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ეკო ნო მი კა ზე, ზო გა დად, არა ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე-
ნა საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რა მე თუ ეკო ნო მი კა, რო გორც სო ცი ა ლუ რი 
მეც ნი ე რე ბა, ინ დი ვი დე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის შე დე გია. ამ დროს წი ნა 
პლან ზე იწევს ისე თი სო ცი ო- ფსი ქო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა 
სი მარ თლე, ჭეშ მა რი ტე ბა, ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბა, პა ტი ოს ნე ბა 
და ნდო ბა, ანუ ეთი კის კა ტე გო რი ე ბი, რომ ლე ბიც, ერ თი შე ხედ ვით, არ გა ნე-
კუთ ვნე ბა ეკო ნო მი კის დის ციპ ლი ნას. 

გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ისი ნი იძე ნენ გარ და მა ვა ლი პე რი ო-
დის ეკო ნო მი კა ში. ამ დე ნად, შემ თხვე ვი თი არ არის, რომ ცნო ბილ მა ბრი-
ტა ნელ მა სო ცი ო ლოგ მა, ის ტო რი კოს მა მაიკლბურავოიმ (Michael Burawoy) 
შე მო ი ღო ტერ მი ნი ტრან ზი ტო ლო გია - მეც ნი ე რე ბა, რო მე ლიც შე ის წავ ლის 
ად მი ნის ტრა ცი ულ -მბრძა ნებ ლუ რი სის ტე მი დან სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში 
გა დას ვლის პრო ცესს. უნ გრე ლი ეკო ნო მის ტი იანოშკორნაი არის ტრან ზი-
ტო ლო გი ის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლი. ჯერ კი დევ 1990 წელს მან გა-
მო აქ ვეყ ნა ამ პრობ ლე მე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი ნაშ რო მი „გზა თავისუფალი 
ეკონომიკისკენ“ (Корнай, 1990), რო მე ლიც ეძღ ვნე ბა პოს ტკო მუ ნის ტურ 
ქვეყ ნებ ში სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბებს. ამ 
წიგ ნის შე სა ვალ ში ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ ნაშ რო მი და ი წე რა ცნო ბი ლი 
ავ სტრო -ა მე რი კე ლი ნო ბე ლი ან ტი ეკო ნო მის ტის ფრიდრიხა.ფონჰაიეკის 
ზე გავ ლე ნით. თა ვად სა თა უ რი ინ სპი რი რე ბუ ლია ჰა ი ე კის ცნო ბი ლი ნაშ-
რო მით „გზა მონობისაკენ“, რომელიც შე ე ხე ბო და საბ ჭო უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
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პროფ. ი. კორ ნა ის წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში ამო სა ვალ წერ ტილს (წა-
ნამ ძღვარს) წარ მო ად გენს პრობ ლე მის მიკ რო ე კო ნო მი კუ რი ას პექ ტი, რაც 
შემ თხვე ვი თი არ არის, ვი ნა ი დან სწო რედ ფირ მებს, კომ პა ნი ებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბი უნ და ეყ რდნო ბოდ ნენ ნდო ბას და საქ მი ან ეთი კას, რაც, 
სამ წუ ხა როდ, გა სუ ლი სა უ კუ ნის ბო ლო დე კა და ში სა ქარ თვე ლო ში დე ფი-
ცი ტი იყო და დღე საც დე ფი ცი ტი ა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მწი ფოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქცია 
გან ხი ლუ ლია სტა ტი ის ბო ლო ში, ავ ტო რი სტა ტი ის და საწყ ის ში ვე აღ ნიშ-
ნავს, რომ „სახელმწიფოს მოუწოდებენ (იგულისხმება ბიზნესი - თ.ბ.) 
უზრუნველყოს კერძო კონტრაქტების შესრულება“, ადეკ ვა ტუ რი სა კა-
ნონ  მდებ ლო ბა ზის შექ მნა და, რაც მთა ვა რი ა, მი სი რე ა ლი ზე ბა. უცხ ო ე-
ლი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის ეს პი რო ბა აუ ცი ლე ბელ კრი ტე რი უ მად მი იჩ ნე ვა 
სა ინ ვეს ტი ციო სრულ ყო ფი ლი გა რე მოს შექ მნი სათ ვის. ამა ვე დროს, ეკო-
ნო მი კა ში (ბიზ ნეს ში) სა ხელ მწი ფო არ უნ და იყოს ძალ და ტა ნე ბის აპა რა ტი, 
არა მედ სა მარ თლი ა ნი არ ბიტ რი და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შემ ქმნე ლი.

