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ეკონომიკური ღირებულებები სოციალურის  

საპირწონედ სამეწარმეო პოლიტიკაשი 

 
მაცაცო ტეფნაძე 

თსუ ეკონომიკის დოქტორანტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 
 

საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის გზაზე, გლობალური პანდემიის პირო-
ბებשი, ადგილობრივი რესურსების მობილიზება და ქვეყნის რეგიონების ეკონომიკური სამე-
წარმეო პოტენციალის განვითარება კიდევ უფრო მეტ აქტუალურობას იძენს. სამეწარმეო 
პოტენციალის ათვისებისა და რეგიონების ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის ამაღლე-
ბის პროცესשი ხשირად, სამთავრობო პროგრამაשი ხვდება ისეთი პროექტები, როგორიცაა 
ტურისტული კლასტერები, სივრცითი მოწყობის, ურბანული თუ სამეწარმეო ინიციატივები, 
რომელთა שესახებ კვლევები და დასაბუთება ეკონომიკურ გათვლებს და ბიზნეს მოდელირე-
ბას ეყრდნობა. თუმცა, ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების საკითხები მოიცავს არა 
მხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ სოციალურ ასპექტებსაც, რომლებიც ცალკეულ שემთხვევებ-
-ეფასდეს თუ რამდენად სოციაש ასადამე, საჭიროა კრიტიკულადשია. მაשი წინააღმდეგობაש
ლურად სარგებლიანი და დაბალანსებულია ასეთი ინიციატივის ეკონომიკური ასპექტები. 
როგორც ინოვაციური მიდგომა, კვლევის მიზანია שეისწავლოს, თუ რა სოციალური ასპექ-
ტები, რომელი ხარისხობრივი ცვლადები და ემპირიული ინდიკატორები არსებობს და რო-
გორ მონაწილეობს ინიდივიდის სოციალური პრეფერენციები გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესשი ეკონომიკური ცვლადების გვერდით. სტატიაשი განხილულია სოციალური კაპი-
ტალის არსი, ნორმები, მათი როლი ბუნებრივი რესურსების მართვის, სასოფლო ტურიზმისა 
თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებשი და שემოთავაზებულია გაზომვის 
ემპირიული მეთოდი, რაც ეყრდნობა ექსპერიმენტულ თამაשებს. თამაשის დიზაინი שეიცავს 
ტესტს, რომელიც ზომავს სამიზნე  ჯგუფשი სოციალური კაპიტალის ემპირიულ ინდიკატო-
რებს, რაც ხარისხობრივად ავსებს რაოდენობრივი שეფასების კრიტერიუმებს და ქმნის ამა 
თუ იმ სამეწარმეო პროექტის მდგრადი განვითარების שესაძლებლობებს. 

საკვანძო სიტყვები:  სოციალური კაპიტალი, რეგიონული ეკონომიკა, ექსპერიმენტი, 
ემპირიული ინდიკატორი,  მეწარმოება 

