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კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია
CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

ფუნდამენტური ნაშრომი გლობალურ პროცესზე

(პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი, „გლობალიზაციის ეპოქის 
ფინანსური კრიზისები და საქართველოს ეკონომიკა“, 

თბილისი, „ინტელექტი“, 2018, 287 გვ.)

ქარ თველ მა სა ზო გა დო ე ბამ ამ ცო ტა ხნის წინ უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო 
და სა გუ ლის ხმო სა ჩუ ქა რი მი ი ღო – დღის სი ნათ ლე იხი ლა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი-
ლის თბი ლი სის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის თე ო რი უ ლი ეკო-
ნო მი კის კა თედ რის გამ გის, პრო ფე სორ ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლის მო ნოგ რა-
ფი ამ „გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსური კრიზისები და საქართველოს 
ეკონომიკა“. 

აკა დე მი უ რი და არამარ ტო აკა დე მი უ რი წრის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის 
კარ გა დაა ცნო ბი ლი ის პრო ცე სი, რო მელ საც გლო ბა ლი ზა ცი ას უწო დე ბენ და 
ბო ლო ათ წლე უ ლე ბი ჩვენს თვალ წინ და ჩვე ნი ვე (ა და მი ან თა სა ზო გა დო ე ბის) 
აქ ტი უ რი თუ პა სი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით მიმ დი ნა რე ობს, თუმ ცა, არც ისე ბევ რი 
ავ ტო რი და იკ ვეხ ნის აღ ნიშ ნუ ლი ფე ნო მე ნის შე სა ხებ სის ტე მუ რი აკა დე მი უ რი 
კვლე ვით, მით უფ რო, გლო ბა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ ფი ნან სუ რი პრობ-
ლე მე ბის თე ო რი უ ლი გან ზო გა დე ბით, შე ფა სე ბით და ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის 
(ი გუ ლის ხმე ბა არამარ ტო სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა) სა თა ნა დო რე კო მენ-
და ცი ე ბის მი ცე მით.

ყო ვე ლი ვე ეს წარ მა ტე ბით, მის თვის ჩვე ულ აკა დე მი ური სტილით გა ნა-
ხორ ცი ე ლა ხსე ნე ბუ ლი მო ნოგ რა ფი ის ავ ტორ მა, პრო ფე სორ მა ელ გუ ჯა მექ ვა-
ბიშ ვილ მა. 

ავ ტო რი მთე ლი სიგ რძე- სი გა ნით წარ მო ა ჩენს გლო ბა ლი ზა ცი ის არსს, 
ბუ ნე ბას. ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცია ნაშ რომ ში მიჩ ნე უ ლია გლო ბა ლი ზა-
ცი ის ზო გა დი ფე ნო მე ნის ქვაკუთხედად (გვ. 15). იგი გვაცნობს „ეკონომიკის 
გლობალიზაციის“ წარ მო შო ბის ის ტო რი ას, სხვა დას ხვა ავ ტორ თა შე ხე დუ ლე-
ბებს მის სე მან ტი კა ზე, იმ პრინ ცი პებს, რომ ლებ საც აღ ნიშ ნუ ლი ფე ნო მე ნი 
ეფუძ ნე ბა. ავ ტო რი სა მარ თლი ა ნად უკავ ში რებს გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს 
ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას, მა თი ერ თი ა ნო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ეტა პად 
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იოსებ არჩვაძე

კი მსოფ ლიო სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე მის დაშ ლა სა და ამ სის ტე მა ში შე მა ვა ლი 
ქვეყ ნე ბის პოს ტკო მუ ნის ტურ ტრან სფორ მა ცი ას მი იჩ ნევს (გვ. 17). ავ ტო რი აქ-
ცენტს აკე თებს გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ნიშ ნებ ზე: რე ა ლურ დრო ის რე ჟიმ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი მთლი ა ნი სის ტე მა, და ფუძ ნე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ
მა ცი ო სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე, რო მე ლიც აპ რი ო რი გა მო რიცხ ავს სა
მე ურ ნეო ცხოვ რე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ას. 

