვა 

სახელმწიფოებრივ და კერძო ფინანსურ შუამავლებს შორის. 

   უფრო განვითარებული ქვეყნებისგან განსხვავებით, მრავალ  ნაკლებად 

განვითარებულ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში,  ბაზრები და 

ფინანსური  დაწესებულებები უკიდურესად არაორგანიზებულია  და  

სივრცობრივად  დაქსასულია. ამ ქვეყნების საბანკო სექტორში 

გაბატონებულია უცხოური კაპიტალი. ამის გამო, იგი, ტრანსნაციონალური 

კომპანიების მსგავსად,  უფრო მეტად ორიენტირებულია საგარეო 

საკრედიტო-ფულად ბაზრების მდგომარეობაზე. ასეთ პირობებში ამ  

ქვეყნებს არ  შეუძლიათ ან თითქმის არ შეუძლიათ საკუთარი, ეროვნული 

ინტერესების გამომხატველი ფინანსური პოლიტიკის გატარება. მათვის 

მძიმეა ფულის მასის  სიდიდის განსაზღვრა, მაგრამ კიდევ უფრო  ძნელია 

მისი კოტროლირება.  ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა 

აწყდება სავალუტო ჩანაცვლების* [სავალუტო ჩანაცვლება (Currency 

substitution)  - ეროვნული ვალუტის (ლარი)  ნაცვლად ucxouri valutis 

(დოლარი, ევრო...) გამოყენება, როგორც მიმოქცევის საშუალებისა, ან მის 

პარალელურად პრობლემას, როცა უცხოური ვალუტა ღირებულების   

გაზომვის და  დაგროვების ალტერნატიული საშუალებაა. ამ მოსაზრების 

ნათელი ასახვაა  ლარის კურსის კატასტროფული დაცემა  ბოლო 

პერიოდში.  

    გაცილებით მძიმე მდგომრეობა ჩამოყალიბდა  უფრო ნაკლებად 

განვითარებულ ქვეყნებში,  სადაც კომერციული ბანკების ფინანსური 

საქმიანობა  შეზღუდულია ინდუსტრიულ სექტორში დეფიციტური სასესხო 

რესურსების განლაგებით  „კრედიტუნარიან“  საშუალო და მსხვილ 

საწარმოებს შორის. ამის გამო, ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორებში 

მომუშავე წვრილი ფერმერები, ადგილობრივი მეწარმეები და ვაჭრები 

მათთვის აუცილებელ სახსრებს მოიძიებენონ ნათესავებისა და 

ახლობლების  წრეში,  უფრო მეტად კი, გაცილებით  მეტად მაღალ 

სარგებლის განაკვეთის საფასურად ლომბარდებში და მევახშეებთან. 

ამრიგად, ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა ცხოვრობს 

გაორებული  ფულადი სისტემის პირობებში: ა.მცირე და ხშირად გარედან 
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კოტროლირებული ორგანიზებული ფულის ბაზარი, რომელიც ემსახურება 

ინდუსტრიულ სექტორში არსებულ საშუალო და მსხვილი ადგილობრივი  

და  უცხოური საწარმოების ფინანსური მოთხოვნის დაკმაყოფილებას;  

ბ.ვრცელი, მაგრამ ქაოსური არაორგანიზებული ფულის ბაზარი, 

არაკონტროლირებული, ხშირად სავახშო, რომელსაც სესხის ასაღებად  

დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის  დიდი ნაწილი მიმართავს. 

    საზოგადოებრივი  განვითარების  მნიშვნელოვანი პროექტების  

ფინანსირება და ამ მიზნით რესურსების მობილიზაცია შესაძლებელია 

სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო  ნაწილის გადიდებით. იგი 

ძირითადად შეივსება  დაბეგვრისა  და  ვალის აღებით. ამ უკანასკნელს  

(შიდა და საგარეო ვალი)  შეუძლია ნაწილობრივ შეავსოს დანაზოგის  

უკმარისობა. ამ ასპექტში მეტად მნიშვნელოვანია  გადასახადების 

ეფექტიანი და სამართლიანი ამოღება. ამ გაგებით, საგადასახადო 

პოლიტიკა  განვითარების  მთავარ მასტიმულირებელ  ფაქტორად  

გვევლინება. 

    სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკა. ფინანსური პოლიტიკა სახელმწიფო 

საქმიანობის ორი მიმართულების გათვალისწინებით ყალიბდება.  პირველია 

გადასახადების ამოღების სფერო, ხოლო მეორე - სახელმწიფო დანახარჯის 

სფერო. პირველ მიმართულება დაკავშირებულია ფულადი რესურსის 

გადანაწილებასთან, მეორე კი  - სახელმწიფო ბიუჯეტის შექმნასთან.. მათი 

ერთობლიობა, როგორც სამთავრობო დანახარჯისადა შემოსავლის 

დასარეგულირებად დამუშავებული სახელმწიფო ფინანსურ ღონისძიებათა 

ერთობლიობა,განსაზღვრული სოციალ-ეკონომიკური მიზნების (დასაქმების 

მაღალი დონე, მდგრადი ზრდა, ფასების სტაბილურობა...)  ფისკალური 

პოლიტიკის   სახელწოდებით წარმოგვიდგება. 

    ფისკალური პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტია სახელმწიფო ბიუჯეტი. 

მისი გავლენა ეკონომიკაზე უზარმაზარია.  ეს იმით აიხსნება,  რომ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი  პოლიტიკური  ცვალებადი სიდიდეა. ამის გამო 

პოლიტიკოსებს მისი თვითნებური შეცვლა შეუძლია. ფისკალური 

პოლიტიკის მეშვეობით შესაძლებელია მთლიანი დანახარჯისა და მთლიანი 

მოთხოვნის როგორც წახალისება, ასევე  -  შეზღუდვა. 
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    ფისკალური  პოლიტიკა შეიძლება იყოს გაფართოებული, შეზღუდული  

და ანტიკრიზიული შინაარსის მატარებელი. გაფართოებული ფისკალური 

პოლიტიკა ხორციელდება სახელმწიფო დანახარჯის ზრდისა და 

საგადასახადო განაკვეთების შემცირების  ხარჯზე, რომელიც, როგორც წესი, 

ბიუჯეტის დეფიციტს იწვევს. ამ დეფიციტის დასაფინანსებლად ორი 

საშუალება გამოიყენება. პირველია სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 

(ობლიგაციები) გამოშვება, რომელიც დამატებით მოთხოვნას ქმნის სასესხო 

კაპიტალის ბაზარზე. მისი შედეგი იქნება კრედიტის ფასის ანუ სარგებლის 

განაკვეთის ზრდა. სხვა თანაბარ პირობებში, სარგებლის განაკვეთის ზრდა, 

რომელიც ფასაების დონის ცვლილებასთან არაა დაკავშირებული, 

ინვესტიციური დანახარჯის შემცირებას და მთლიანი მოთხოვნის 

დაქვეითებას გამოიწვევს. ეს იმით აიხსნება, რომ უფრო მაღალი სარგებელი  

ინვესტიციური  პროექტების  ალტერნატიულ დანახარჯს ზრდის.ასე 

წარმოიშობა გამოძევების  ეფექტი. მასში იგულისხმება, მაღალი სარგებლის 

განაკვეთის  გამო, კერძო დანახარჯის დაქვეითება. 

     რაგინდარა ქვეყანაში ფინანსური, ბაზარი, შუამავლების, მათ შორის 

ბანკების,  დახმარებით კრედიტორებსა და მსესხებლებს შორის, კაპიტალის 

განაწილებისა და გადანაწილების ქმედითი მექანიზმია. საშუალებებს, რომელთა 

დახმარებით, რა თქმა უნდა მოთხოვნა- მიწოდების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელია  ზემოქმედება  ეკონომიკის აგენტებს შორის კაპიტალის 

განაწილებას და გადანაწილებაში ხდებიან ფინანსური ისტრუმენტები. ამრიგად,  

ფინასური ინსტრუმენტები საბაზრო პროდუქტის разнообразные виды 

რომლებიც ფინანსური ბუნების მატარებელია.,ანუ მათ აქვთ ფინანსური ბუნება. 

ასეთების ფასიანი ქაღალდები, ფულადი ვალდებულება ა უცხოური ვალუტა.. 