 
ადგილობრივი რესურსული პოტენციალის მაქსიმალური ათვისებისა და שემოსავლის ალტერ-

ნატიული წყაროების გამოსავლენად, მთავრობები მიმართავენ მასשტაბურ სივრცითი მოწყობის, 
სამეწარმეო ტურისტული ინფრასტრუქტურის שენარჩუნება-განახლებისა და ურბანული განვითა-
რების პროექტებს, რომელიც მიზნად ისახავს ეკონომიკურ ზრდას და მოსახლეობის ეკონომიკური 
კეთილდღეობის ამაღლებას. პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა, שეზღუდული და გაძვირებული 
მიწოდების ბაზრებით ახალი გამოწვევების წინაשე დააყენა მთელი მსოფლიო და საქართველო, 
რომელმაც გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე და მათ שორის სურსა-
თის უსაფრთხოებაზე. שესაბამისად, დღის წესრიგשი დადგა ისეთი პრიორიტეტები, როგორიცაა 
ეროვნული რესურსების მობილიზება და რეგიონებשი არსებული ეკონომიკური სამეწარმეო პო-
ტენციალის განვითარება.  ამ ფონზე, ჩვენი ქვეყნის აგრარული სექტორის სამრეწველო მიმართუ-
ლებების და שესაძლებლობების ათვისება კიდევ უფრო მეტად აქტუალური გახდა. სამეწარმეო პო-
ტენციალის ათვისებისა და რეგიონების ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პრო-
ცესשი ხשირად, სამთავრობო პროგრამაשი ხვდება ისეთი პროექტები, როგორიცაა: ტურისტული 
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კლასტერები (ტეფნაძე, 2020), სივრცითი მოწყობის, ურბანული თუ სამეწარმეო ინიციატივები, 
რომელიც ძირითადად ეკონომიკურ სარგებელზეა გათვლილი და שესაბამისად, პროექტების დასა-
ბუთება მეტწილად ეკონომიკურ გათვლებს და მათემატიკურ მოდელირებას ეყრდნობა. თუმცა, 
უნდა აღინიשნოს, რომ ასეთი პროექტები ხשირად აზრთა სხვადასხვაობის გამო გამოწვევას ქმნის 
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი კონფლიქტურ პირობებשი მიმდინარებს.  სწორედ ამიტომ 
ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტა არ მოიცავს მხოლოდ ეკონომიკური სარგებლის ასპექტს 
და აუცილებელია  ბალანსი იქნას დაცული სოციალურ და ეკონომიკურ პრიორიტეტებს שორის. 
თუმცა, ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროשი მეცნიერების მიერ აქამდე שემუשავებული სახელ-
მძღვანელო პრინციპები და მეთოდური სახელმძღვანელოები ძირითადად საკითხების მათემატი-
კურ მოდელირებასა და ოპტიმიზაციის მოდელებს ეყრდნობოდა, მაשინ როცა ეკონომიკური პრო-
ცესების სიღრმეשი სოციალური პრეფერენციებიც არსებობს. ასეთი დამხმარე სახელმძღვანელოე-
ბი მრავალმხრივი გლობალური გამოწვევების კვალდაკვალ კარგავს პრაქტიკულ ორიენტირს და 
ცდება რეალურ საჭიროებებს.  კვლევები აჩვენებს, რომ ეკონომიკის ზრდისა და განვითარების 
განსაზღვრებები დამოკიდებულია ამა თუ იმ ინდივიდის თუ ინდივიდთა ჯგუფის სოციალურ პრე-
ფერენციებზე და სტრატეგიული თანამשრომლობის ნება-სურვილზე. მაგ.:  დევრისი & ვოსი, 2018 
განმარტავენ სოციალურ ასპექტებს, როგორც სოციალური ღირებულებებს, პრიორიტეტებს და 
აღქმებს (De Vries & Voß, 2018). სკოტი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკურ პროცესებשი მონაწილე ინდი-
ვიდებს აქვს ადგილობრივი რესურსების მიმართ სუბიექტური ხედვა, რომელიც გავლენას ახდებს 
რესურსების მენეჯმენტის პროცესשი ინდივიდუალურ ქცევასა და გადაწყველიტებაზე (Scott, 
2003).  პასაკარნიკი & მალიენი, 2020 წერენ, რომ ინდივიდის ქცევას არ განსაზღვრავს მხოლოდ 
ეკონომიკური ღირებულებები და რეგულაციები. მაשასადამე, სოციალური ასპექტები სერიოზუ-
ლად და თანაბრად მნიשვნელოვნად უნდა იქნას აღქმული და გათვალისწინებული ეკონომიკური 
პროგრამების დანერგვის პროცესשი (Pasakarnis & Maliene, 2020).  

ნაשრომის მომდევნო ნაწილשი განვიხილავთ სოციალური კაპიტალის მნიשვნელობას, ასპე-
ტებს, სოციალური კაპიტალის ნორმებს და მათ მნიשვნელობას და როლს საზოგადოებრივი ცხოვ-
რების სხვადასხვა ეტაპზე. როგორც სიახლე, მესამე ნაწილשი განვიხილავთ სოციალური კაპიტა-
ლის გაზომვის ექსპერიმენტულ მეთოდებს, რომელსაც თამაשების დიზაინი აქვს.  ნდობის თამაשი 
(Trust game) და თამაשი „საზოგადოებრივი საქონელი“ (Public Good game), რომელიც ზომავს სო-
ციალური კაპიტალის ნორმებს: ნდობასა და თანამשრომლობას ამა თუ იმ სოციალურ ჯგუფשი.  

