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ყვე ლა ქვე ყა ნა ში პა ტი ოს ნე ბა და ნდო ბა ყო ველ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
იყო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ში, მაგ რამ მათ გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი 
აკის რი ათ გარ და მა ვალ ეკო ნო მი კა ში. სწო რედ ამი ტომ სა ერ თა შო რი სო 
ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რულ მა კვლე ვით მა ინ სტი ტუტ მა კოლეგიუმბუდაპეშტმა 
ჩა ა ტა რა ამ პრობ ლე მა ტი კის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი კვლე ვა. სხვა დას ხვა სა-
მეც ნი ე რო დის ციპ ლი ნის წარ მო მად გენ ლე ბი 17 ქვეყ ნი დან - ეკო ნო მის-
ტე ბი, პო ლი ტო ლო გე ბი, სო ცი ო ლო გე ბი, იუ რის ტე ბი, ფი ლო სო ფო სე ბი და 
ან თრო პო ლო გე ბი - შე იკ რიბ ნენ გა მოც დი ლე ბის გა სა ზი ა რებ ლად და სა კუ-
თა რი იდე ე ბის სამ სჯავ რო ზე გა მო სა ტა ნად. მო ცე მუ ლი სტა ტია ემ ყა რე ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გებს. მე ასე ვე ბევ რი რამ ვის წავ ლე იმ აქ ტი უ-
რი დის კუ სი ე ბის დროს, რომ ლებ საც მი სი მო ნა წი ლე ე ბი აწყ ობ დნენ. ჩვენ 
არ ვცდი ლობ დით სა ერ თო დას კვნე ბის გა მო ტა ნას და არ ვე თან ხმე ბო დით 
ერ თმა ნეთს რიგ სა კითხ ებ ში. ამ სტა ტი ა ში ასა ხუ ლია მხო ლოდ ჩე მი რამ-
დე ნი მე იდე ა, რო მე ლიც კო ლე გი უმ ბუ და პეშ ტის პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ო-
ბის წყა ლო ბით და ი ბა და. იმე დი მაქვს ისი ნი ხელს შე უწყ ობს ამ სფე რო ში 
უფ რო დაწ ვრი ლე ბი თი კვლე ვე ბი სად მი ინ ტე რე სის გაღ ვი ვე ბას. სტა ტი ა ში 

* იანოშ კორნაი (1928) - უნგრელი ეკონომისტი. პოსტკომუნისტური ეკონომიკური
ტრანსფორმაციის პრობლემების მსოფლიოში აღიარებული მკვლევარი. წი-
ნამდებარე სტატია დაიბეჭდა უნგრულ ენაზე 2003 წელს ჟურნალში Bcszelo, vol. 
8, p. 20-29 (Kornai J. Tisztesseg es bizalom a poszt-szocialista atmenct fenyebcn).  იმავე 
წელს ითარგმნა რუსულ ენაზე და დაიბეჭდა ჟურნალში “Вопросы экономики”, 
№9. (2003). რუსულიდან თარგმნა პროფ. ე. მექვაბიშვილმა.
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ყუ რადღ ე ბას გა ვა მახ ვი ლებ სამ სა კითხ ზე: ფირ მებს შო რის ურ თი ერ თო ბა; 
სა ხელ მწი ფოს შექ მნა, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ვენ დოთ; ნდო ბის გამ ყა რე-
ბის სტრა ტე გი ა.

ურთიერთობა ფირმებს შორის

ბა ზა რი ფუნ ქცი ო ნი რებს მყიდ ვე ლებ სა და გამ ყიდ ვე ლებს შო რის 
კერ ძო კონ ტრაქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე. მიკ რო ე კო ნო მი კის ერ თ-ერთ პირ-
ველ ლექ ცი ა ზე სტუ დენ ტე ბი ეც ნო ბი ან მყიდ ველ სა და გამ ყიდ ველს შო-
რის დადე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ნი მუშს, რაც გუ ლის ხმობს გამ ყიდ ვე ლის 
მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლი სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის მი წო-
დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, მყიდ ვე ლის მხრი დან კი შე თან ხმე ბუ ლი ფა სის 
გა დახ დას.

ხელ შეკ რუ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია და ი დოს წე რი ლო ბი თი ფორ მით და 
მი სი პი რო ბე ბის მი ღე ბა დას ტურ დე ბა მხა რე თა ხელ მო წე რე ბით. მაგ რამ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ასე ვე ქმე დუ ნა რი ა ნად ჩა ით ვლე ბა, თუ იგი და დე ბუ ლია 
ზე პი რად, ანუ რო დე საც ორი ვე მხა რე წი ნას წარ ეთან ხმე ბა ყიდ ვა – გა-
ყიდ ვის პრო ცე სის დად გე ნილ წე სებს. მა გა ლი თად, რეს ტორ ნის სტუმ რე ბი 
არ აფორ მე ბენ კონ ტრაქტს, რომ ლის თა ნახ მა დაც გა და იხ დი ან ფასს ჭა-
მის შემ დეგ, მაგ რამ სუფ რას თან ჯდო მით ისი ნი ამ ყა რე ბენ რეს ტო რან თან 
სტან დარ ტულ, ზე პირ ხელ შეკ რუ ლე ბას.

სი ნამ დვი ლე ში, ყიდ ვა- გა ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გარ კვე ულ წი ლად 
გან სხვავ დე ბა მა თი იდე ა ლუ რი ნი მუ შის გან. სრულ ყო ფი ლი ხელ შეკ რუ ლე-
ბა სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. ყვე ლა ზე დე ტა ლურ კონ ტრაქ ტშიც კი შე უძ ლე-
ბე ლია ყვე ლა ნი უ ან სის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რად გან რთუ ლი კონ ტრაქ ტი 
შე იძ ლე ბა შე ი ცავ დეს ათა სო ბით პა რა მეტრს. უფ რო მე ტიც, ხელ შეკ რუ ლე-
ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სა მო მავ ლო პი რო ბე ბი, რომ ლებ საც, დი დი სურ-
ვი ლის მი უ ხე და ვად, ვერ გა ით ვა ლის წი ნე ბენ მხა რე ე ბი.

მყიდ ველ სა და გამ ყიდ ველს შო რის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის 
გარ და, აუ ცი ლე ბე ლია მა თი პა ტი ო სა ნი საქ ცი ე ლი. სწო რედ აქ არის სა-
ჭი რო ნდო ბა. ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბი სას, მყიდ ვე ლი ენ დო ბა გამ ყიდ-
ველს, რომ იგი იქ ნე ბა პა ტი ო სა ნი და სრუ ლი ად და ხა რის ხი ა ნად და ი ცავს 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მო ცე მულ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის 
პი რო ბებს. ამა ვე დროს, გამ ყიდ ვე ლი ენ დო ბა მყიდ ველს, რომ ის გა და-
იხ დის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თან ხსას. რაც უფ რო პა ტი ო-
სა ნი არი ან მხა რე ე ბი, მათ შო რის უფ რო ღრმაა ნდო ბა და მი ნი მა ლუ რია 
გა რი გე ბის ხარ ჯე ბი.
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ნდო ბის ხა რის ხის გა ზომ ვა შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხვა გზით, მა გა-
ლი თად, წი ნას წა რი გა დახ დის აქ ცი ე ბით. სა ინ ტე რე სო ა, რომ შე სა ბა მი სი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ბე ლო რუს ში, უკ რა ი ნა სა და რუ სეთ ში და ახ ლო ე ბით 40%-ი ა, 
ხო ლო უნ გრეთ ში, ჩე ხეთ ში და პო ლო ნეთ ში - და ახ ლო ე ბით 10%.

მყიდ ვე ლებ სა და გამ ყიდ ვე ლებს შო რის კერ ძო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
პი რო ბე ბი ხში რად ირ ღვე ვა. ბაზ რის (და ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბის) სა მარ-
თლი ა ნო ბის კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლია ასე თი დარ ღვე ვე ბის სიხ ში რე და სე რი-
ო ზუ ლო ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შეს წავ ლი ლი მო ნა ცე მე ბი ამ სფე რო ში 
არ გვაქვს, ზო გა დად ით ვლე ბა, რომ პოს ტ-სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნებ ში უფ-
რო ხში რად გვხვდე ბა შე სა ბა მი სი პრობ ლე მე ბი და მომ წი ფე ბუ ლი, ჩა მო-
ყა ლი ბე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის გან გან სხვა ვე ბით, მათ ბევ რად უფ რო 
სე რი ო ზუ ლი სა ხე აქვს. გარ კვე ულ წი ლად, ხელ შეკ რუ ლე ბის დარ ღვე ვის 
სიხ ში რე და ინ ტენ სი უ რო ბა კარ გად ასა ხავს კონ კრე ტუ ლი ბაზ რის თვის 
(და მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის თვის) და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნდო ბი სა და პა-
ტი ოს ნე ბის ხა რისხს. სა ხელ მწი ფოს მო უ წო დე ბენ უზ რუნ ველ ყოს კერ ძო 
კონ ტრაქ ტე ბის შეს რუ ლე ბა. სა კითხ ზე, თუ რა რო ლი უნ და ითა მა შოს მან 
თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ულ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში, არ სე ბობს ფარ თო 
დის კუ სი ა, მაგ რამ სა ხელ მწი ფოს რო ლის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნის მომ ხრე-
ე ბიც კი არ უარ ყო ფენ მის მნიშ ვნე ლო ბას კერ ძო კონ ტრაქ ტე ბის დაც ვის 
საქ მე ში. ეს არის კლა სი კუ რი ამო ცა ნა- მი ნი მუ მი სა ხელ მწი ფოს თვის. რა 
თქმა უნ და, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ამას იგი ცუ დად აკე თებს, გან სა კუთ-
რე ბით გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში.

და ვიწყ ოთ იმით, რომ თა ვად კა ნო ნე ბი არას რულ ყო ფი ლი ა. რო გორც 
არ არ სე ბობს სრულ ყო ფი ლი კერ ძო ხელ შეკ რუ ლე ბა, ასე ვე არ არ სე ბობს 
სრულ ყო ფი ლი კა ნო ნი. თე ო რი უ ლად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა მარ თლებ-
რი ვი ხარ ვე ზე ბი ყო ველ თვის შე ნარ ჩუნ დე ბა, მი უ ხე და ვად მა თი გა დაჭ რის 
ყვე ლა მცდე ლო ბი სა. რაც უფ რო ნაკ ლე ბად გა მოც დი ლე ბი და სულ სწრა-
ფე ბი არი ან დე პუ ტა ტე ბი თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბა ში, მით უფ რო შორს არის 
იდე ა ლის გან მათ მი ერ შექ მნი ლი კა ნო ნე ბი.