მეც ნი ე რი აყა ლი ბებს გლო ბა ლი ზა ცი ის უაღ რე სად პო ზი ტი ურ და იმა ვე 
დროს, ნე გა ტი ურ მხა რე ებს, იძ ლე ვა მათ სის ტე მურ და ხა სი ა თე ბას. 

ერ თი მხრივ, ღია ეკო ნო მი კა მსოფ ლი ოს ხალ ხებს, სა ხელ მწი ფო ებს აძ-
ლევს შე საძ ლებ ლო ბას გა ცი ლე ბით სწრა ფად ისარ გებ ლონ მსოფ ლიო ცი ვი ლი-
ზა ცი ის მიღ წე ვე ბით და გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში ჩარ თუ ლო ბით, შრო მის სა ერ-
თა შო რი სო და ნა წი ლე ბის უპი რა ტე სო ბე ბით. გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე 
ეტა პი, მი უ ხე და ვად სა ყო ველ თაო სარ გებ ლო ბი სა და დრო ის რე ა ლურ რე ჟიმ ში 
ინ ფორ მა ცი ის წვდო მა- გა და ცე მი სა, ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სა და სხვა მრა ვა ლი უპი რა ტე სო ბი სა, რომ ლე ბიც სულ რა ღაც რამ დე ნი მე 
ათე უ ლი წლის წინ ფან ტას ტი კის სფე როს მი ე კუთ ვნე ბო და, დღეს უკ ვე რე ა ლო-
ბაა და მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლის თვის ყო ველ დღი უ რი ცხოვ-
რე ბის წე სის ელე მენ ტი და ატ რი ბუ ტი ა.

მე ო რე მხრივ, ეკო ნო მი კის ღი ა ო ბა, მი სი გლო ბა ლი ზა ცია წი ნა აღ მდე გობ
რი ვი ხა სი ა თის მა ტა რე ბე ლი ცა ა, შე ი ცავს გარ კვე ულ რის კებ საც და ამ მხრივ 
დრო უ ლია ავ ტო რი სე უ ლი მი ნიშ ნე ბა იმ საფ რთხე ებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე, რაც 
უკავ შირ დე ბა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის ტალ ღას. 

ავ ტო რი, მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის, აგ რეთ ვე ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი 
კომ პა ნი ე ბის 1990-ი ა ნი და 2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სის (თუმ ცა, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხვე ვა ში, არც ის ტო რი ულ წი აღ სვლებს ერი დე ბა) მდი და რი ფაქ ტობ რი ვი 
მა სა ლის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, იკ ვლევს გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 
აღ მო ცე ნე ბის მი ზე ზებს, გან ვი თა რე ბის ლო გი კა სა და შე დე გებს. სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის მი ხედ ვით მას გან ხი ლუ ლი აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ში და და გა რე ფაქ ტო-
რე ბი, რომ ლებ მაც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას უბიძ გეს გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სი სა კენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კვლე ვის ობი ექ ტი თა ნა მედ რო ვე პი რო-
ბებ ში გლო ბა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბი ა, ავ ტო-
რი აკე თებს ფარ თო ის ტო რი ულ ექ სკურსს უძ ვე ლე სი დრო ი დან დღემ დე ამ ფე-
ნო მე ნის ის ტო რი უ ლი წა ნამ ძღვრე ბის, ეტა პე ბი სა და ტექ ნო ლო გი უ რი სა ფუძ-
ვლე ბის წარ მო სა ჩე ნად, სა მარ თლი ა ნად მი იჩ ნევს გლო ბა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის 
არ ქე ტი პის ძებ ნას კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ის სიღ რმე ებ ში (გვ. 24). იგი ხაზს უს-
ვამს, რომ მას შტა ბე ბით და რე ზო ნან სუ ლო ბით ისე თი კრიზისი, რომელიც 2007 
წელს დაიწყო, ყველაზე ღრმაა 1929-1933 წლების „დიდი დეპრესიის“ სახელით 
ცნობილი კრიზისის შემდეგ.