მეთოდოლოგია. კვლევა ეყრდნობა კონცეპტურალურ ჩარჩოს, რომელიც აერთიანებს რამდე-
ნიმე დისციპლინას. שესაბამისად ნაשრომისთვის ავირჩიეთ კვლევის ინტერდისციპლინური მეთო-
დი, რომელიც მოიცავს კვლევითი ნაשრომების გაცნობას სოციალური კაპიტალის, ექსმერიმენტუ-
ლი ეკონომიკის, თამაשების დიზაინის მიმართულებით. ჩატარებული აქტივობები მოიცავს ლიტე-
რატურის ძიებას და იდენტიფიკაციას, წინასწარ განხილვა-ფილტრაციას שესაბამისობისა და სან-
დოობის კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, שერჩეული დოკუმენტების კრიტიკული განხილვა, ანალი-
ზი და სინთეზი, კვლვევის שედეგების שეჯამება და დასკვნების მომზადება.  

სოციალური კაპიტალის როლი განვითარების სხვადასხვა კონტექსტשი. ბოლო პერიოდשი, 
კომპლექსური პოლიტიკური საკითხებისადმი მაღალი სიზუსტის გამო, სოციალური კაპიტალის 
კონცეფციამ მოიპოვა პოპულარობა (Auer, et al, 2020). აქამდე ჩატარებული კვლევების ანალიზმა 
აჩვენა, რომ სოციალურ კაპიტალსა და კოლექტიურ აქტივობებს שორის არსებობს პოზიტიური 
კორელაცია. მაგალითად, სოციალური კაპიტალის განზომილებები ეფექტიანად ემსახურება ფერ-
მერული ბიზნესის მრავალმხრივი განვითარების მიზნებს (Cofre-Bravo et al, 2019.) გარდა ამისა, 
მეცნიერები აუერი და სხვები, 2020 მიუთითებენ, რომ  ნდობა და კავשირები და სოციალური ქსე-
ლები ზრდის მწარმოებლურობის ეფექტიანობას და აუმჯობესებს ბუნებრივი კაპიტალის კონსერ-
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ვაციისა და მართვის პროცესს (Auer et al, 2020). მეცნიერებს  სოლარდი (Soulard, 2018), გალენტი 
(Gallent, 2015), ბაი (Bae, 2020), ბინი და სხვები (Bin et al, 2019), რივერა და სხვები (Rivera et al, 
2018), კუპიდურა და სხვები (Kupidura et al, 2014) მიაჩნიათ, რომ სოციალურ კაპიტალს დადებითი 
ეფექტი გააჩნია სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებשი რომელიც ეხება კონფლიქ-
ტების მართვას, სასოფლო ტურიზმს, და სოფლის განვითარების თუ ურბანული განახლების პრო-
ექტებს   (იხ. ცხრილი ¹1) . მაשასადამე, მიზანשეწონილია სოციალური კაპიტალის გათვალისწინე-
ბა ისეთ პროგრამებსა თუ პროექტებשი, სადაც მრავალმხრივი საზოგადოებრივი ინტერესის გა-
დაკვეთა იწვევს დაძაბულობას. 
 

ცხრილი 1.  

სოციალური კაპიტალის ეფექტი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სფეროებზე 

სოციალურ-ეკონომიკური  
განვითრების სფეროები 

სოციალური 
კაპიტალის ეფექტი 

(დადებითი/უარყოფითი) 

ქვეყნები 

ფერმერულ ბიზნესსა და ინოვაციურ 
პროცესებზე ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი ჩილე 

ტურიზმის კლასტერსა და ტურისტული 
დანიשნულების მართვის გეგმებზე 
ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი აשש  

სეზონურ მაცხოვრებლებლების ეფექტი 
როგორც დამაკავשირებელი რგოლი 
ადგილობრივი დასახლებების 
მოდერნიზაციასა და თემის განვითარების 
პროცესשი.  