მხა რე ე ბი, რომ ლე ბიც სა ჩივ რით მი მარ თა ვენ სა სა მარ თლოს ხელ-
შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვის გა მო, ეჯა ხე ბი ან რე ა ლო ბას, სა დაც 
სა სა მარ თლო პრო ცე სი ძა ლი ან ნე ლა მიმ დი ნა რე ობს (პოს ტ-სო ცი ა ლის-
ტუ რი ქვეყ ნებ ში ამას შე იძ ლე ბა კი დევ უფ რო დი დი დრო დას ჭირ დეს, 
ვიდ რე მომ წიფ რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ე ბის ქვეყ ნებ ში, სა დაც უფ რო გან ვი-
თა რე ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი სა სა მარ თლო სის ტე მა გა აჩ ნი ათ). კი დევ უფ რო 
დი დი პრობ ლე მაა ის, რომ სა სა მარ თლო შე იძ ლე ბა იყოს მი კერ ძო ე ბუ ლი 
ან კო რუმ პი რე ბუ ლი. და ბო ლოს, ბევ რი პრობ ლე მა არ სე ბობს სა სა მარ-
თლოს გა ნა ჩე ნის აღ სრუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. შე სა ბა მი სი ორ გა ნო-
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ე ბი (სა სა მარ თლო აღ მას რუ ლე ბელ თა სის ტე მა) სუს ტია და შე საძ ლოა კო-
რუმ პი რე ბუ ლიც.

ზო გა დად, მას, ვინც ფიქ რობს, რომ სა ხელ მწი ფო სრულ ფა სოვ ნად 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფს კერ ძო კონ ტრაქ ტე ბის შეს რუ ლე ბას, უყა ლიბ დე ბა 
მის და მი უნ დობ ლო ბა. პრო ექ ტის ერთ – ერ თმა მო ნა წი ლემ, ვ. რა და ევ-
მა, მო იყ ვა ნა კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის თა ნახ მა დაც რუ სეთ ში გა მო-
კითხ ულ თა მხო ლოდ 24% ამ ბობს, რომ თუ ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბი და-
ირ ღვა, ისი ნი სა სა მარ თლოს მი მარ თა ვენ.

რო გორ და ი ცავს თავს კომ პა ნი ა, თუ არ ენ დო ბა სა ხელ მწი ფოს და 
ეჭ ვი ეპა რე ბა, რომ შე უძ ლია და ეყ რდნოს კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას? პირ ველ 
რიგ ში, მი სი ხელ მძღვან ლე ბი დიდ ხანს იფიქ რე ბენ იმა ზე, თუ ვის თან და-
ი ჭი რონ საქ მე. ყვე ლა ზე აშ კა რა გა მო სა ვა ლია შე მო ფარ გლონ საქ მი ა ნი 
ურ თი ერ თო ბე ბი სან დო პარ ტნი ო რე ბის წრით, რო მელ თა სა ი მე დო ო ბა ში 
ეჭ ვი არ ეპა რე ბათ. ეს აყა ლი ბებს ურ თი ერ თნდო ბას, მაგ რამ ამ ცი რებს პო-
ტენ ცი უ რი კონ ტრა გენ ტე ბის რა ო დე ნო ბას, რაც იწ ვევს კონ კუ რენ ცი ის შე-
სუს ტე ბას.

ამ რი გად, არ სე ბობს და ძა ბუ ლო ბა ნდო ბა სა და კონ კუ რენ ცი ას შო რის 
ურ თი ერ თქმე დე ბა ში: რაც უფ რო მე ტია ნდო ბა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმ ში, 
მით უფ რო ძლი ე რა დაა შეზღ უ დუ ლი კონ კუ რენ ცი ა.

პი რა დი საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა შე საძ ლე ბე ლია უფ-
რო დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბით, თუ კი რო მე ლი მე ერ თი მხა რე 
შე ეც დე ბა წი ნას წარ მო ი პო ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია პარ ტნი ო რის შე სა-
ხებ. მეტ ნდო ბას ბა დებს, თუ პარ ტნი ო რი წევ რია რო მე ლი მე პრო ფე სი უ-
ლი ასო ცი ა ცი ის ან სა ვაჭ რო პა ლა ტის, ეს უფ რო მეტ ნდო ბას ბა დებს. ნდო-
ბა ასე ვე შე იძ ლე ბა ემ ყა რე ბო დეს პო ტენ ცი უ რი პარ ტნი ო რის რე პუ ტა ცი ას 
ბიზ ნეს -სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მელ თა წევ რე ბი გა მოთ ქვა მენ აზრს იმის შე-
სა ხებ, თუ ვის თან შე გიძ ლია ურ თი ერ თო ბა და ვის თან - არა.

ეს მიდ გო მა და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, მა გა ლი თად, იმ ტუ რის ტე ბის ქცე-
ვის თვის, რომ ლე ბიც საზღ ვარ გა რეთ ჩა მო დი ან და მან ქა ნის და ქი რა ვე ბა 
სურთ. ამ ბა ზარ ზე დო მი ნი რებს მსხვი ლი მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ე ბი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად გი ლობ რივ მა ფირ მებ მა შე იძ ლე ბა უკე თე სი გა-
რი გე ბე ბი შეს თა ვა ზონ თა ვი ან თი ლო კა ლუ რი კავ ში რე ბის წყა ლო ბით, ტუ-
რის ტებს ეუფ ლე ბათ შეშ ფო თე ბა, რომ უც ნობ მა ფირ მამ შე იძ ლე ბა მო ატყ-
უ ოს ისი ნი და ამი ტომ მი მარ თა ვენ ცნო ბილ მსხვილ კომ პა ნი ებს.

თუ ნდო ბა ემ ყა რე ბა სა ხელს და რე პუ ტა ცი ას, ვიდ რე ხელ შეკ რუ ლე ბის 
კონ კრე ტუ ლი პი რო ბე ბის ანა ლიზს, ეს ამ ცი რებს ხელ შეკ რუ ლე ბის დარ-
ღვე ვის ალ ბა თო ბას, მაგ რამ ასე ვე ხელს უწყ ობს კონ კუ რენ ცი ის შეზღ უდ-
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ვას. რაც უფ რო ძლი ე რად და ეფექ ტი ა ნად მუ შა ობს ნდო ბის ქსე ლი, მით 
უფ რო რთუ ლია ბა ზარ ზე გას ვლა. თუ ხელ შეკ რუ ლე ბის გა სა ფორ მებ ლად 
სა ჭი როა პრო ფე სი უ ლი ასო ცი ა ცი ის რე კო მენ და ცი ა, ამ უკა ნას კნელს შე-
უძ ლია გახ დეს კლა ნი ან კარ ტე ლი და გა მო ავ ლი ნოს ან ტი კონ კუ რენ ტუ ლი 
ქცე ვა. ეს იმ ფაქ ტის კი დევ ერ თი და დას ტუ რე ბა ა, რომ არ სე ბობს და ძა ბუ-
ლო ბა ნდო ბა სა და კონ კუ რენ ცი ას შო რის.

ვთქვათ, ვინ მე აღ მოჩ ნდა არა საკ მა რი სად ფრთხი ლი და აირ ჩია 
პარ ტნი ო რი, რო მელ მაც და არ ღვია ხელ შეკ რუ ლე ბა. და ვუშ ვათ, რომ 
და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რე ერ თ-ერ თი მათ გა ნი ა, ვინც არას დროს მი მარ-
თავს სა სა მარ თლოს. რა შე უძ ლია მას ამ შემ თხვე ვა ში? ყვე ლა ზე ხში-
რად ადა მი ა ნე ბი ეგუ ე ბი ან და ნა კარგს, თუმ ცა ზო გი ამჯობინებს «კანონის 
ხელში მოგდებას». მაგალითად, მას შეუძლია რამდენიმე ძლიერი 
ახალგაზრდა გააგზავნოს «საქმეზე» ბიზნესმენთან, რომელსაც ვალი 
არ აქვს გადახდილი. გამოკითხვაში, რომელსაც ვ. რადაევი ეყრდნობა, 
აღნიშნულია: გამოკითხულთა 11% ამბობს, რომ არ იტყვის უარს ძალის 
გამოყენებაზე ხელშეკრულების პირობების აღსასრულებლად.

დღეს უნგრეთში ტერმინი «მაფია» ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი და ნა შა უ ლის თით ქმის ყვე ლა სა ხის და სა ხა სი ა თებ ლად. რე ა ლო ბა-
ში მა ფია არის «დამცავი ორგანიზაცია», არა ლე გა ლუ რი კერ ძო პო ლი ცი ა, 
რო მე ლიც იცავს მის «ჭერ ქვეშ» მყო ფი ბიზ ნეს მე ნე ბის ინ ტე რე სებს თუნ-
დაც ძა ლის გა მო ყე ნე ბით. მი სი ერ თ-ერ თი ტრა დი ცი უ ლი ფუნ ქციაა ფუ-
ლის შეგ რო ვე ბა და სეს ხის იძუ ლე ბით დაბ რუ ნე ბა. ზო გი ერ თი ბიზ ნეს მე ნი 
თვი თონ ეძებს მა ფი ის მფარ ვე ლო ბას, სხვებს კი იგი თვი თონ აი ძუ ლებს 
თა ვის სამ სა ხურს. ორი ვე შემ თხვე ვა ში აშ კა რა ა, რომ მა ფია (ამ სიტყ ვის 
საწყ ი სი გა გე ბით) აკ მა ყო ფი ლებს რე ა ლუ რად არ სე ბულ მოთხ ოვ ნი ლე ბას. 
იგი უზ რუნ ველ ყოფს კერ ძო კონ ტრაქ ტე ბის შეს რუ ლე ბას იქ, სა დაც ოფი-
ცი ა ლურ იუ რი დი ულ სამ სა ხუ რებს არ ძა ლუძთ ამის გა კე თე ბა. მა ფია მნიშ-
ვნე ლო ვან ძა ლად იქ ცე ვა, თუ კა ნონ მდებ ლო ბას მრა ვა ლი ხარ ვე ზი აქვს, 
სა სა მარ თლო სის ტე მა ნე ლია და კო რუმ პი რე ბუ ლი, სა დაც სა სა მარ თლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არ სრულ დე ბა.