ავ ტო რი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს „ნეიტრალური, 
მიუკერძეობელი ინსტიტუტების“ მნიშვნელობას (ცენტრალური ბანკი, 
კონტროლის პალატა — აუდიტი, ანტიმონონოპოლიური სამსახური (კონ-
კურენციის ხელშემწყობი სააგენტო) და სხვა). ნიშანდობლივია ავტორის 
თეზა - „ნდობა შეუძლებელია კონტროლის გარეშე“.

განიხილავს რა რეფერენდუმის მნიშვნელობას და როლს, ავტორი 
აღნიშნავს მის დადებით (მოსახლეობის თითქმის სრული მოცვა, მთლიანი 
„პაკეტის გან ხილ ვა“ - ე კო ნო მი კა, პო ლი ტი კა, სა მარ თა ლი) და უარ ყო ფით 
მხა რე ებს (ხში რად ვიწ რო პარ ტი უ ლი ინ ტერ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა). აქ 
გვინ და მო ვიყ ვა ნოთ მა გა ლი თი ჩვე ნი ახ ლო წარ სუ ლი დან: საბ ჭო თა კავ-
ში რი უკ ვე დაშ ლის პი რას იდ გა, რო დე საც გა მოცხ ად და რე ფე რენ დუ მი - 
კითხ ვა გახ ლდათ - ხართ თუ არა მომ ხრე, რომ შე ნარ ჩუნ დეს ეს კავ ში რი? 
გა მო კითხ ულ თა 75 პრო ცენ ტმა მხა რი და უ ჭი რა საბ ჭო თა კავ ში რის შე ნარ-
ჩუ ნე ბას. შე დე გი ცნო ბი ლი ა, ად გი ლი ჰქონ და მოვ ლე ნე ბის სა წი ნა აღ მდე-
გო გან ვი თა რე ბას, ანუ რე ფე რენ დუ მი პა ნა ცეა არ არის.

ავ ტო რი ასე ვე აქ ცენტს აკე თებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა და როლ ზე, სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის საქ მი-
ა  ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა სა და ნდო ბის აღ დგე ნა ზე, რაც ხელს უწყ ობს 
„სამოქალაქო საზოგადოების“ ჩა მო ყა ლი ბე ბას. აქ უპ რი ა ნი იქ ნე ბა ხა ზი 
გა ვუს ვათ ერთ მნიშ ვნე ლო ვან გა რე მო ე ბას: ხში რად არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი ატა რე ბენ იმათ ინ ტე რე სებს, ვინც აფი ნან სებს მათ საქ მი ა-
ნო ბას. წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში ეს აქ ტი უ რო ბა ჯე რა დად იზ რდე ბა, ხო-
ლო მათ მი მართ ნდო ბა - მცირ დე ბა.
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ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბის კონ ტრო ლის თვალ საზ რი სით (სა ერ თა-
შო რი სო ას პექ ტი), მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის (ევ რო კავ ში რი - EU, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი - IMF, მსოფ-
ლიო ბან კი - WB, შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია - ILO, მსოფ ლიო 
სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია - WTO და სხვ.) მიდ გო მა „ენდე და აკონტროლე“. 
აქვე აღვნიშნავთ, რომ ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციაში 
გაწევრიანება გულისხმობს ქვეყნის სუვერენიტეტის გარკვეული ნაწილის 
დათმობას. „მათი ჩარევა ზოგჯერ მტკივნეულია“, დას ძენს ავ ტო რი.

სა ხელ მწი ფო სად მი ნდო ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა მო ი ხა ტე ბა მი სი 
ინ სტი ტუ ცი ე ბი სად მი ნდო ბა ში. ინ სტი ტუ ცი ე ბის რო ლი და ხელ მძღვა ნე-
ლის რო ლი (პი რა დი მა გა ლი თი) ნდო ბის არ სე ბო ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ფაქ ტო რი ა. სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე მის დროს ხელ მძღვა ნე ლე ბის (შე-
სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში) და ნიშ ვნა ხდე ბო და, 
ხო ლო დე მოკ რა ტი ი სა და გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში ტარ დე ბა არ ჩევ ნე ბი. 
სად არის გა რან ტი ა, რომ სა უ კე თე სო იქ ნე ბა არ ჩე უ ლი? - კითხ უ ლობს ი. 
კორ ნაი და თა ვად ვე პა სუ ხობს - არ არის. მაგ რამ რას იზამ, ეს არის დე-
მოკ რა ტი ა. კა ცობ რი ო ბას მარ თვის ამა ზე უკე თე სი ფორ მა ჯერ ჯე რო ბით არ 
გა მო უ გო ნე ბი ა. ეს ეხე ბა ეკო ნო მი კის სა ბაზ რო სის ტე მა საც.