დადებითი, უარყოფითი იტალია 

მრავალკულტურულ გარემოשი სტრესსა და 
დეპრესიულ სიმპტომებზე ზეგავლენის 
ეფექტი 

უარყოფითი სამხრეთ კორეა  

ბუნებრივი კაპიტალის კონსერვაციისა და 
მართვის პროცესשი ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი ჩილე 

საკოორდინაციო ეფექტიანობაზე 
ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი ჩილე 

ასიმეტრიულ ინფორმაცია და 
განუსაზღვრელობაზე ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი ჩილე 

ლანდשაფტის ესთეტიურ ღირებულებაზე 
ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი პოლონეთი 
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სოფლის მეურნეობასა და სოფლის 
განვითარებაზე ზეგავლენის ეფექტი 

დადებითი გერმანია, 
ესპანეთი, იტალია, 
ლიტვა, ლატვია, 
დანია, ისრაელი 

 

ცხრილი 2. სოლარდი (Soulard, 2018), გალენტი (Gallent, 2015), ბაი (Bae, 2020), ბინი და სხვები 
(Bin et al, 2019), რივერა და სხვები (Rivera et al, 2018), კუპიდურა და სხვები (Kupidura et al, 
2014), ადაპტირებული მაცაცო ტეფნაძის მიერ 

საზოგადოებრივი კაპიტალი მოიცავს კაპიტალის სხვადასხვა კომპონენტებს, რომელשიც ცენ-
ტრალური ადგილი აქვს სოციალურ კაპიტალს (Soulard et al, 2018). ყველა საზოგადოება ფლობს 
კაპიტალის სხვადასხვა კომბინაციებს, რომელიც მოიცავს ადამიანურ, ფიზიკურ, ფინანსურ, ბუ-
ნებრივ და სოციალურ კაპიტალის სახეობებს, რომელთა שორის დამაკავשირებელი ფუნქცია აქვს 
სოციალურ კაპიტალს (იხ. სქემა 1).  

სქემა 1.  

კაპიტალის სახეობები და კავשირები (Soulard et al, 2018) 

 

 
სოციალური კაპიტალი ეს არის კონცეფცია სოციალური კავשირების שესახებ, რომელიც აკავ-

 ირებს საზოგადოების წევრებს ერთობლივი სოციალური, ფიზიკური, ბუნებრივი, ადამიანური დაש
ფინანსური კუთვნილებებით (Putnam, 2000). ეს არის კონცეპტუალური რეზერვი, სოციალური 
ნდობის, კავשირების და ღირებულებების, რომელსაც ეყრდნობიან საზოგადოების წევრები რათა 
განახორციელონ საერთო მიზნები და აიმაღლონ ეკონომიკური კეთილდღეობა.   

სოციალური კაპიტალის ნაირსახეობას წარმოადგენს ე.წ. „მორალური რესურსები“, რომელთა 
მოცულობა მოხმარების პროცესשი კი არ მცირდება, არამედ იზრდება, ხოლო ამოიწურება მხო-
ლოდ იმ שემთხვევაשი, თუკი არ გამოიყენება (სამოქალაქო განვითარების საერთაשორისო ცენტრი, 
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1998). სოციალური კაპიტალი იყოფა ორ დაკავשირებულ კომპონენტად, რომელიც მოიცავს 
სტრუქტურულ და ნორმატიულ კომპონენტებს (Nenadovic & Epstein, 2016). სოციალური კაპიტა-
ლის სტრუქტურული კომპონენტები שედგება שემაკავებელი (bonding), שემაერთებელი (bridging) 
და დამაკავשირებელი (Linking) სოციალური კაპიტალისგან, მაשინ როცა ნორმატიული კომპონენ-
ტები მოიცავს ისეთ ცნებებს როგორიცაა: ნდობა, ორმხრივი (Reciprocal) ალტრუიზმი და თანამ-
 .რომლობა (MacGillivray, 2018)ש