კო ლე გი უმ ბუ და პეშ ტის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, იტა ლი ელ მა მკვლე-
ვარ მა ფ. ვარ სზსმა გა ა ა ნა ლი ზა, თუ რო გორ ცდი ლობ და ერ თ-ერ თი რუ-
სუ ლი მა ფი ო ზუ რი სტრუქ ტუ რა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე გას ვლას. მან თა-
ვი სი საქ მი ა ნო ბა და იწყო იტა ლი ა ში, მაგ რამ არა სამ ხრე თით, სა დაც, ასე 
ვთქვათ, ად გი ლი და კა ვე ბუ ლი იყო, არა მედ ჩრდი ლო ე თით, რომ დამ კვიდ-
რე ბუ ლი ყო პა ტი ო სა ნი ბიზ ნე სის სფე რო ში, მსხვი ლი ლე გა ლუ რი ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ მან და იწყო რე ა ლუ რი მა ფი ო ზუ რი სერ-
ვი სე ბის ქსე ლის შექ მნა. ეს მცდე ლო ბა წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. ეკო-
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ნო მის ტე ბის ენა ზე პრობ ლე მა იყო მოთხ ოვ ნის და არა მი წო დე ბის მხა-
რე. ჩრდი ლო ეთ იტა ლი ა ში ბიზ ნე სი ეყ რდნო ბა კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას და 
სა ხელ მწი ფოს შე საძ ლებ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოს კერ ძო კონ ტრაქ ტე ბი. აქ 
მა ფი ის მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთხ ოვ ნა არ ყო ფი ლა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ იგი ვე 
მა ფია მი ნი მუმ რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ო ნი-
რებ და უნ გრეთ ში, რა საც უნ გრე თის პო ლი ცი ის მა სა ლე ბიც მოწ მობს. სამ-
წუ ხა როდ, ამ ქვე ყა ნა ში მსგავს მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთხ ოვ ნა იყო კონ ტრაქ-
ტე ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე ვეც დე ბით ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ 
რამ დე ნი მე ზო გა დი დას კვნა. კონ ტრაქ ტე ბის და დე ბა და დარ ღვე ვა არ 
წარ მო ად გენს ორი ცალ კე უ ლი მხა რის იზო ლი რე ბულ ქმე დე ბას სა ხელ-
შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბა ში. გა რე მო, რო მელ შიც მზად დე ბა და სრულ დე-
ბა გა რი გე ბა, ხა სი ათ დე ბა სა მი სა ხის სო ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მით:

ა) იუ რი დი ულ -სა სა მარ თლო- ბი უ როკ რა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს კერ ძო ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბას სა ხელ მწი ფო იძუ-
ლე ბის გზით;

ბ) მო რა ლურ -ა სო ცი ა ცი უ რი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია 
ხელ შეწ კრუ ლე ბა ში მო ნა წი ლე მხა რე ე ბის პა ტი ოს ნე ბა სა და ურ თი ერ-
თნდო ბა ზე. პა ტი ო სა ნი საქ ცი ე ლი ქმნის რე პუ ტა ცი ას. მხა რე ებს შო რის ყა-
ლიბ დე ბა არა მტრუ ლი, არა მედ თა ნამ შრომ ლო ბის პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბი;;

გ) აგ რე სი ის მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა პირ და პირ ძა ლა დო ბას 
სა კა ნონ მდებ ლო სფე როს გა რეთ.

არ სე ბობს ორი სა ხის კავ ში რი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას ამ 
მე ქა ნიზ მებს შო რის. პირ ვე ლი აერ თი ა ნებს (ა) და (ბ) მე ქა ნიზ მებს პო ზი-
ტი უ რი და მა ტე ბი თი ურ თი ერ თო ბის ფარ გლებ ში. ორი ვე მე ქა ნიზ მის მოქ-
მე დე ბა ურ თი ერ თგაძ ლი ე რე ბუ ლი ა. რაც უფ რო შეძ ლებს ბიზ ნე სი ენ დოს 
იუ რი დი ულ მე თო დებს კერ ძო კონ ტრაქ ტე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მით 
უფ რო იშ ვი ა თად მო უ წევს მი მარ თოს იუ რი დი ულ პრო ცე დუ რებს. სა ჩივ რის 
შე ტა ნის საფ რთხე ძალ ზე რე ა ლუ რი ხდე ბა მა ში ნაც კი, თუ მას იშ ვი ა თად 
მი მარ თა ვენ. ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს ეს მით, რომ არა კე თილ სინ დი-
სი ე რი საქ ცი ე ლი წამ გე ბი ა ნი ა, მა შინ, რო ცა პა ტი ო სა ნი საქ ცი ე ლი მომ გე-
ბი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ა ა.

რაც უფ რო მე ტია ურ თი ერ თნდო ბა ბიზ ნეს პარ ტნი ო რებს შო რის, მით 
ნაკ ლე ბია სა სა მარ თლო საქ მე ე ბი. ეს ასუს ტებს სა სა მარ თლო სის ტე მა ზე 
ზე წო ლას, აჩ ქა რებს იუ რი დი ულ პრო ცე დუ რებს და კი დევ უფ რო აძ ლი ე-
რებს ნდო ბას სა მარ თლებ რი ვი სა სა მარ თლო- ბი უ როკ რა ტი უ ლი მე ქა ნიზ-
მის მი მართ.
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კავ ში რის მე ო რე ტი პი წი ნა აღ მდე გო ბას უქ მნის (ა) და (ბ) მე ქა ნიზ მებს 
(გ) მე ქა ნიზ მთან მი მარ თე ბა ში. ამ შემ თხვე ვა ში დეს ტრუქ ცი უ ლი ჩა ნაც-
ვლე ბის სი ტუ ა ცია წარ მო იქ მნე ბა. თუ პირ ვე ლი ორი იუ რი დი უ ლი მე ქა ნიზ-
მი ვერ ფუნ ქცი ო ნი რებს გა მარ თუ ლად, ვა კუ უ მი ივ სე ბა მე სა მე, უკა ნო ნო 
მე ქა ნიზ მით. რაც უფ რო მე ტად ეყ რდნო ბა ბიზ ნე სი მე ქა ნიზმ (გ)-ს და იყე-
ნებს უკა ნო ნო ზო მებს, მით უფ რო და ბა ლია კა ნო ნის ავ ტო რი ტე ტი. რაც 
უფ რო ეში ნი ათ მე წარ მე ებს ერ თმა ნე თის, მით ნაკ ლე ბია ურ თი ერ თნდო ბა 
მათ შო რის. ვხე დავთ, რომ ეს არის მან კი ე რი წრე, რო მელ შიც დეს ტრუქ ცი-
უ ლი პრო ცე სე ბი ურ თი ერ თძლი ერ დე ბა.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სე რი ო ზუ ლი დას კვნის 
გა კე თე ბა შეგ ვიძ ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი მოქ მე დე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბის 
არ ჩე ვას თან და კავ ში რე ბით. მთა ვა რი ძა ლის ხმე ვა არ უნ და იყოს კონ ცენ-
ტრი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლი სა და მა ფი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ზე, თუ ამო-
ცა ნად ვი სა ხავთ საქ მი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის „გასუფთავებას“. რა თქმა უნდა, 
ეს აუცილებელია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ 
(ა) და (ბ) პუნქტების გაძლიერებას, რაც თავისთავად შეამცირებს (გ) 
მექანიზმის სივრცეს.

სახელმწიფოს შექმნა, რომელსაც შეიძლება ვენდოთ

წი ნა გან ყო ფი ლე ბა ში უპი რა ტე სად გან ხი ლუ ლი იყო მყიდ ვე ლი სა და 
გამ ყიდ ვე ლის - ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, თუმ ცა ამა ვე დროს 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს რო ლი ამ სფე რო ში. ახ ლა მივ მარ თოთ 
ვერ ტი კა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვას სა ხელ მწი ფო სა და მო ქა ლა-
ქეს შო რის. რა არის სა ჭი რო სა ხელ მწი ფო სა და მის მო ქა ლა ქე ებს შო რის 
ნდო ბის და სამ ყა რებ ლად და გა სამ ყა რებ ლად (უფ რო სწო რად სა ხელ მწი-
ფო სა და ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ფირ მა)?

სა ინ ტე რე სოა პრო ექ ტის ამე რი კე ლი მო ნა წი ლის, პრო ფე სორ რ. ჰარ-
დი ნის პო ზი ცი ა. მი სი აზ რით, ადა მი ა ნი უნ და გა მო ვი დეს არა ნდო ბი დან, 
არა მედ იქი დან, რა საც ის „ლიბერალურ უნდობლობას“ უწოდებს. ნდო ბას 
გაფ რთხი ლე ბა უნ და, ის არ შე იძ ლე ბა გა იფ ლან გოს.

გა დავ ხე დოთ პო ლი ტი კო სე ბის საქ ცი ელს. მა თი საქ მი ა ნო ბის ზო გა დი 
გან სჯის გან თავს შე ვი კა ვებ. ბევრ პო ლი ტი კოსს კე თილ შო ბი ლი გან ზრახ-
ვე ბი ამოძ რა ვებს, ემ სა ხუ რე ბა ჰუ მა ნიზ მის პრინ ცი პებს და ხელ მძღვა ნე-
ლობს მა ღა ლი იდე ე ბით, ან თუნ დაც პა ტი ოს ნად წარ მო ად გენს გარ კვე-
უ ლი ფე ნის, ჯგუ ფის, რა ი ო ნის ან ელექ ტო რა ტის ინ ტე რე სებს. მაგ რამ კე-
თილ შო ბი ლი ზრახ ვე ბი შე იძ ლე ბა შე ე რი ოს ნაკ ლე ბად კე თილ შო ბილ თან: 

•	 ძალაუფლების მოპოვების ან მისი შენარჩუნების სურვილთან; 
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• მიცემული ხმების მაქსიმალური რაოდენობის მოგროვებასთან;
• პოლიტიკური და ეკონომიკური კლიენტურის შექმნასთან;
• და ბოლოს, უბრალოდ, როგორც თვით პოლიტიკოსების, ისე მათი

ოჯახებისა და მეგობრების შემოსავლისა და სიმდიდრის ზრდასთან.
ბევრ პო ლი ტი კოსს არ შე უძ ლია ობი ექ ტუ რი იყოს მა თი პო ლი ტი კუ რი 

მრწამ სი სა და პარ ტი ი სად მი ერ თგუ ლე ბის გა მო.
სა ხელ მწი ფო ზე სა უბ რი სას კი დევ ერ თი - ბი უ როკ რა ტის ტი პი უნ და 

იყოს პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი. კი დევ ერ თხელ, ნუ გან ვა ზო გა დებთ. ბევ რი 
მათ გა ნი ახ ლოს არის იდე ა ლუ რი ბი უ როკ რა ტის ტი პაჟ თან, რო მელ საც აღ-
წერს მ. ვე ბე რი - კომ პე ტენ ტუ რი, პა ტი ო სა ნი სა ხელ მწი ფო მო სამ სა ხუ რე, 
რო მე ლიც ხელ მძღვა ნე ლობს პრო ფე სი უ ლი მრწამ სით და სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ინ ტე რე სით. მაგ რამ მრა ვა ლი ბი უ როკ რა ტის ქცე ვა არ გა ნი საზღ ვრე-
ბა მხო ლოდ ამ ფაქ ტო რე ბით. ბევ რი მათ გა ნი მო წო დე ბუ ლია და იც ვას ბი-
უ როკ რა ტი ის (ან ცალ კე უ ლი მი სი ჯგუ ფის), რო გორც კლა სის ინ ტე რე სე ბი. 
ბი უ როკ რა ტე ბი, რო გორც წე სი, არ რჩე ბი ან გულ გრი ლი ფი ნან სუ რი სარ-
გებ ლის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის მი მართ და ზოგს არ შე უძ ლია წი ნა აღ-
მდე გო ბა გა უ წი ოს კო რუფ ცი ულ ცდუ ნე ბებს.