მსოფლიო ფინანსური სისტემა  2020 – 2030  

    როგორი იქნება მომავალი მსოფლიო ფინანსური სისტემა  უახლოეს 

პერსპექტივაში?  ამ  მხრივ საინტერესოა რუსეთის მთავრობასთან არსებული 

ფინანსური აკადემიის მიერ შეთავაზებული სცენარი (იხ. Я.М. Миркин. ИМЭМО 

РАН, Финансовая академия при Правительстве РФ) . პროგნოზი  

დამუშავებული და განხილულია ორ უკიდურესად ალტერნატიული სცენარის 

ჩარჩოში. პირველი აბსტრაგირებულია გლობალური სამხედროკონფლიქტებისგან.  
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ამ სცენარში. გრძელდება ფინანსების გლობალიზაცია და ყალიბდება 

მულტიპოლარული ფინანსური არქიტექტურა, რომელშიც დომინირებული ძალა 

ანგლოსაქსონური მოდელი იქნება.  

    მეორე სცენარში  ხდება გლობალური ფინანსების ფრაგმენტაცია.  როგორც 

ეს იყო  XX-ე საუკუნის პირველ ნახევარში.  დასაწყიშში  იფეთქებს ინფლაცია, 

რომელსაც შემდეგ მოყვება  „სამხედრო ფინანსებიდან“ გამოსვლის ხანგრძლივი 

პერიოდი. მას მოყვება მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის  ღრმა ცვლილება,  

რომელშიც  აისახება  მსოფლიო ეკონომიკასა და პოლიტიკაში ახალი ძალების 

განლაგება. ამ საფუძველზე დაიწყება გლობალიზაციის  (ვალუტის 

კონვერტირება, კაპიტალების ანგარიშების გახსნა, ფინანსური ბაზრების 

ინტეგრაცია)  თანდათანობით განახლება. 

მომავალში გლობალური ფინანსების  კიდევ ერთი „განშტოება“  

განისაზღვრება 2020-2030 წლები ეკონომიკური მოდელით. უწინარეს ყოვლისა, 

როგორი  იქნება აშშ-ის, რომელიც ამჟამად მსოფლიო ეკონომიკის ლიდერია 

(ინოვაცია, ფინანსები საცალო მოხმარება), ბედი?  თუ  შენარჩუნდება  

მსოფლიო ეკონომიკაში აშშ-ის ლიდერობა მსოფლიო მშპ-ში, მაგრამ მასში მისი 

წილი შემცირდება და ამავე დროს გაიზრდება სხვა ეკონომიკური ცენტრების  

ზრდის ტემპი (წარმოება, შიდა მოთხოვნა, მოსახლეობის მოხმარება)?  ამ 

ვარიანტში აშშ  კვლავ დარჩება  ინოვაციის, იდეოლოგიის, ინტელექტური 

საკუთრების,  ფინანსური მომსახურების, აქტივების მართვის და  აქტივების 

უმაღლესი მესაკუთრის ცენტრად. ასევე, გლობალური  ფინანსების ცენტრში, 

ისევე როგორც 2017 წელს დარჩება  ფინანსირების ანგლო-საქსონური მოდელი, 

ხოლო მსოფლიო ფინანსურ ცენტრებად - აშშ და გაერთიანებული სამეფო. 

ამასთან, ოფშორულ ზონებში  გაიზრდება გლობალური ფინანსური აქტივების 

წილი (30-35%) 

я. აქედან, ისევე როგორც XX -ე საუკუნეში ფინანსური ბრუნვის და 

ფინანსური აქტივების ზრდა გაუსწრებს რეალური ეკონომიკის ზრდას. 

გაძლიერდება მისი ფულით, ფინანსური ინსტრუმენტებით და ინსტიტუტებით 

გაჯერება. შესაბამისად დიდად ამაღლდება  ფინანსური აქტივების წილი მშპ-ში, 

რაც გამოიწვევს რეალური ეკონომიკისგან ფინანსური აქტივების უზარმაზარ 

მოწყვეტას. 
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• ამაღლება წინა შემთხვევებისაგან თვისებრივად იმით განსხვავდება, რომ 

ამჯერად სპრედებმა(ინგლ. spread -  სპრედი ფინანსური გაგებით არის 

სხვაობა ყიდვის და გაყიდვის  საუკეთესი ფასებს შორის   დროის 

ზოგიერთ მომენტში)კრედიტულ დეფოლტურ  სვოპზე   (ინგლ. credit 

default swap, CDS) —

 sabazroдериватив,страхующийот дефолтаподолгам. 