აუერი და სხვები. 2020 აკეთებენ სოციალური კაპიტალის კლასიფიკაციას, როგორც שემაკავე-
ბელი და שემაერთებელი სოციალური კაპიტალი (Auer et al, 2020). שემაკავებელი სოციაური კაპი-
ტალი გულისხმობს სოციალური ჯგუფის שიგნით, שედარებით ჰომოგენურ ინდივიდებს שიგნით 
კავשირებს, როგორიცაა ოჯახი, მეგობრები და მეზობლები). שემაერთებელი სოციალური კაპიტა-
ლი გულისხმობს საზოგადოებისა და სოციალური ჯგუფის გარე წევრებს שორის ურთიერთობას 
და კავשირებს. McGillivray, 2018 თავის კვლევაשი საუბრობს სოციალური კაპიტალის მესამე – და-
მაკავשირებელი სოციალური კაპიტალის (linking social capital) კომპონენტზე, რომელიც აკავשი-
რებს სხვადასხვა ძალაუფლების და ინსტიტუციური კუთვნილების ადამიანებს, რომელიც საשუა-
ლებას აძლევს ადამიანებს ხელი მიუწვდებოდეთ იმ კაპიტალურ რესურსებზე, რომელზე წვდომაც 
-ემაკავებელ სოש ნავია, რომשემაერთებელი კაპიტალით. აღსანიש ემაკავებელი დაש ეზღუდულიაש
ციალურ კაპიტალשი არსებული კავשირები მყარია და ძლიერი, მაשინ როცა שემაერთებელ სოცია-
ლური კაპიტალשი კავשირები სუსტია. გარდა ამისა שემაკავებელ სოციალური კაპიტალისთვის და-
მახასიათებელია თანამשრომლობა არაფორმალური და გამოცდილებაზე დამყარებული ცოდნის, 
ადამიანური რესურსების თუ ტრადიციული ტექნიკური გადაწყვეტის გაზიარებით, მაשინ როცა, 
-ირებელი სოციალური კაპიტალი ხელს უწყობს კვლევასა და ინოვაციשემაერთებელი და დამაკავש
ურ ტექნოლოგიებზე წვდომას.  მაשასადამე, שემაკავებელი სოციალური კაპიტალი გავლენას ახ-
დენს სოციალურ ჯგუფשი ეკონომიურობის გაუმჯობესებაზე, თუმცა სოციალური ჯგუფის שიგ-
ნით ამოწურვადი კაპიტალური რესურსების თვალსაზრისით ერთგვარად שეზღუდულია. שემაერ-
თებელი და დამაკავשირებელი  სოციალური კაპიტალის კონცეფცია გულისხმობს კაპიტალური 
რესურსის პოტენციალის გაფართოებას და პროდუქტიულობის ზრდას მეტი რესურსის უკეთესი 
რესურსების და უკეთესი ტექნოლოგიების მოზიდვით. კაპიტალის სტრუქტურული კონპონენტები 
 .იש-ეჯამებულია ცხრილი ¹2ש

 

სოციალური კაპიტალი მოკავשირეები მხარდაჭერის სახეები 

Bonding სოციალური 
კაპიტალი  

ოჯახის წევრები, მეგობრები ემოციური მხარდაჭერა და მოტივაცია, 
პრობლრმის გადაწყვეტაשი მხარდაჭერა 
და ადაპტირება  

Bridging სოციალური 
კაპიტალი 

ორგანიზაციის თანამשრომლები, და-
მოუკიდებელი მრჩევლები, დარგობ-
რივად მონათესავე მეწარმეები და სა-
წარმოები 

გამოცდილების, ცოდნის, იდეის გაზია-
რება და მხარდაჭერა, რჩევებისა და ტექ-
ნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

Linking სოციალური 
კაპიტალი 

ბანკები, ასოციაციები, კვლევითი ცენ-
ტრები, სამთავრობო სააგენტოები 

ცოდნის გაზიარება საერთაשორისო მას-
-ტაბით, ახალი ცოდნისა და ახალი სერვიש
სების, ახალი რესურსების მოძიებაש მხარ-
დაჭრა  
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უნდა აღინიשნოს, რომ სოციალური ჯგუფები, რომელსაც გააჩნიათ მეტ-ნაკლები კომბინაცია 
სოციალური კაპიტალისა, ავლენენ განსხვავებული ქცევას ამა თუ იმ ეკონომიკურ ურთიერთო-
ბებשი. მაგ.: სოციალური ჯგუფები, რომელსაც აქვს დაუბალანსებელი კომბინაცია – მაღალი שემა-
კავებელი და დაბალი שემაერთებელი  კაპიტალი, ახასიათებთ ცვლილებების მიმართ სიხისტე. ასე-
ვე კომბინაციაשი ორივე კომპონენტის სიმწირე, სოციალურ ჯგუფს ახასიათებს, როგორც უკონ-
ტროლო, ქაოსის მიმართ მიდრეკილს. ასევე, სოციალური ჯგუფები, დაუბალანსებელი კომბინაცი-
ით – დაბალი שემაკავებელი და მაღალი שემაერთებელი კაპიტალი, ახასიათებთ კლიენტელიზმი 
რაც ნიשნავს არასიმეტრიული ურთიერთობების ფორმის მქონე ორმხრივი გაცვლის მექანიზმი 
პატრონსა და კლიენტ სოციალურ ჯგუფებს שორის.  