სა ხელ მწი ფო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბი ისე უნ და იყოს 
მოწყ ო ბი ლი, რომ რე ა ლის ტუ რად გა ით ვა ლის წი ნოს პო ლი ტი კო სე ბი სა და 
ბი უ როკ რა ტე ბის ქცე ვის უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. ზუს ტად იმი ტომ, რომ ჩვენ 
არ ვენ დო ბით სა ხელ მწი ფოს, ჩვენ უნ და შევ ქმნათ სა ჭი რო ინ სტი ტუ ტე ბი 
მო ქა ლა ქე ე ბი სა და მა თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სა ცა ვად. რა თქმა უნ და, ამ 
თვალ საზ რი სით, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის არის, რომ წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი დე მოკ რა ტი ის ინ სტი ტუ ტი - პარ ლა მენ ტი - ეფექ ტი ა ნად მუ შა ობ-
დეს და პარ ტი ებს შო რის, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ მთავ რო ბას ან ოპო-
ზი ცი ა ში არი ან, იყოს პო ლი ტი კუ რი მე ტო ქე ო ბა.

მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი სხვა ინ სტრუ მენ ტე ბიც არ სე-
ბობს. გა დავ ხე დოთ ზო გი ერთ მათ განს.

1. კა ნონ მდებ ლო ბის მომ ზა დე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა. კა ნო ნი სად მი 
ნდო ბა ძლი ერ დე ბა, თუ სა ზო გა დო ე ბა გრძნობს, რომ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი-
ღო კა ნონ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბა ში პირ და პირ, ან მა თი წარ მო მად გენ ლე-
ბის მეშ ვე ო ბით. პოს ტ-სო ცი ა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში ან სა ერ თოდ უგუ ლე ბელ-
ყო ფენ ასე თი მო ნა წი ლე ო ბას, ან ფორ მა ლურ ხა სი ათს აძ ლე ვენ მას.

სა კა ნონ მდებ ლო „ქორეოგრაფია“ სოციალიზმის დროს ასევე 
შეიცავდა იმას, რასაც „საზოგადოებრივი დებატების“ სა ხე ლი ეწო და, 
რომ ლის დრო საც გა ნი ხი ლე ბო და ცალ კე უ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა და დე-
ბა სპე ცი ა ლუ რი ინ ტე რე სის მქო ნე ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ, 
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ანუ იმ ადა მი ა ნე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც მმარ თველ მა პარ ტი ამ წარ გზავ ნა 
ხელ მძღვა ნელ პო ზი ცი ებ ზე ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა ცი ა ში.

შე საძ ლო ა, ად რინ დელ თან შე და რე ბით პოს ტსო ცი ა ლის ტურ ქვეყ ნებ-
ში მიღ წე უ ლია გარ კვე უ ლი პროგ რე სი ამ სფე რო ში, მაგ რამ ნამ დვი ლი ღია 
სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ე ბი, ან მო საზ რე ბე ბის და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი 
მიდ გო მე ბის შე ჯა ხე ბა ჯერ კი დევ საკ მა ოდ იშ ვი ა თი ა.

პოს ტსო ცი ა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში არ არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნე ბი, 
რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას კა ნონ მდებ-
ლო ბის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში. აქ ყვე ლა ფე რი მთავ რო ბი სა და შე სა ბა მი-
სი ორ გა ნო ე ბის შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ ხორ ცი ელ დე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ჭი-
როა ისე თი კა ნო ნის მი ღე ბა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბას (თუნ დაც მი ნი მა ლუ რი ოდე ნო ბით), მი სი ფორ-
მე ბის გან საზღ ვრას და იმ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი-
რე ბას და მა თი პო ზი ცი ე ბის გან ხილ ვას.

აქ ვე სა ჭი როა გა კეთ დეს პა ტა რა შე ნიშ ვნა: და ვუშ ვათ, ასე თი კა ნო ნი 
მი ღე ბუ ლი ა. რო გორც სხვა ნე ბის მი ერ კა ნონ ში, მას შიც ბევ რი ხარ ვე ზი იქ-
ნე ბა. ქვეყ ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბა შე ეც დე ბა შე ას რუ ლოს იგი სრუ ლად და 
ენერ გი უ ლად, ან ფორ მა ლუ რად. ასე ვე არ შეგ ვიძ ლია დარ წმუ ნე ბუ ლი ვი-
ყოთ, რომ სა ზო გა დო ე ბა მი აქ ცევს ყუ რადღ ე ბას ამ კა ნონს. მან შე იძ ლე ბა 
ჩათ ვა ლოს, რომ ის პო ლი ტი კო სე ბი სა და იუ რის ტე ბის ინ ტე რეს თა სფე-
როს მი ე კუთ ვნე ბა.

2. ნე იტ რა ლუ რი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბი. მო ვიყ ვა ნოთ რამ-
დე ნი მე მსგავ სი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მა გა ლი თე ბი: 

•	 ცენ ტრა ლუ რი ბან კი;
•	 სა ბან კო სის ტე მა და, შე საძ ლოა ზო გი ერ თი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფი-

ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტი;
•	 ორ გა ნო, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სა ფონ დო ბირ ჟის საქ მი ა ნო ბის 

კონ ტროლს
•	 სა ხელ მწი ფო აღ რიცხ ვის პა ლა ტა;
•	 ენერ გე ტი კუ ლი კო მი სი ა; 
•	 ან ტი მო ნო პო ლი უ რი კო მი ტე ტი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კონ კუ-

რენ ცი ას.
რა აქვთ ამ ინ სტი ტუ ტებს სა ერ თო? სა ვა რა უ დოდ, ისი ნი გვერ დზე 

რჩე ბი ან ყო ველ დღი უ რი პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლი დან, ინარ ჩუ ნე ბენ ნე იტ-
რა ლი ტეტს და მი უ კერ ძო ებ ლო ბას. მათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი უნ და მი ი ღონ 
მხო ლოდ პრო ფე სი უ ლი კრი ტე რი უ მე ბის სა ფუძ ველ ზე. მა თი ლი დე რე ბის 
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პა ტი ოს ნე ბა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი გა რან ტია უნ და იყოს იმის თვის, რომ 
ისი ნი პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის მაღ ლა დგა ნან და არ მო ნა წი ლე ო ბენ პარ-
ტი ულ ინ ტე რე სებ ში. ასე თი მო ლო დი ნე ბი ძა ლი ან მოგ ვა გო ნებს იმას, რა-
საც სა ზო გა დო ე ბა ელის და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლო ე ბის გან.

ჩვენ ჩა მოვ თვა ლეთ მხო ლოდ ექ ვსი და წე სე ბუ ლე ბა, მაგ რამ მა თი 
რიცხ ვი გა ცი ლე ბით მე ტი ა. ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი-
რე ბის ფუნ ქცი ებს და / ან კონ ტროლს არა მხო ლოდ სა ჯა რო სექ ტორ ში 
ან ეკო ნო მი კა ში, არა მედ სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სხვა სფე რო ებ შიც.

რო მე ლი ერ თიც არ უნ და გან ვი ხი ლოთ ამ და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან, მო-
ცე მუ ლი მო ლო დი ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შეს რუ ლე ბი სას წარ მო ი შო ბა უამ რა-
ვი პრობ ლე მა. და ვიწყ ოთ ნე იტ რა ლუ რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე-
ბის ლი დე რე ბის შერ ჩე ვი თა და და ნიშ ვნით. ეს შერ ჩე ვა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, 
გან გე ბის მი ერ არ ხორ ცი ელ დე ბა. ვინ მეს (შე საძ ლოა პრე მი ერ -მი ნისტრს, 
პარ ლა მენ ტის ხელ მძღვა ნელს, ან ქვეყ ნის პრე ზი დენტს) აქვს გარ კვე ულ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე კან დი და ტუ რის და სა ხე ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. სხვას 
ან სხვებს აქვთ უფ ლე ბა გა ნი ხი ლონ მო ცე მუ ლი კან დი და ტუ რა მი სი ამ 
თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის თვალ საზ რი სით. და ბო ლოს, ვი ღაც 
აწერს ხელს და ნიშ ვნის ბრძა ნე ბას. ასე თი პრო ცე დუ რა მი უ თი თებს იმა ზე, 
რომ ამა თუ იმ სა ხელ მწი ფო ებ რივ თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნა ვერ იქ ნე ბა 
სრუ ლი ად და მო უ კი დე ბე ლი. 

ნე იტ რა ლუ რი ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს 
რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ხა ზის მხარ დამ ჭე რი და სი ნამ დვი ლე ში იქ ნე ბა 
ლო ი ა ლუ რი იმ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ან პო ლი ტი კო სის მი მართ, რომ ლის 
მეშ ვე ო ბი თაც მან მი ი ღო თა ვი სი პოს ტი.

ნდო ბა შე უძ ლე ბე ლია კონ ტრო ლის გა რე შე. ხშირ შემ თხვე ვა ში ის 
არ ხორ ცი ელ დე ბა, ან ხორ ცი ელ დე ბა მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად. შე დე გად 
ირ ღვე ვა კავ ში რი ლი დე რის თვის კონ კრე ტუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და-
კის რე ბა სა და მის მი ერ სამ სა ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ სრუ ლე ბას 
შო რის. ერ თის მხრივ, თუ ასე თი ინ სტი ტუ ტის ხელ მძღვა ნე ლი ინიშ ნე ბა 
თა ნამ დე ბო ბა ზე ხან გრძლი ვი ვა დით (შე საძ ლოა სი ცოცხ ლის გან მავ ლო-
ბა ში), ეს აძ ლი ე რებს მის მი უ კერ ძო ებ ლო ბას და და მო უ კი დებ ლო ბას. მე ო-
რეს მხრივ, ასეთ და ნიშ ვნას აქვს თა ვი სი უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი: მის საქ-
მი ა ნო ბა ზე კონ ტრო ლი კი დევ უფ რო შე სუს ტე ბუ ლი ა. თქვენ არ შე გიძ ლი ათ 
გა ა თა ვი სუფ ლოთ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ცუ დად მუ შა ობს.