რაც შე ე ხე ბა ნდო ბის აღ დგე ნის სტრა ტე გი ას, ავ ტო რი სა მარ თლი-
ა ნად ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას სა ხელ მწი ფოს როლს. მი სი აზ რით, „სა-
ხელმწიფო ბიუროკრატია უნდა გახდეს მკაცრი, პროფესიონალური 
და არაკორუმპირებული“. ბიუროკრატიზმის გადაჭარბებულ კრიტიკას 
მივ ყავართ დეზორგანიზაციასთან და საბოლოოდ ოქლოკრატიასთან 
(მართვის ჯოგური პრინციპი). ნდობასა და კორუფციასთან „ბრძოლის“ 
მინ და ერ თი ფაქ ტი გა ვიხ სე ნო - 2001 წელს სა ქარ თვე ლოს მე ო რე პრე ზი-
დენ ტი (ე. შე ვარ დნა ძე) ხვდე ბო და ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის ხელ მძღვა-
ნე ლებს (ამ შეხ ვედ რას ეს წრე ბო და თქვე ნი მო ნა- მორ ჩი ლი, რო გორც სტა-
ტის ტი კის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლი). პრე ზი დენ ტმა დას ვა რი ტო რი კუ-
ლი კითხ ვა - რო გორ დავ ძლი ოთ კო რუფ ცი ა? და თვი თონ ვე უპა სუ ხა - უნ და 
და ვა კა ვოთ დარ ბაზ ში მსხდო მი „ძალოვნები“ (ი უ მო რით), რაც იმა ზე მი უ-
თი თებ და, რომ იმ პე რი ოდ ში ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის მი მართ რო გორც 
პრე ზი დენ ტის, ისე მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ნდო ბის უაღ რე სად და ბა ლი 
დო ნე იყო.

სა ინ ტე რე სოდ ჟღერს ავ ტო რის დე ბუ ლე ბა, რომ „არ არ სე ბობს 
„პრიო რიტეტები“ და „საკვანძო რგოლები“ და ნურც შეეცდებით მათ 
გამოვლინებას“, ვინაიდან ჩვენ ვცხოვრობთ „პოსტსოციალისტურ“ 
ქვეყნებში და ვართ „წინა ტრაექტორიაზე დამოკიდებული“. ჩვენი აზრით, 
ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტისას უნდა შევეჭიდოთ მთავარ 
რგოლს, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ამოვიყვანოთ „მთლიანი ჯაჭვი“ 
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(ცნობილი გამონათქვამი). და ეს რგოლი, ვფიქრობთ, საზოგადოების 
წევრთა მენტალიტეტია. „რთულია ორიოდე ათწლეულის (სტატია დაიბეჭდა 
2003 წელს - თ.ბ.) განმავლობაში ხალხის მენტალიტეტის შეცვლა“, გვა უწყ-
ებს ავ ტო რი, მე კი და ვა მა ტებ დი, რომ უფ რო რთუ ლი ა, ვიდ რე ეკო ნო მი კის 
მა ღა ლი დო ნის მიღ წე ვა.

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სტა ტია თით ქმის ორი ათე უ ლი წლის წინ და ი-
წე რა, თუმ ცა მას ში გან ხი ლუ ლი სა კითხ ე ბი სა ქარ თვე ლო სათ ვის დღე საც 
უაღ რე სად მწვა ვე და აქ ტუ ა ლუ რი ა. დე მოკ რა ტი ი სა და სა ბაზ რო ეკო ნო მი-
კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზა ზე წინ წა სუ ლი ქვეყ ნე ბის (მათ შო რის უნ გრე თის) 
გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბის გან ვი თა რების გა რე შე ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე მდგა რი ფუნ-
და მენ ტუ რი ამო ცა ნე ბის წარ მა ტე ბით შეს რუ ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე-
ბე ლი ა. ამ გვა რი ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა კი რთუ ლი, ხან გრძლი ვი 
პრო ცე სი ა. იგი, პირ ველ რიგ ში, ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კურ ნე ბა სა და 
პრო ცე სი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო მხარ და ჭე რა ზეა და მო კი დე ბუ ლი.

ეს არის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გაკ ვე თი ლი, რო მელ საც პროფ. ი. 
კორნაის სტატია „პატიოსნება და ნდობა გარდამავალ ეკონომიკაში“, 
გვთავაზობს. 
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