სოციალური კაპიტალის გაზომვის მეთოდები და ინსტრუმენტები. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ 
ნდობა როგორც სოციალური კაპიტალის ერთერთი ნორმა, მნიשვნელოვან როლს თამაשობს სოცი-
ალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებשი, თუმცა ნდობის გაზომვის საკითხი არც თუ ისე 
მოწესრიგებულია. ადრეულ კვლევებשი ნდობის გაზომვისთვის იყენებდნენ გამოკითხვის მეთოდს 
(Cofre-Bravo, et al  2019; Villalonga- Olives, et al. 2016;  Fitzsimons et al, 2019).  ასევე, გამოკითხ-
ვის მეთოდი ფართოდ გამოიყენება აשש-ის სოციალური კვლევების ცენტრის და მსოფლიო ღირე-
ბულებების კვლევის ცენტრების მიერ (American General Social Survey,ნ1 World Values Survey2), 
რომელიც ზომავს ნდობის ინტერკულტურულ თავისებურებებს და მახასიათებლებს. გარდა ამისა, 
გერმანიის სოციალური ეკონომიკური პანელი3 იყენებს ნდობის, Risk aversion და betrayal aversion 
– გასაზომად გამოკითხვის მეთოდს.  

გამოკითხვის მეთოდისგან განსხვავებით, ექსპერიმენტული თამაשები წარმოადგენს ნდობის 
ნორმის ქცევით გაზომვის ინსტრუმენტს, რომელიც მოიპოვებს უფრო მაღალი სიზუსტისა და სან-
დოობის ინფორმაციას რესპონდენტებისგან (Fehr, 2009). იმისათვის, რომ გავზომოთ სოციალური 
კაპიტალის ნორმები – ნდობა და თანამשრომლობის პოტენციალი ამა თუ იმ სოციალურ ჯგუფשი, 
ექსპერიმენტული თამაשის დიზაინი שედგება ორი თამაשისგან როგორიცაა „ნდობის“ თამაשი (trust 
game) და თამაשი „საზოგადოებრივი საქონელი“ (public good game).  

ბოლო პერიოდის სამეცნიერო კვლევები მიუთითებს სოციალური კაპიტალსა და საზოგადოებ-
რივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებს שორის კავשირებზე. კერძოდ სოციალური კაპიტალის 
სტრუქტურული და ნორმატიული კომპონენტები გავლენას ახდენენ ეკონომიკური საქმიანობის 
ეფექტიანობაზე, მდგორადობასა თუ პროდუქტიულობაზე. აღსანიשნავია, რომ სოციალური კაპი-
ტალის სტრუქტურული კომპონენტების კომბინაციები שესწავლა და გაზომვა ხელს უწყობს ამა 
თუ იმ სოციალურ ჯგუფשი ქცევის თავისებურების გამოვლენას და ქმნის დაწყებული ეკონომიკუ-
რი ინიციატივის მდგრადი განვითარების წინაპირობებს. ჩვენს მიერ სისტემურად იქნა שესწავლი-
ლი და გამოკვლეული თანამედროვე მეცნიერების მიერ ბოლო წლებשი სხვადასხვა სფეროებზე 
სოციალური კაპიტალის დადებითი გავლენის მასשტაბი, რომელიც მოიცავს ისეთ სფეროებს რო-
გორიცაა ტურისტული დანიשნულების ადგილების მართვა, ფერმერული ბიზნესი, ბუნებრივი რე-
სურსების, ლანდשაფტის ესთეტიური ღირებულებისა და მართვის პროცესი, სოფლის მეურნეობის, 
სოფლის განახლებისა და ურბანიზაციის პროექტები. ყოველივე ეს გვაძლევს საფუძველს ვივარა-
უდოთ, რომ სოციალური კაპიტალის ემპირიული ინდიკატორები გაზომვა და ეკონომიკურ მო-
დელשი ინტეგრირება განსაკუთრებით მომგებიანი იქნება  ქვეყნის რეგიონებשი ისეთი კომპლექ-
სური პროექტების განხორციელებისთვის, რომელიც არსებული რესეურსების, მათ שორის არსე-