ჩვენ ხში რად ვაწყ დე ბით წი ნა აღ მდე გო ბას, რო მე ლიც ახა სი ა თებს 
სა ხელ მწი ფოს დე მოკ რა ტი უ ლი ფორ მით ორ გა ნი ზე ბას. სა ზო გა დო ე ბის 
დე მოკ რა ტი უ ლი მოწყ ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რან ტიაა მრა ვალ პარ ტი უ-
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ლი სის ტე მა, პარ ტი უ ლი მე ტო ქე ო ბა და მთავ რო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა-
პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბა ზე. 

ამა ვე დროს, კარ გად ჩანს მო ქა ლა ქე ებ ში იმ ადა მი ა ნე ბი სად მი ნდო-
ბის გა მოღ ვი ძე ბის სურ ვი ლი, ვინც ას რუ ლებს სა ხელ მწი ფო ებ რივ ფუნ-
ქცი ებს, არი ან თა ვი ან თი საქ მის ექ სპერ ტე ბი და მუ შა ო ბენ პარ ტი ი სა და 
პარ ლა მენ ტის სა ში ნაო პო ლი ტი კი სა გან და მო უ კი დებ ლად. წარ მო მად-
გენ ლო ბით დე მოკ რა ტი ა ში ნდო ბა უნ და გან მტკიც დეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ფუნ ქცი ე ბის და ნიშ ნულ პრო ფე სი ო ნა ლებ ზე 
გა და ცე მით. ამ წი ნა აღ მდე გო ბამ ჯერ კი დევ ვერ მი ი ღო თა ვი სი თე ო რი უ-
ლი გა დაწყ ვე ტა.

3. რე ფე რენ დუ მე ბი. პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ის ინ სტი ტუ ტე ბის ფარ-
თო გა მო ყე ნე ბის იდე ას იცავ და პრო ექ ტის შვე დი მო ნა წი ლე, პრო ფე სო რი 
ბ. ფრე ი. მან ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცია მის რიგ უპი რა ტე სო ბებს. სა პარ ლა მენ ტო 
ან ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის დროს ამომ რჩე ვე ლი ხმა აძ ლევს პარ ტი ას 
ან კან დი დატს. ეს ნიშ ნავს „პა კე ტის“ არ ჩე ვას, რად გან პარ ტია ან კან დი-
და ტი წარ მო ად გენს კონ კრე ტულ პო ზი ცი ებს

რიგ სა კითხ ებ ზე. ამომ რჩე ვე ლი შე იძ ლე ბა არ ეთან ხმე ბო დეს პარ ტი-
ას ან კან დი დატს რო მე ლი მე სა კითხ ში, მაგ რამ მა ინც მის ცეს ხმა მათ პო-
ლი ტი კურ ფი ლო სო ფი ას თან და წი ნა საქ მი ა ნო ბას თან, ან სუ ლაც პრობ-
ლე მუ რი სა კითხ ე ბი სად მი მა თი მიდ გო მე ბის უმე ტე სო ბას თან თან ხვედ-
რის გა მო.

ამ რი გად, ამომ რჩე ვე ლი „ყიდულობს“ სასურველს „პა კეტს”, რომ ლის 
ნა წილ ზეც მან უა რი თქვა. ამა ვე დროს რე ფე რენ დუ მე ბი მო ქა ლა ქე ებს სა-
შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ ხმა მის ცენ კონ კრე ტულ სა კითხ ებს და არა - „პაკეტს”. 
ეს ას ტი მუ ლი რებს მო ქა ლა ქე თა კონ სტრუქ ცი ულ აზ როვ ნე ბას და სა მო ქა-
ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბას. სა ხელ მწი ფოს მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი 
მსგავ სი აქ ცი ე ბი უფ რო ღრმად აღ ვი ძებს მის და მი მო ქა ლა ქე თა ნდო ბას.

რე ფე რენ დუ მი შე იძ ლე ბა ჩა ტარ დეს არა მხო ლოდ ეროვ ნუ ლი მნიშ-
ვნე ლო ბის სა კითხ ე ბის გარ შე მო, არა მედ მცი რე ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ-
თე უ ლე ბის თვი საც (მა გა ლი თად, ქა ლა ქე ბი ან სოფ ლე ბი). ეს ხელს უწყ ობს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის უფ რო მეტ დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ას.

აქ ისევ აუ ცი ლე ბე ლია პა ტა რა შე ნიშ ვნა: არას წო რია იმის თქმა, რომ 
რე ფე რენ დუმ მა, რო გორც ინ სტი ტუტ მა, შე იძ ლე ბა თა ვი დან აი ცი ლოს შიდა 
პო ლი ტი კის გავ ლე ნა. ხშირ შემ თხვე ვა ში, რე ფე რენ დუ მის ჩა ტა რე ბა პირ-
და პირ ან ირი ბად ინი ცი რე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ან სხვა ორ გა-
ნი ზე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის მი ერ. იგი ვე ძა ლებს შე უძ ლი ათ გავ ლე ნა 
ან თუნ დაც მა ნი პუ ლი რე ბა მო ახ დი ნონ ამომ რჩე ველ თა ქცე ვა ზე. რა თქმა 
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უნ და, შე უძ ლე ბე ლია პირ და პირ დე მოკ რა ტი ა ზე სწრა ფი გა დასვლა. სა ზო-
გა დო ე ბამ უნ და ის წავ ლოს მის პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბა. სხვა  დას ხვა სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი ან სა კა ნონ მდებ ლო სა კითხ ე ბის რე ფე რენ დუ მის სა ხით და-
ყე ნე ბის პრაქ ტი კა უნ და ინერ გე ბო დეს მუდ მი ვად და ეტა პობ რი ვად.

4. არასამთავრობო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ნდო-
ბის აღ დგე ნა ში შე უძ ლი ათ შე ას რუ ლონ სხვა დას ხვა არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ებ მა და მო ქა ლა ქე თა ნე ბა ყოფ ლო ბით მა ასო ცი ა ცი ებ მა. ჩვე ნი 
დის კუ სი ე ბის დროს, არა ერ თხელ აღ ვნიშ ნეთ რ. პუტ ნა მის კლა სი კუ რი ნა-
წარ მო ე ბი, რო მე ლიც ეძღ ვნე ბა ჩრდი ლო ეთ იტა ლი ა ში დე მოკ რა ტი უ ლი 
ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბას. მას მოჰ ყავს მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც მი უ-
თი თე ბენ, ერ თი მხრივ, მო ქა ლა ქე თა გა ერ თი ა ნე ბებ სა და არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა სა და აქ ტი ვო ბას შო რის მჭიდ რო კო რე-
ლა ცი ა ზე, და მე ო რე მხრივ - სა ზო გა დო ე ბის წევ რთა ურ თი ერ თნდო ბა ზე. 
ეს ურ თი ერ თნდო ბა ქმნის „სოციალურ კაპიტალს”. რაც უფ რო აქ ტი უ რად 
ეკონ ტაქ ტე ბი ან მო ქა ლა ქე ე ბი ერ თმა ნეთს და რაც უფ რო დი დია იმ ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის რიცხ ვი, სა დაც ისი ნი ახერ ხე ბენ ამ კონ ტაქ ტებს, მით უფ რო 
იზ რდე ბა „სოციალური კაპიტალი“. პუტ ნა მის პი ო ნე რუ ლი ნა მუ შე ვა რი და-
ფუძ ნე ბუ ლია რამ დე ნი მე ემ პი რი ულ კვლე ვა ზე.. ზო გი ერ თმა მათ გან მა და ა-
დას ტუ რა მი სი საწყ ი სი ჰი პო თე ზა, ზო გი ერ თმა კი- არა. მარ თლაც არ სე ბო-
ბენ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კუ რი გა მიჯ ვნის ზე მოთ დგა ნან, 
მაგ რამ ამა ვე დროს, ბევ რი მათ გა ნი რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ღია 
ან სა ი დუმ ლო გავ ლე ნის ქვეშ არი ან, ან შე იქ მნენ მა თი მო ნა წი ლე ო ბით.

რაც უფ რო სეგ მენ ტი რე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბა (პო ლი ტი კუ რი, ეთ ნი კუ-
რი, რე ლი გი უ რი თვალ საზ რი სით), მით უფ რო ძლი ე რია „სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის“ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ურ თი ერთ უნ დობ ლო ბა.

5. სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. რა თქმა უნ და, იმ ქვეყ ნე ბის თვის,
რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ ევ რო კავ შირ ში შეს ვლას, ევ რო კავ ში რი - ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა ა. შეგ ვიძ ლია და ვა სა ხე-
ლოთ სხვე ბიც, მათ შო რის სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი: სა-
ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი (IMF) და მსოფ ლიო ბან კი (WB); ჯან დაც-
ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია (WHO); შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია 
(ILO) და გა ე როს სხვა სა ა გენ ტო ე ბი. რა თქმა უნ და, მო ქა ლა ქე ებს მე ტი იმე-
დი აქვთ, რომ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა რე ვა უზ რუნ ველ ყოფს 
ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბე ბის, ან პო ლი ტი კო სე ბი სა და ბი უ როკ რა ტე ბის მი ერ 
მა თი უფ ლე ბე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სა და უმოქ მე დო ბის გან გარ კვე-
ულ დაც ვას. ამის თვის შეგ ვიძ ლია მო ვიყ ვა ნოთ ატი პი უ რი პნევ მო ნი ის ბო-
ლოდ რო ინ დე ლი მა გა ლი თი, რო ცა WHO-ს აქ ტი უ რი ჩა რე ვა გახ და სა ჭი რო 
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იმის თვის, რომ ჩი ნე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბას ეღი ა რე ბი ნა პრობ ლე მის სე-
რი ო ზუ ლო ბა და მი ე ღო ადეკ ვა ტუ რი ზო მე ბი. ცალ კე ულ შემ თხვე ვა ში სა ვა-
ლუ ტო ფონ დმა მხა რი და უ ჭი რა პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის გრძელ-
ვა დი ან ეკო ნო მი კურ ინ ტე რე სებს და გა აკ რი ტი კა ფი ნან სე ბის პო პუ ლის-
ტუ რი ხარ ჯვა ნა ცი ო ნა ლუ რი მთავ რო ბე ბის მი ერ. კვლავ უნ და გა კეთ დეს 
შე ნიშ ვნა: გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ არც სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი არი ან უცოდ ველ ნი. ხში რად მა თი ჩა რე ვა მტკივ ნე უ ლია და უფ რო 
მე ტი ზი ა ნი მო აქვთ, ვიდ რე სარ გე ბე ლი. თუნ დაც მა შინ, რო ცა სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის პო ზი ცია სწო რი ა, მას ყო ველ თვის არ შე უძ ლია დაძ-
ლი ოს ნა ცი ო ნა ლუ რი მთავ რო ბი სა და ბი უ როკ რა ტი ის წი ნა აღ მდე გო ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ხუ თი დან თი თო ე უ ლი პუნ ქტის გან ხილ ვის დას-
რუ ლე ბის შემ დეგ ჩვენ ვა კე თებთ შემ დეგ დას კვნებს: დი ახ, ამ ინ სტი ტუტს 
შე უძ ლია ითა მა შოს ძა ლი ან სა სარ გებ ლო რო ლი, მაგ რამ იქ ვე მი სი გავ-
ლე ნა შეზღ უ დუ ლია და შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თი შე დე გე ბიც კი გა მო იწ ვი ოს. 
ხალხს შე უძ ლია ბო რო ტად გა მო ი ყე ნოს ნე ბის მი ე რი ინ სტი ტუ ტის უფ ლე-
ბე ბი და ძა ლა უფ ლე ბა; ფაქ ტი ა, რომ სა უ კე თე სოდ დაპ რო ექ ტე ბუ ლი და 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის გა ცუ რე ბაც კი შე საძ ლე ბე ლი ა.