CDS-0ს შეთანხმების პირობებით, „მყიდველი“  ახორციელებს ერთჯერად ან 

რეგულარულ შენატანს -  გამყიდველს პრემიას უხდის, რომელიც 

თავისთავზე იღებს valdebulebas dafaros  “myidvelze”mesame mxaris 

– sabazo msesxebeli (ingl. ReferenceEntity) mier gacemuli 

krediti raRac “kredituli события”dadgomis  (winaswar 

оговоренногособытия, romelic,  aRniSnavs  “sabazo msesxeblis” mier 

kreditis dafarvis SeuZleblobas. aseTia, magaliTad, iZulebiTi 

restruqturizcia, gadaxdebze moratoriis gamocxadeba, 

gakotreba....). “myidveli” kreditul riskisgan  dacvas Rebulobs, 

esaa adreaRebul kreditze dazRveva an  nayidi savalo 

valdebuleba.Ddefoltis SemTxvevaSi, “myidveli” gadacems 

“gamyidvels”  “sabazo msesxeblis” valdebulebas – savalo 

qaRaldebs (kredituli SeTanxmeba, obligaciebi, veqsilebi), romlis 

sanacvlod “gamyidvelisgan” fulad kompensacias Rebulobs, 

romelic valis nominalur Rirebulebas Seesabameba. 

     2011 wlis აგვისტოს ფინანსური შერყევების შედეგი რეალურ ეკონომიკაზე 

ძნელი განსაზღვრელია, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ფინანსურ ბაზრებზე 

აგვისტოს დაძაბულობის წარმოშობას უსწრებდა საშუალო დონის ზოგიერთ 

მსხვილ ქვეყანაში წარმოები სზრდის შენელება .სინამდვილეში, აგვისტოს 

შემდეგ ეკონომიკური აქტიურობის გამოცოცხლება შეიმჩნეოდა აშშ-ში, ევროპაში, 

იაპონიასა და ცენტრალურ აზიაში. მეორე მხრივ, ვაჭრობის შესახებ მონაცემები 

მიუთითებენ ფინანსური შერყევების უფრო ცხად გავლენაზე. მნიშვნელოვნად 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82
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შემცირდა მსოფლო ვაჭრობის მოცულობა.  ევროპული იმპორტის შემცირების 

პარალელურად, ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან ექსპორტი მესამე 

კვარტალში 1,3%-ითდაქვეითდა. ეს განსაკუთრებით შეიმჩნევა სამხრეთ და 

აღმოსავლეთ აზიაში. 

    ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების მოწყვლადობა 2008 წელთან 

შედარებით ახლა უფრო ძლიერია,  იმის მიუხედავად, თუ როგორი იქნება 

მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების რეალური შედეგები მომდევნო პერიოდში.   

2008—2009 წლების რეცესიის ერთერთი პოზიტიური მომენტი იყო ამ ქვეყნების 

(ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების გარდა) კრიზისიდან 

სწრაფი გამოსვლა.  2010 წლისათვის ნაკლებად განვითარებული  ქვეყნების 

უმეტესობამ(53%) შეძლო აღედგინა, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში გადაეჭარბა, 

თავისი ეკონომიკური აქტიურობის დონე. ამჟამად კი, ეს ქვეყნები უფრო 

მოწyვლადი ჩანან მსოფლიო კონიუნქტურის მოსალოდნელი მკვეთრი 

გაუარესების წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანობაში ამ ქვეყნების 

ბიუჯეტური პოზიციები, მაღალი შემოსავლის დონის ქვეყნებთან შედარებით, 

უკეთესია. ნაკლებად განვითარებული  ქვეყნების თითქმის 44%-ის სახელმწიფო 

ბიუჯეტი მშპ-ის ორი ან მეტი პროცენტით შემცირდა,  ამის გამო, 

მოცემულქვეყნებს სულ უფრო ნაკლები ბიუჯეტური რესურსი ექნებათ ახალი 

კრიზისის საპასუხოდ.     

 ახალი გლობალური კრიზისის შემთხვევაში, ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებს თავიანთი მცირე კაპიტალით, ნაკლებეფექტიანი სავაჭრო 

შესაძლებლობით, სახელმწიფო და კერძო სექტორში ეკონომიკური აქტიურობის 

მხარდასაჭერად აუცილებელი სახსრების სიმცირის გამო, ძალზე გაუჭირდებათ 

XXI საუკუნის პირველ ათწლეულში მიღწეული ეკონომიკური ზრდის ტემპის 

შენარჩუნება. ამ მეტად განუსაზღვრელ პირობებში ამ ქვეყნებმა უნდა შეძლონ 

თავიანთი მოწყვლადობის შეფასება და ეკონომიკური დაქვეითების 

შემთხვევაში დაამუშაონ  სარეზეrვო გეგმები.   