                                                            
1 https://gss.norc.org/ 
2 https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
3 https://www.diw.de/de/diw_01.c.412809.de/presse/glossar/sozio_oekonomisches_panel_soep.html 
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ბული სოციალულრი კაპიტალის მაქსიმალურ მობილიზებას და ადგილობრივი სამეწარმეო პოტენ-
ციალის განვითარებას שეუწყობს ხელს (Wang et al., 2020). ასეთი პროექტებია ტურისტული 
კლასტერები, რეგიონებשი მეწარმეობის განვითარებისა თუ მდგრადი ურბანული სივრცითი გან-
ვითრების პროექტები, სადაც ამა თუ იმ ადგილობრივი სოციალური ჯგუფებשი არსებული სოცია-
ლური კაპიტალის რესურსი ოპტიმალურად მოერგება პროექტის სტრატეგიული მართვის პრო-
ცესს. რეკომენდაცია, რომელიც ჩატარებული მოკვლევის שემდეგ გამოიკვეთა, მდგომარეობს 
კვლევითი ექსპერიმენტის ინიცირების გეგმაשი, რომელიც თავის არსით არის ინოვაციური, თან-
ხვედრაשია სამეწარმეო უნივერსიტეტის განვითარების და კვლევის სისტემურ მოდელთან 
(Gagnidze, 2018) და მიზნად ისახავს  სოციალური კაპიტალის ემპირიული ინდიკატორების გაზომ-
ვას. მიზანשეწონილია საველე ექსპერიმენტი ჩატარდეს საქართველოשი, კახეთის რეგიონשი, კვლე-
ვის ობიექტად კი განისაზღვროს აგრარული სამრეწველო სექტორი. კერძოდ აგრარული პროდუქ-
ციის წარმოების გაფართოებისა და კომერციალიზაციის שესაძლებლობების კვლვევის მიზნით 8 
მუნიციპალიტეტשი მოხდება ადგილობრივი მეწარმე ფერმერების שერჩევა, დაჯგუფება და საველე 
ექსპერიმენტის განხორციელება.  

მიზანשეწონილია თამაשის დიზაინს დაემატოს ისეთი კომპონენტები, რომელიც ხელს שეუწყ-
ობს მიზნობრივ სოციალურ ჯგუფებשი არსებული სოციალური კაპიტალის კომპონენტებისა და 
მათი კომბინაციების გამოთვლას. მაგალითად, ასეთი თამაשები მოიცავს ტესტს ისეთი საკითხე-
ბის ირგვლივ, როგორიცაა რისკის მიმართ დამოკიდებულება. დროთი პრეფერენციები, ალტრუ-
იზმი. მსგავსი თამაשის დიზაინი ასევე שესაძლებელია დაჯგუფდეს კითხვარებთან რაც ხელს שე-
უწყობს ხარისხობრივი კვლევის რაოდენობრივ ჭრილשი ტრანსფორმაციას. ამასთან, ემპირიული 
ინდიკატორები უნდა დაწყვილდეს რეგიონשი მიმდინარე და დაგეგმილ სამეწარმეო პროექტებთან 
პილოტირების რეჟიმשი და მოეწყოს მდგრადობის ინდიკატორებზე שემდგომი დაკვირვება. 
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SUMMARY 

 

Insights in social-economic developments suggest that enhancing the economic benefits of rural 
development is not necessarily a conditional requirement to enhance domestic resource mobilization, as this 
contains also social aspects. Hence, a critical assessment of the conditions under which development initiatives 
can be beneficial socially is necessary. The aim of this article is to identify what sort of values and qualitative 
indicators should be employed to measure the social dimension of large scale entrepreneurial projects, and to 
assess whether with such indicators one can optimize analytical tools in decision making process. we induce 
how one can apply game applications of experimental economics to measure empirical indicators of social 
capital. Hence, if we apply games as a way to explore scenarios we are better able to address sustainable 
solutions in rural development sector.  

 