გა მოვ თქვამთ რამ დე ნი მე მო საზ რე ბას ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას თან და-
კავ ში რე ბით.

ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ვი ღა ცის თვის „ინსტიტუციო-
ნალური ეკონომისტის“ წოდება და მამ ცი რებ ლად მი იჩ ნე ო და. რაც იმას 
ემ ყა რე ბო და, რომ თით ქოს და, ადა მი ანს არ შე უძ ლია ეკო ნო მი კუ რი მოვ-
ლე ნე ბის სწო რად გა ა ნა ლი ზე ბა, მო დე ლე ბის შექ მნა და მა თი გა მო ყე ნე-
ბა გარ კვე უ ლი დას კვნე ბის გა კე თე ბის მიზ ნით. მას მხო ლოდ სიტყ ვი ე რად 
შე უძ ლია აღ წე როს ეკო ნო მი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი. მაგ რამ რამ დე ნი წლის 
წინ სი ტუ ა ცია შე იც ვა ლა. ალ ბათ გარ დამ ტე ხი მო მენ ტი აღ მოჩ ნდა დ. 
ნორ ტის თვის ნო ბე ლის პრე მი ის მი ნი ჭე ბა ეკო ნო მი კა ში 1993 წელს, რა მაც 
ნათ ლად აჩ ვე ნა ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მის სა მეც ნი ე რო მნიშ ვნე ლო ბა. მას 
შემ დეგ ამ მი მარ თუ ლე ბამ გან ვი თა რე ბის ახა ლი ბიძ გი მი ი ღო და გახ და 
ძა ლი ან მო დუ რი. რაც ხში რად ხდე ბა ასეთ შემ თხვე ვა ში, ამის შემ დეგ იწყ-
ე ბა ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მის მნიშ ვნე ლო ბის გაზ ვი ა დე ბის პე რი ო დი, რო დე-
საც სწო რი, ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი მიდ გო მა აბ სურ დუ ლო ბამ დე და ვი და. 
რა პრობ ლე მა საც არ უნ და შე ხე ბოდ ნენ, პა სუ ხი წი ნას წარ მზად იყო: ის 
წარ მო იშ ვა ინ სტი ტუ ტე ბის არას რულ ყო ფი ლე ბის გა მო და მა შა სა და მე, ეს 
პრობ ლე მა რომ აღ მოვ ფხრათ, აუ ცი ლე ბე ლია ახა ლი შე სა ბა მი სი ინ სტი-
ტუ ტე ბის შექ მნა. 

ამ სტა ტი ის პირ ვე ლი ორი ნა წი ლი ხაზს უს ვამს ინ სტი ტუ ტე ბის მნიშ-
ვნე ლო ბას. აუ ცი ლე ბე ლია შეგ ნე ბუ ლად ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ ისე თი ინ სტი-
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ტუ ტი, რო მე ლიც გა უმ კლავ დე ბა ამა თუ იმ ამო ცა ნის გა დაჭ რას და იმავ-
დრო უ ლად შე ვუქ მნათ პი რო ბე ბი მის სპონ ტა ნურ გან ვი თა რე ბას. თუმ ცა 
სა უ კე თე სო ინ სტი ტუ ტიც კი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას არც თუ ისე სა-
უ კე თე სო მიზ ნე ბის თვის.

მრა ვა ლი შე საძ ლო ფაქ ტო რი დან აქ გა მოვ ყოფთ მხო ლოდ ერთს: ინ-
სტი ტუ ტის ხელ მძღვან ლის სუს ტი ხა სი ა თი. რა საც არ უნ და გან საზღ ვრავ-
დეს კა ნო ნი გა რეგ ნუ ლად ნე იტ რა ლუ რი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ სტი ტუ ტის შე-
საქ მნე ლად, მი სი ყვე ლა მოთხ ოვ ნა ილუ ზო რუ ლი იქ ნე ბა, თუ ინ სტი ტუ ტის 
ხელ მძღვა ნე ლი აღ მოჩ ნდე ბა მორ ჩი ლე ბა ში მთავ რო ბას თან, ან ნე ბის-
მი ერ სხვა პო ლი ტი კურ ძა ლას თან მი მარ თე ბა ში. თუ და წე სე ბუ ლე ბა და-
ფუძ ნე ბუ ლია წი ნა პი რო ბა ზე, რომ მის ლი დერ ში პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლია 
პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, ობი ექ ტუ რო ბა და ზნე ობ რი ვი პა ტი ოს ნე ბა, მაგ რამ 
სი ნამ დვი ლე ში ლი დე რი არა კომ პე ტენ ტუ რი, შეზღ უ დუ ლი, არა ო ბი ექ ტუ რი 
და თუნ დაც კო რუმ პი რე ბუ ლი ა, ასე თი ინ სტი ტუ ტის არ სე ბო ბას აზ რი აღარ 
ექ ნე ბა.

პოს ტსო ცი ა ლის ტურ ქვეყ ნებს კარ გი შან სი აქვთ მი ი ღონ სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ისე თი კა ნონ მდებ ლო ბა და რე გუ-
ლი რე ბის სხვა ზო მე ბი, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია დე მოკ რა ტი ის თა ნა-
მედ რო ვე ტი პებ სა და კერ ძო სა კუთ რე ბა ზე. ეს აუ ცი ლე ბე ლი, მაგ რამ არა-
საკ მა რი სი პი რო ბაა სა ხელ მწი ფოს მი მართ ნდო ბის შე საქ მნე ლად. რო გორ 
მუ შა ობს ხელ მძღვა ნელ თა შერ ჩე ვის მე ქა ნიზ მე ბი? ვინ არის პი რა დად პა-
სუ ხის მგე ბე ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზე? შე ე ფე რე ბი ან თუ არა 
ისი ნი და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტას? ამ ზა დე ბენ თუ არა ადა მი ა-
ნებს, რომ ლებ საც უნა რის შეს წევთ ახა ლი ამო ცა ნე ბის გა და საჭ რე ლად?

ნდო ბის გამ ყა რე ბის სტრა ტე გია

სტა ტი ის წი ნა ნა წი ლის ბო ლოს ფორ მუ ლი რე ბულ სა კითხ ებს მივ ყა-
ვართ ჩვე ნი სტა ტი ის მე სა მე თე მა ზე - რო გო რი უნ და იყოს ნდო ბის აღ დგე-
ნის სტრა ტე გი ა? არსებობს კი „პრიორიტეტული ამოცანები”, რომელთა 
სწრაფად გადაჭრამ შეიძლება მკვეთრად დააჩქაროს მთელი პროცესი, 
ან „საკვანძო რგოლები“ მათ ჯაჭ ვში? პრო ექ ტის ერ თ-ერ თი მო ნა წი ლის 
თქმით, შვე დი პო ლი ტო ლო გის ბ. როტ შტე ი ნის აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია ყვე-
ლაფ რის გა კე თე ბა იმი სათ ვის, რა თა სა ხელ მწი ფო ბი უ როკ რა ტია გახ დეს 
მკაც რი, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი და არა კო რუმ პი რე ბუ ლი. პრო ექ ტის ამე რი კე-
ლი მო ნა წი ლე, ე. უს ლა ნე რი თვლის, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ-
ზრდა ა. სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი საკ მა რი სად სო ცი ა ლი ზი რე ბუ ლე ბი უნ და 
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იყ ვნენ, რა თა მა თი საქ ცი ე ლი შე ე სა ბა მე ბო დეს ზნე ობ რივ ნორ მებს და 
პრინ ცი პებს.

უნ გრეთ ში კო რუფ ცი ი სა და და სა ზო გა დო ებ რი ვი რე სურ სე ბის ბო რო-
ტად გა მო ყე ნე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა წი ნა პლან ზე წა მო ვი და არა რო-
გორც დეკ ლა რი რე ბუ ლი პროგ რა მა, არა მედ რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის პრაქ ტი კა. ამა ვე დროს, ტე ლე ვი ზი ის, პარ ლა მენ ტის და პრე-
სის გან ხილ ვის სივ რცი დან ამო ვარ და ნდო ბი სა და პა ტი ოს ნე ბის მრა ვა-
ლი სხვა ას პექ ტი. თით ქმის არ მო იხ სე ნი ე ბა, თუ რო გორ მო ატყუა ერ თმა 
ბიზ ნეს მენ მა მე ო რე, რო გორ ატყ უ ე ბენ გამ ყიდ ვე ლე ბი მყიდ ვე ლებს, მშე-
ნებ ლე ბი - მო მა ვა ლი სახ ლის მე სა კუთ რე ებს, ხო ლო მო ვა ლე ე ბი - კრე დი-
ტო რებს. პრაქ ტი კუ ლად არ არის გა მოკ ვლე უ ლი (გარ და ცალ კე უ ლი შემ-
თხვე ვე ბი სა, რომ ლებ საც დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყვა სა ზო გა დო ე ბა ში) 
პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის ხა რის ხი და ე.წ. ობი ექ ტუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის 
მი უ კერ ძო ებ ლო ბა.