    მსოფლიო ფინანსური ბაზრების ”გაყინვის” შემთხვევაში მთავრობები და 

საწარმოები შეიძლება უუნარო აღმოჩდნენ დააფინანსონ ბიუჯეტების ზრდადი 

დეფიციტი. ქვეყნები უნდა დაკავდნენ, ხანგრძლივადიანი ეკონომიკური ზრდის 

უზრუნველსაყოფად, რეზერვ-გეგმების დამუშავებით და განსაზღვრონ 
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დანახარჯის პრიორიტეტები სოციალურ სისტემასა და ინფრასტრუქტურაზე. 

ეტყობა პრობლემები უფრო მწვავე იქნება იმ ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებისათვის, რომელთა მოთხოვნილება საგარეო ფინანსირებაზე მშპ-ის 5%-ს 

აღემატება.SesaZleblobis gaTvalisწინებით, ამ ქვეყნებმა დროულად უნდა 

უზრუნველყონ ფინანსირება, რათა აიცილონ სახელმწიფო და კერძო სექტორში 

დანახარჯის მოულოდნელი შემცირება. [იხ.www.apexcap.org]. 

. 

  

11.2 განუვითარებელი ქვეყნების ფინანსური სისტემის ტრანსფორმაციის პრობლემები და 

საგადამხდელო პოლიტიკა. 

     1961 წელს გაერო-ს გენერალურმა ასამბლეამ განვითარების პირველი 

ათწლეული გამოაცხადა. 60-იან წლებში განვითარებაში იგულისხმებოდა 

ტრადიციული საზოგადოების ტრანსფორმაცია თანამედროვე და ინდუსტრიულ 

საზოგადოებებად 70-იან ათწლეულში მიუმხრობელი ქვეყნების ინიციატივით 

დებატები დაიწყო ერთაშორისი ახალი ეკონომიკურიწესრიგის დადგენის შესახებ და 

პლანეტის ქვეყნებს შორის ზრდის შედეგის სამართლიან განაწილებაზე. 

    80-იანი წლების ფინანსურმა კრიზისებმა წინა პლანზე წამოსწიეს სავალო 

კრიზისის მოწესრიგებისა  და სახელმწიფო ფინანსების გაჯანსაღების  საკთხები, 

თუმცა პარალელურ რეჟიმში განვითარების რეგიონულ პრობლემებზე  მუშაობა 

გრძელდებოდა. ამ მხრივ გარკვეული პრაქტიკა უკვე არსებობდა. ეს განსაკუთრებით 

ითქმის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებზე (სამხრეთ-აღმოსავლეთმა აზიამ  

განვითარების დაჩქარებული გზა აირჩია, რომელსაც 90-იან წლებში ჩინეთი და 

ინდოეთი გაყვა - ჯ.კ.). ლათინური ამერიკა ფინანსური კრიზისების მართვით იყო 

დაკავებული და მხოლოდ აფრიკა დარჩა მსოფლიო განვითარების  მიღმა. 

    amrigad, gaeros ganviთarebis programis CarCoSi gamocxadebuli 

ganviTarebis koncefcias win uZRoda Rrma ekonomikuri da savalo 

valdebulebis Sesrulebis krizisi. mravali ნაკლებად განვითარებული qveyana 

Seejaxa saeqsporto Semosavlis dacemas, ucxouri investiciebis Semcirebas, 

sargeblis ganakveTis amaRlebas, inflaciisa da umuSevrobis donis matebas 

da sagareo valis zrdas. ganuviTarebeli saxelmwifoebi iZulebuli gaxdnen 

finansuri daxmarebisTvis miemarTaT saerTaSoriso organizaciebisaTvis 

(მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი). am ukanasknelebma ki 

http://www.apexcap.org/
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daxmarebis winapirobad moiTxoves  msurvel qveynebs mieRoT maT mier 

rekomendirebuli paketi [egreTwodebuli “stabilizaciis programa”, 

romelic daxmarebis mimReb qveynebSi ekonomikis struqturul gardaqmnas 

iTvaliswinebda. programis realizacias unda gamoewvia saxelmwifos rolis 

Semcireba, ექსპორტზე ორიენტაციადა inflaciis maqsimaluri Semcireba. 

dasaxelebulma RonisZiebaTa paketma miiRo vaSingtonis konsesusis 

saxelwodeba.    