ჩვენი სა მეც ნი ე რო ჯგუ ფის წევ რე ბი ვერ მი ვიდ ნენ კონ სენ სუს თან 
იმის შე სა ხებ, თუ რა უნ და გა კეთ დეს. ასე თი ამო ცა ნა ჩვენს წი ნა შე არც იდ-
გა. თუ მთავ რო ბა ან პარ ლა მენ ტი შექ მნის კო მი სი ას, რო მე ლიც შე ის წავ-
ლის ამ სა კითხს, აუ ცი ლე ბე ლია მო ამ ზად დეს პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი-
ე ბი ში და დის კუ სი ე ბი სა და შე თან ხმე ბე ბის შემ დეგ. ჩვენს ჯგუფ ში ასე თი 
კო მი სია არ არ სე ბობ და. ჩვენ გან ვი ხი ლავ დით ფრი ად

მნიშ ვნე ლო ვან თე მას და ჩვე ნი მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო მკა ფი ოდ ჩა-
მოგ ვე ყა ლი ბე ბი ნა პრობ ლე მა, გა მოგ ვე ყო უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის მომ ტა-
ნი ფაქ ტო რე ბი და რაც შე იძ ლე ბა ღრმად ჩაგ ვე ხე და შე სა ბა მის მი ზეზ -შე-
დე გობ რივ და მო კი დე ბუ ლე ბებ ში. ზო გი ერ თმა ჩვენ გან მა მი აღ წია პრაქ-
ტი კუ ლი ფორ მუ ლი რე ბის დო ნეს, სხვე ბი შე მო ი ფარ გლნენ პრობ ლე მის 
ანა ლი ზით. გარ კვე უ ლი რე კო მენ და ცი ებს პრო ექ ტის ყვე ლა ან თით ქმის 
ყვე ლა მო ნა წი ლე ეთან ხმე ბო და, და ნარ ჩე ნებ მა კი გა მარ თეს აქ ტი უ რი 
დის კუ სი ა.

მე გა მოვ დი ვარ წი ნა პი რო ბი დან, რომ არ არ სე ბობს „პრიორიტეტები“ 
და „საკვანძო რგოლები“ და ნურც შე ეც დე ბით მათ მო ძებ ნას. ჩვენ წი ნა შე 
ძა ლი ან რთუ ლი

ამო ცა ნე ბის კომ პლექ სი დგას. თუ ზო გი ერ თი მათ გა ნი უგუ ლე ბელ ყო-
ფი ლი ა, მა შინ ვე თავს იჩე ნენ პრობ ლე მე ბი და ურ თი ერ თნდო ბა გაქ რე ბა. 
სწრა ფი დარ ტყმით ამის მოგ ვა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ამ კამ პა ნი ა ში მუდ მი-
ვად ყვე ლა ფრონ ტის მი მარ თუ ლე ბით უნ და უტევ დეთ.

სტრა ტე გი ის და გეგ მვი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი 
არის იმის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რომ ასე თი მოვ ლე ნე ბი მთელ მსოფ ლი ო ში 
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არის გავ რცე ლე ბუ ლი, თუმ ცა ჩვენ ვცხოვ რობთ სპე ცი ფი კურ რე გი ონ ში, 
პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი ტრან სფორ მა ცი ის სა ზო გა დო ე ბა ში.

ბევ რი პრობ ლე მა, მათ შო რის ამ სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი, ახა სი ა თებს 
უკ ლებ ლივ ყვე ლა ქვე ყა ნას, გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე. ამის მი უ ხე და ვად, ის-
ტო რი ის მიმ დი ნა რე ო ბა დღე ვან დელ დღემ დე დიდ წი ლად გან პი რო ბე-
ბუ ლია იმით, თუ რო გორ მი ი ღე ბა ესა თუ ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. ვგუ ლის-
ხმობ ხში რად ნახ სე ნებ ეფექტს „წინა განვითარების ტრაექტორიაზე 
დამოკიდებულებას“ (path dependence). თუნ დაც ორი ქვე ყა ნა თუ არის ძა-
ლი ან მსგავს მდგო მა რე ო ბა ში, რო გორც წე სი, მათ გან სხვა ვე ბუ ლი ის ტო-
რი უ ლი გზე ბით მი აღ წი ეს ამ მდგო მა რე ბას. ეს ის ტო რი კო სის თვის აშ კა რა ა, 
მაგ რამ ხში რად ბევრს ავიწყ დე ბა, რომ ლე ბიც რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვი ან 
მე ქა ნი კუ რად გად მო ა კო პი რონ უცხ ო უ რი გა მოც დი ლი ინ სტი ტუ ტე ბი, რე-
გუ ლი რე ბის ნორ მე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ის ფორ მე ბი. 

პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის წი ნა შე მდგა რი ამო ცა ნე ბი შე იძ ლე ბა 
გა ვა ერ თი ა ნოთ ორ ჯგუ ფად, რა საც გან საზღ ვრავს მა თი გა დაწყ ვე ტის თვის 
სა ჭი რო სიჩ ქა რე და წარ სუ ლი დან მემ კვიდ რე ო ბით მი ღე ბუ ლი პი რო ბე ბი. 
პირ ველ ჯგუფ ში შე დის სა კა ნონ მდებ ლო, სა სა მარ თლო და ინ სტი ტუ ცი უ-
რი ამო ცა ნე ბი. ისი ნი და კავ ში რე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი დე მოკ რა ტი ი სა და 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ნორ მებ თან შე თავ სე ბით სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ-
მწი ფოს შექ მნას თან, რო მელ შიც დო მი ნი რებს კერ ძო სა კუთ რე ბა. ეს უზ-
რუნ ველ ყოფს ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი სად მი ნდო ბის გამ ყა რე ბას, მო ქა-
ლა ქე თა დაც ვას თა ნამ დე ბო ბის პირ თა თვით ნე ბო ბი სა გან და თა ვი სი მო-
ქა ლა ქე ე ბის ნდო ბის ღირ სი სა ხელ მწი ფოს შექ მნას.

რა მემ კვიდ რე ო ბა დაგ ვრჩა ამ მხრივ სო ცი ა ლიზ მის გან? რა თქმა უნ-
და, კონ სო ლი დი რე ბუ ლი სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე მის ფარ გლებ ში, არ შე იძ-
ლე ბა ლა პა რა კი რე ვო ლუ ცი უ რი არა სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს შე-
ნარ ჩუ ნე ბა ზე. პი რი ქით, აქ თი თო ე უ ლი მოქ მე დე ბა მი ლი ო ნო ბით ნორ მით 
და ინ სტრუქ ცი ით რე გუ ლირ დე ბა. ამ მკვრი ვი „ქსოვილის“ გახ ლე ჩა ვერ 
მო ხერ ხდა მახ ვი ლის რამ დე ნი მე თა მა მი მოქ ნე ვით 1989-1990 წლებ ში. 
რიგ მა ქვეყ ნებ მა (მა გა ლი თად, რუ მი ნეთ მა) გან სა კუთ რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი 
გა ნი ცა დეს, მაგ რამ მთლიანობაში რეგიონი ხასიათდებოდა მშვიდობიანი 
გადასვლით. იურიდიული სტრუქტურის „ქსოვილი“ და ი შა ლა და ბევრ მცი-
რე დე ტალ ში ნა წილ -ნა წილ თა ვი დან აეწყ ო. ეს არც ისე შე სამ ჩნე ვი ა, მაგ-
რამ უფ რო ეფექ ტი ა ნია და მი სა ღე ბი. ყვე ლა წი ნა ნორ მა ძა ლა ში რჩე ბო და 
მათ ინ დი ვი დუ ა ლურ გა და სინ ჯვამ დე. ზო გი ერ თი წი ნა კა ნო ნი მთლი ა ნად 
შე საც ვლე ლი და ახ ლი დან შე საქ მნე ლი იყო. ბევ რი ახა ლი კა ნო ნის მი ღე-
ბა გახ და სა ჭი რო, რომ და რე გუ ლი რე ბუ ლი ყო ის მოქ მე დე ბე ბი და და მო კი-
დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სო ცი ა ლიზ მის პი რო ბებ ში არ არ სე ბობ და.
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ევ რო პუ ლი ბან კის თა ნამ შრო მე ლი მ. რე ი ზე რი ჩვე ნი ერთ – ერ თი 
მო ნა წი ლე ა, რო მელ მაც წარ მო ად გი ნა შემ დე გი რე ა ლო ბის და მა დას ტუ-
რე ბე ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი: რაც უფ რო წინ არის წა სუ ლი ინ სტი-
ტუ ცი ო ნა ლუ რი და სა კა ნონ მდებ ლო რე ფორ მე ბი, მით უკეთ მუ შა ობს სა-
ხელ მწი ფო ებ რი ვი ად მი ნის ტრა ცია და მით უფ რო მა ღალ შე ფა სე ბას იმ-
სა ხუ რებს სა სა მარ თლო ე ბის საქ მი ა ნო ბა, და მით უფ რო ძლი ე რია საქ მი ან 
პარ ტნი ო რებს შო რის ურ თი ერ თნდო ბა. 

სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბას შე უძ ლია მი აღ წი ოს 
იმ ეტაპს, რო დე საც ეს ამო ცა ნა მეტ წი ლად შეს რუ ლე ბუ ლი ა. ამ გა გე ბით, 
პოს ტსო ცი ა ლის ტურ სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია და ე წი ოს იმ ქვეყ ნებს, სა დაც 
უკ ვე ფუნ ქცი ო ნი რებს თა ნა მედ რო ვე, დე მოკ რა ტი უ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
სა ხელ მწი ფო, რო მე ლიც სო ცი ა ლის ტურ ექ სპე რი მენ ტებ ზე გა დას ვლის გა-
რე შე გან ვი თარ და. რამ დე ნი მე პოს ტ-სო ცი ა ლის ტუ რი ქვე ყა ნა უკ ვე არის 
ამ ეტაპ ზე: უნ გრე თი, პო ლო ნე თი, ჩე ხე თი, სლო ვე ნია და ბალ ტი ის ქვეყ ნე-
ბი. სხვე ბი ჯერ კი დევ შორს არი ან მომ წი ფე ბუ ლი, დე მოკ რა ტი ულ -კონ სტი-
ტუ ცი ო ნა ლუ რი ფორ მი სა გან. მათ ამ გზის მხო ლოდ ნა ხე ვა რი გა ი ა რეს. ეს 
ეხე ბა ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის უმე ტეს ნა წილს. მაგ რამ მათ თან 
მი მარ თე ბა შიც ზუს ტად შეგ ვიძ ლია გან ვსაზღ ვროთ, თუ რო მე ლი სა კა ნონ-
მდებ ლო და ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ამო ცა ნე ბი იქ ნე ბა გა და საჭ რე ლი უახ-
ლო ეს მო მა ვალ ში.

ეს, რა თქმა უნ და, არ ნიშ ნავს პრო ცე სის სა ბო ლო ოდ დას რუ ლე ბას. 
არ სე ბუ ლი კა ნო ნე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის 
სა ჭი რო ე ბა დარ ჩე ბა. მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის 
გავ ლე ნა, ძვრე ბი მო სახ ლე ო ბის სტრუქ ტუ რა ში, ცვლი ლე ბე ბი გა რე მო სამ-
ყა რო ში და ა.შ. ხელს შე უწყ ობს ახა ლი სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ცი ო-
ნა ლუ რი ამო ცა ნე ბის წარ მოქ მნას. ამ გა გე ბით, ეს პრო ცე სი უსას რუ ლო ა. 
თუმ ცა არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ სა მუ შა ო ე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი უნ და 
შეს რულ დეს გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის და საწყ ის ში. ასეთ ამო ცა ნებს ვერ 
გა დავ ჭრით შო კუ რი თე რა პი ით თუ ზედ მე ტი სიჩ ქა რით. აქ უნ და ვი მოქ მე-
დოთ თან და თა ნო ბით, ეტა პობ რი ვად, რამ დე ნი მე წელ ზე გათ ვლით. ის ტო-
რი უ ლი სა ზო მის მი ხედ ვით, ეს პე რი ო დი მო ი ცავს და ახ ლო ე ბით 10-20 წე-
ლი წადს. მას შემ დეგ, რაც პრობ ლე მა მეტ ნაკ ლე ბად მოგ ვარ დე ბა, ერ თა-
დერ თი, რი სი გა კე თე ბაც შე იძ ლე ბა, არის სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს 
„შეკეთება“ და „განახლება“.

მე ო რე ჯგუ ფი მო ი ცავს გან სხვა ვე ბულ ამო ცა ნებს. მათ შო რის ყვე-
ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ან თა მენ ტა ლი ტეტ თან. 
პირ ველ რიგ ში, აუ ცი ლე ბე ლია წარ სუ ლის მემ კვიდ რე ო ბის გა და ლახ ვა. 
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კო მუ ნის ტურ მა რე ჟიმ მა ადა მი ან თა გო ნე ბა ში შექ მნა ნდო ბი სა და ეჭ ვის 
უც ნა უ რი ალი ან სი. მე გო ბარს ვენ დო ბი, მაგ რამ არ ვი ცი ჩე მი უახ ლო ე სი 
მე გობ რე ბის წრის გა რეთ ვინ არის ჩამ შვე ბი. მე ეჭ ვით ვუ ყუ რებ პარ ტი ი სა 
თუ სა ხელ მწი ფოს ნე ბის მი ერ ორ გა ნი ზა ცი ას, იქ ნე ბა ეს პო ლი ცი ა, სა გა და-
სა ხა დო სამ სა ხუ რი ან ად გი ლობ რი ვი საბ ჭო. ხალ ხი ჩარ თუ ლია ნდო ბის 
მრა ვალ რიცხ ო ვან ქსე ლებ ში. თუ რა ი მე დე ფი ციტს წარ მო ად გენს, მი სი 
შოვ ნა შე იძ ლე ბა ასე თი ქსე ლის სხვა წარ მო მად გენ ლის დახ მა რე ბით და 
არა პა ტი ო სა ნი გა რი გე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით შე სა ბა მი სი ნაღ დი ფა სით. პი-
რი ქით, ასე თი ქმე დე ბა ით ვლე ბა სა მო ქა ლა ქო სი მა მა ცის პო ლი ტი კურ აქ-
ტად, რო მე ლიც ხში რად ხორ ცი ელ დე ბა უფ რო სე ბის მი ერ და რა საც ბავ-
შვე ბიც სწავ ლო ბენ.

შემ დეგ დად გა 1989-1990-ი ა ნი წლე ბი. გა ნა მო სა ლოდ ნე ლი იყო ასე 
ღრმად ფეს ვებ გად გმუ ლი ჩვე ვე ბის მა ლე გაქ რო ბა?

1990-ი ა ნი წლე ბის შუა პე რი ოდ ში ერ თხელ ვუს მენ დი რა დი ო გა და ცე-
მას, რომ ლის წამ ყვა ნიც თხოვ და აუ დი ტო რი ას აეხ სნა მის თვის, თუ რო-
გორ ახერ ხებ დნენ სა ბა ჟო ორ გა ნო ე ბის მოტყ უ ე ბას საზღ ვარ გა რეთ გა ტა-
რე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბი დან დაბ რუ ნე ბი სას. ხალ ხი სა თი თა ოდ რე კავ და და 
ტრა ბა ხობ და, თუ რო გორ მო ა ხერ ხეს კა ნო ნის დარ ღვე ვა და სა ხელ მწი-
ფოს მოტყ უ ე ბა. რა თქმა უნ და, ეს ასე ვე ხდე ბა ყვე ლა ზე კა ნონ მორ ჩილ 
ქვეყ ნებ შიც. მთა ვა რი გან სხვა ვე ბა მოტყ უ ე ბის სიხ ში რე კი არ არის, არა-
მედ ასე თი საქ ცი ე ლის სო ცი ა ლუ რი მი უ ღებ ლო ბა ა. აშ შ-სა და ნორ ვე გი ის 
რა დი ო წამ ყვა ნი ვერც კი დას ვამ და მსგავს შე კითხ ვას და მო პა სუ ხე არც 
იტ რა ბა ხებ და სა ბა ჟო ორ გა ნო ე ბის მოტყ უ ე ბით. ყველ გან ხდე ბა გა და სა-
ხა დე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა, მაგ რამ მო წი ნა ვე დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში 
ადა მი ა ნე ბი გრძნო ბენ სირ ცხვილს და არ იწო ნე ბენ თავს სა ზო გა დო ე ბა ში 
ასე თი საქ ცი ე ლით.

პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი გარ და ტე ხის პრო ცეს მა მო ი ტა ნა ზნე ობ რი ვი 
დაბ ნე უ ლო ბა. მრა ვა ლი ადა მი ა ნის გო ნე ბა ში კვლავ ფეხ გად გმუ ლია ძვე-
ლი პრინ ცი პე ბი, მა შინ, რო ცა სხვე ბი ქცე ვის ახალ და ძველ ნორ მებს ერ-
თდრო უ ლად მის დე ვენ, თუმ ცა ისი ნი სრუ ლი ად შე უ თავ სე ბე ლი ა. გან ვი ხი-
ლოთ ერ თი მა გა ლი თი. 

ხალ ხმა ხში რად არ იცის რო გორ უნ და მი ი ღოს ის ფაქ ტი, რომ მა თი 
თა ნა მო ქა ლა ქე ე ბის შე მო სა ვა ლი და სიმ დიდ რე გა ი ზარ და. პრო ექ ტის ერ-
თ-ერ თმა მო ნა წი ლემ ა. ორ კენ მა და მის მა თა ნა ავ ტო რებ მა ეს ფე ნო მე ნი 
შე ის წავ ლეს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის და სხვა მრა ვა ლი სა ხელ-
მწი ფოს მა გა ლით ზე. რეს პონ დენ ტებს ჰკითხ ეს, რა ფაქ ტო რე ბით აიხ სნე-
ბა სხვი სი სიმ დიდ რე. თი თო ე ულ შემ თხვე ვა ში, რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი იყო 
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შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, რო გო რი ცაა შრო მის მოყ ვა რე ო ბა, კავ ში რე ბი და არა კე-
თილ სინ დი სი ე რე ბა. არ სად რეს პონ დენ ტე ბი უარს არ ამ ბო ბენ რო მე ლი მე 
ფაქ ტო რის და სა ხე ლე ბა ზე, მაგ რამ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში რეს-
პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბამ ხა ზი გა უს ვა პი რად კავ ში რებს და, სამ წუ ხა-
როდ, არა კე თილ სინ დი სი ე რე ბას, რო გორც სიმ დიდ რის წყა როს. ეს აშ კა-
რად ახა სი ა თებს რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის მენ ტა ლი ტეტს. მათ 
არ შე უძ ლი ათ შე ე გუ ონ იმ ფაქტს, რომ ვინ მეს შე ეძ ლო პა ტი ოს ნად ბევ რი 
ფუ ლის შოვ ნა, თუმ ცა მსგავ სი ახა სი ა თებს კა პი ტა ლის ტურ სის ტე მას.

რთუ ლია ორი ო დე ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ხალ ხის მენ ტა ლი ტე-
ტის შეც ვლა. ამ პრო ცე სის სიჩ ქა რე დი დად არის და მო კი დე ბუ ლი პი როვ-
ნე ბის თვი სე ბებ ზე. სი ნამ დვი ლე ში, ეს პრო ცე სი შე სამ ჩნე ვად დაჩ ქარ დე-
ბა, რო დე საც ძვე ლი თა ო ბა და უთ მობს ად გილს ახალს, რო მე ლიც სულ 
სხვა პი რო ბებ ში ყა ლიბ დე ბა და რომ ლის ზნე ობ რი ვი ნორ მე ბი და ქცე ვის 
მო დე ლე ბი ფორ მირ დე ბა სხვა გავ ლე ნის ქვეშ. ეს არ ნიშ ნავს, რომ უბ-
რა ლოდ უნ და და ვე ლო დოთ, სა ნამ დრო ყვე ლა ფერს მი უ ჩენს თა ვის ად-
გილს და პა სი უ რად ვუ ყუ როთ სა ზო გა დო ე ბა ში დამ თრგუნ ვე ლი უწე სო ბი სა 
და გა ურ კვევ ლო ბის გავ რცე ლე ბას. ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი - მო სახ ლე ო ბის 
აღ ზრდა და გა ნათ ლე ბა - უნ და გა დავ ჭრათ ოჯა ხებ ში, სკო ლებ სა თუ ინ-
სტი ტუ ტებ ში. ბევ რი სარ გებ ლის (მაგ რამ ზი ა ნი საც) მო ტა ნა შე უძ ლია პრე-
სას და ტე ლე ვი ზი ას. ადა მი ან თა ქცე ვა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს სა ჯა რო 
პერ სო ნის სიტყ ვე ბი თუ საქ ცი ე ლი. ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ერ თხელ და 
სა მუ და მოდ შე უძ ლე ბე ლი ა. ვუ სურ ვებ დი პოს ტ-სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის 
ყვე ლა მო ქა ლა ქეს იმ მოთ მი ნე ბა სა და სიმ ტკი ცეს, რო მელ საც ეს მო ითხ-
ოვს.
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