    „ვაშინგტონის კონსენსუსის“ წყალობით, ლიბერალიზმი დომინირებული 

თეორია გახდა. იგი ganviTarebis neokeinzianurikoncefciidan neoklasikur 

koncefciaze gadasvlas gulisxmobda. magram es Sexeduleba sayovelTao ar 

yofila, ramdenadac zogierT qveyanaSi (CineTi, indoeTi, vietnami...) nakleb 

orTodoqsaluri ideebi gamoiyeneboda. miuxedavad amisa, 90-iani wlebis 

dasawyisisTvis vaSingtonis konsesusma TiTqmis srul hegemonias miaRwia. 

ganviTarebaze gabatonebuli es Sexeduleba acxadebda, rom yoveli qveyana 

maqsimalur xelsayrelobas ekonomikuri liberalizaciisa da 

deregulirebis principebis safuZvelze miaRwevda. es ეხებოდა rogorc უფრო 

ganviTarebul, აseve ნაკლებად  განვითარებულ  qveynebs. 

90-იანი წლების ბოლოს,  ფინანსური კრიზისებისახალმა  ტალღამ გამოიწვია 

ვაშინგტონის კონსენსუსში შესწორების შეტანის აუცილებლობა. ლიბერალიზმა, 

რომელიც სახელმწიფო დახმარებასა და პროტექციონიზმზე დაფუძნებული 

განვითარების თეორიის ალტერნატივა იყო, თავისი საზღვარი აჩვენა. 1997 წლის 

აზიის ფინანსურმა კრიზისმა, ლათინური ამერიკის ეკონომიკის სტაგნაციამ, 2001 

წელს არგენტინის ფინანსურმა კატასტროფამ და უფრო ნაკლებად განვითარებული 

ქვეყნების გზიდან გადახვევამ,  გამოიწვია განვითარების საკითხის გადასინჯვა. 

განვითარების ცნებამ ადგილი დაუთმო ადამიანისეული პოტენციალის 

განვითარებას, მდგრად განვითარებას და მიკროგანვითარებას. 

    2007 წლიდან  საერთაშორისო ფინანსურმა სისტემამ, 1929 წლის შემდეგ, 

ყველაზე სერიოზული კრიზისი განიცადა. აშშ-ში დაწყებულმა ჰიპოტეკური 

კრიზისის ინტერნაციონალიზაციამ ეჭქვეშ დააყენა სუბსტანდარტული ჰიპოტეკური 

კრედიტების ქმედითობა  და მსოფლიო მსხვილი ბირჟების ძლიერი დაქვეითება 

გამოიწვია    (2007 წლის ზაფხულში). ამ კრიზისმა განაპირობა მსხვილი 

ამერიკული ბანკის - Lehman Brothers  გაკოტრება (14.09.2008).  ამ სიტუაციაში  
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ნაკლებად განვითარებული რეგიონების წამყვანმა ქვეყნებმა  დიდი როლი 

შეასრულეს 2008 წლის ფინანსური კრიზისის   რეაგირებაში. ეს იმით აიხსნება, რომ 

უკანასკნელ წლებში მრავალი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა   

განსაცვიფრებლად  გარდაიქმნა დინამიკურ ქვეყნებად. მათ დიდი წარმატება 

მიაღწიეს  ეკონომიკური ზრდისა და ვაჭრობის სფეროში. ასევე  ძალზე 

შთამბეჭდავია ამ ქვეყნების მსვლელობა   ადამიანისეული განვითარების გზაზე. 

ამჟამად ეს ქვეყნები    კოლექტიურად  ხელს უწყობენ  მსოფლიო ეკონომიკურ 

განვითარებას, ზემოქმედებენ სიღარიბესა და სიმდიდრეზე  და ამ პროცესში  

თანდათანობით სხვა ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს ითრევენ. ამავე დროს, 

ნაკლებად განვითარებული  ქვეყნები მრავალ რთულად გადასაჭრელ პრობლემას 

აწყდებიან.  საკმარისია ითქვას, რომ 1,6 მლრდ მრავალგაზომილიან  ღარიბთა  ¾  

ცხოვრობს საშუალო შემოსავლის ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში . 

    ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების აღმავლობა   მისი 

მრავალფეროვნებით იპყრობს ყურადღებას. ეს ქვეყნები ერთიმეორისგან    

ძლიერ განსხვავდებიან ბუნებრივი პირობებით, სოციალური სტრუქტურით,  

რელიგიური რწმენით, ისტორიით და გეოგრაფიული მდებარეობით. ამ ჯგუფს 

მიეკუთვნება,   მაგალითად, ალჟირი და არგენტინა, ბრაზილია და ბანგლადეში, 

ჩინეთი და ჩილი,  განა და გაიანა, ინდოეთი და ინდონეზია,  მალაიზია და 

მოზამბიკი. ამ ქვეყნების სწრაფი განვითარება  ორიენტირებული იყო  

ადამიანისეული პოტენციალის ამაღლებაზე (იხ. ცხრილი 2 ) 

 

ცხრილი 2. ბუნებრივი პირობებით, სოციალური სტრუქტურით, 

რელიგიური რწმენით, ისტორიით და გეოგრაფიული მდებარეობით 

განსხვავებული ქვეყნების განვითარება 

 

 

 

ქვეყანა 

აგი ( IDH 

მნიშვნელობა 

1DH-დან 

ჩამორჩენის 

შემცირებაa 

მოსახლეობის სულობრივი 

შემოსავლის საშუალო 

წლიური მატება 

% ადგილი % ადგილი 

1990 2012 1990 - 2012 1990 - 2012 

სამხრეთ კორეა 0,749 0,909 63,6 1 4,2      8 

ირანი 0,540 0,742 43,9           2 2,5 32 
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ჩინეთი 0,495 0,699 40,5 3 9,4 1 

ჩილი 0,702 0,819 39,4 4 3,8      13 

საუდის არაბეთი 0,653 0,782 37,3 5 0,4 77 

არგენტინა 0,701 0,811 36,9 6 3,5 18 

მალაიზია 0,635 0,769 36,6 7 3,6 17 

ტუნისი 0,553 0,712 35,6 8 2,9 29 

თურქეთი 0,569 0,722 35,5 9 2,5 33 

კატარი 0,743 0,834 35,3 10 3,2   

მექსიკა 0,654 0,775 35,0 11 1,3   

ალჟირი 0,562 0,713 34,4 12 1,0   

პანამა 0,666 0,780 34,3 13 3,9   

ბრაზილია 0,590 0,730 34,1 14 1,7 50 

ბრუნეი -

დარუსალამი 

0,2        0,855 33,4 15 -0,4 87 

ვიეტნამი 0,439 0,617 31,8 21 5,9 3 

მავრიკია 0,626 0,737 29,8 25 3,6 14 

დომინიკა 0,584 0,702 28,3 28 3,9 12 

მიანმა 0,305 0,498 27,8 30 7,9 2 

შრი  ლანკა 0,608 0,715 27,3 31 4,4 7 

გაიანა 0,502 0,636 26,7 36 5,3 4 

ლაოსი 0,379 0,543 26,5 39 4,4 6 

ინდოეთი 0,410 0,554 24,5 45 4,7 5 

ბანგლადეში 0,361 0,515 24,1 47 3,9 10 

   ტრინადა და  

       თაბაგო 

 

0,685 0,760 23,9 49 3,6 15 

მოზამბიკი 0,202 0,327 15,6 72 4,1 9 

 

    ცხრილიდან კარგად ჩანს, რომ მრავალმა ნაკლებად განვითარებულმა 

ქვეყანამ მნიშველოვან პროგრესს მიაღწია. მათ შორის გამოიყოფა რამდენიმე 

სახელმწიფო, რომლებმაც  ეროვნული შემოსავლის ზრდის კვალობაზე  
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სოციალური მაჩვენებლების (განათლება, ჯანმრთელობა) მნიშვნელოვანი ზრდა 

უზრუნველყო.. ამ  მხრივ, მსხვილი ქვეყნებიდან გამოირჩევა ჩინეთი, ბრაზილია 

და ინდოეთი, ხოლო ნაკლებად მსხვილი ქვეყნებიდან - სამხრეთ კორეა,  ჩილი, 

არგენტინა, მალაიზია, ტუნისი, თურქეთი, მექსიკა, ვიეტნამი, მავრიკია და 

ბანგლადეში.  

    ზოგიერთმა ქვეყანამ  (თურქეთი, ბრაზილია...)  1DH-ში წარმატებას, 

უმთავრესად, შემოსავლის გადანაწილების  ხარჯზე მიაღწიეს,  სხვა ქვყნებმა კი, 

მაგალითად,  ჩინეთმა - შემოსავლის გადიდების ხარგზე. ცხრილში ნაჩვენები 

პირველმა 15 ქვეყანამ წარმატებით შეძლო  სწრაფი ეკონომიკური ზრდის 

შეხამება  სოციალურ პოლიტიკასთან, რომელმაც  მნიშვნელოვნად აამაღლა 

მოსახლეობის  ფართო ფენის, განსაკუთრებით ღარიბების კეთილდღეობა, ამ 

მხრივ, კვლავ ჩინეთი გამოირჩევა, რომელმაც 1DH - ს ჩამორჩენის შემცირებაში 

მესამე ადგილი, ხოლო  მთლიანი ეროვნული შემოსავლის (მეშ)  სულობრივ 

საშუალოწლიურ ზრდაში (9,4%) პირველი ადგილი დაიჭირა.  შემოსავლის  

ზრდის სწრაფი ტემპით გამოირჩეოდა  მიანმა  (7,9%), ვიეტნამი  (5,9%),  გაიანა 

(5,3%) და ინდოეთი (4,7%). ამის მიუხედავად, ინდოეთის  საშუალოსულობრივი  

შემოსავალი კვლავ დაბალია (2012 წელს  დაახლოებით 2 400 $). 
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გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. აბესაძე რამაზი. მოსახლეობის ცხოვრების დონე და უმუშევრობა საქართველოში. 

შრომები.X1 ტომი.  საქ. ეკონომიკ. მევნ. აკადემია. თბ.: გამომც. „სიახლე“. 2013; 

 2. აბულაძე  ქ. აბულაძე, საქართველოში ებრაელთა ჩამოსახლების ისტორიიდან, 

მაცნე,   სერია, №3-4, 1993; 

3. ასათიანი როზეტა.  გლობალიზაცია. ეკონომიკური თეორია  და საქართველო. თბ. 

2010; 

        4. აფაქიძე ა. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, თბ., 1963. 

        5. გიულდენშტედტი - გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში, ტ. I, გ. 

გელაშვილის გამოცემა, თბ., 1962; 

         6.ზურაბაშვილი ლ. ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ტრადიციები 

საქართველოში, თბ., 1989; 

7. თოფჩიშვილი  რ. თოფჩიშვილი, საქართველოში ოსთა ჩამოსახლებისა და 

შიდა ქართლის ეთნოისტორიის საკითხები, თბ., 1997; 

8. ინაძე მ.  აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაცია, თბ., 

1982; 

9. მაისურაძე გ.  ქართველი და სომეხი ხალხების ურთიერთობა XIII-XVIII 

საუკუნეებში, თბ., 1982; 

10. მანჯგალაძე გ.  გერმანელი კოლონისტები საქართველოში, თბ., 1974; 

           11. კახნიაშვილი ჯ. მაკროეკონომიკა. ნაწ. 1. თბ.: გამომც. „სიახლე“. 1996; 

  12 კახნიაშვილი ჯ განვითარებადი ქვეყნების ადგილი და როლი მსოფლიო 

ეკონომიკაში. იხ. ეკონომიკური თეორია. სახელმძღვანელო. გ. ადეიშვილის და  რ. 

ასათიანის რედაქციით. თბ.: გამ. „სიახლე“ 1998. თავი XXIX , გვ. 511-541; 

13. კახნიაშვილი ნ. გლობალიზაცია და სიღარიბე, პ. გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკადემიკოს პ. გუგუშვილის 

დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეკონომიკის აქტუალური 

პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, თბ., 2010 გვ. 302; 
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14. კახნიაშვილი ნ. სიღარიბის დაძლევის ფინანსური ასპექტები საქართველოში, 

გამომც. „ივერიონი“, თბ., 2020; 

15. მალთუსი. თ. რ. გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ. ტ. 1. 

რუსული გამოცემიდან.  ა.სახვაძის თარგმანი, რედ. ვ. ლორთქიფანიძე, თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2004; 

16. პაპავა ვლადიმერი. სიღარიბის შემცირება კერძო სექტორის განვითარების   

გზით.  ქართული სინამდვილე და პერსპექტივები.შრომები.V111 ტომი.  საქ. 

ეკონომიკ. მევნ. აკადემია. თბ.: გამომც. „სიახლე“. 2010; 
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