იმის გათვალისწინებით, რომ ფინანსური კრიზისის პირველი „საკონ ტრო-
ლო გასროლა“ აშ შ-დან და იწყ ო, ავ ტო რი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას უთ-
მობს იმ ფაქ ტო რე ბი სა და გა რე მო ე ბე ბის ანა ლიზს, რომ ლებ მაც აშშ-ის (და შემ-
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დგომ ში უკ ვე მთე ლი მსოფ ლი ოს) ეკო ნო მი კა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი-
სის წი ნა შე და ა ყე ნა. აღ ნიშ ნუ ლის სა დე მონ სტრა ცი ოდ მას მოჰ ყავს ფი ნან სუ რი 
რე სურ სე ბის „გადაქაჩვა“ სამ შე ნებ ლო სექ ტორ ში, ფე დის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თის შემ ცი რე ბის გავ ლე ნით ბი ნებ ზე ფა სე ბის გრძელ ვა დი ა ნი (თუმ ცა, რო გორც 
მე რე აღ მოჩ ნდა, არა უსას რუ ლო) ზრდა. ბი ნებ ზე ფა სე ბის ზრდის პერ სპექ ტი-
ვით „ხიბლში ჩავარდნილი“ აშშ-ის მო სახ ლე ო ბა იღებ და იპო თე კით დატ ვირ თულ 
სეს ხებს, რამაც 2-ჯერ და მე ტად გა და ა ჭარ ბს ამ ქვეყ ნის მსპ-ს, ხო ლო ში ნა მე ურ-
ნე ო ბა თა ხარ ჯე ბი, აღე ბუ ლი კრე დი ტე ბის „წყალობით“, 10 %-ით აღემატებოდა 
მათსავე შემოსავლებს (გვ. 145). ბაზრის გაჯერება ბინებით, მათზე ფასების 
შემცირება ზრდის ნაცვლად და ბანკებისათვის იპოთეკური დერივატივების 
გზით „საკრედიტო მხარის“ მეტისმეტ დაგრძელებას მოჰყვა ის, რომ კრიტიკულ 
მომენტში მოხდა საფინანსო სექტორის განმუხტვა და დომინოს პრინციპით, 
ჯერ კიდევ „გუშინ“ კომერციულად მომგებიანი იპოთეკური დერივატივები 
„ტოქსიკურ დერივატივებად“ გადაიქცა. 

კრი ზი სის გა მომ წვევ მე ო რე, გა რე ფაქ ტო რის მა გა ლი თად ავ ტორს მო-
ჰყავს აშშ-ის სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის ზრდა ნავ თო ბის ექ სპორ ტი ორ ქვეყ ნებსა და 
ჩი ნეთ თან, სა ი და ნაც ამ უკა ნას კნელ თა ხელ ში აღ მო ჩე ნი ლი სა ვა ლუ ტო რე სურ-
სე ბის დი დი ნა წი ლის და ბან დე ბა ხდე ბო და აშ შ-ში, თუმ ცა არა რე ა ლურ, არა-
მედ, რო გორც წე სი, სა ფი ნან სო სექ ტორ ში. ავ ტო რი, ასე ვე კრი ზი სის ერ თ-ერთ 
მი ზე ზად ეკო ნო მი კის ზედ მეტ დე რე გუ ლი რე ბას მი იჩ ნევს, რო მელ საც 1970-ი ან 
წლებ ში ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პის სა ხე ლით ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე-
ლი და XX-XXI სა უ კუ ნე თა მიჯ ნა ზე ლი ბერ ტა რი ა ნიზ მის იდე ო ლო გი ის სა ხით 
მო ევ ლი ნა მსოფ ლი ოს. 

მონოგრაფია „დახუნძლულია“ უაღ რე სად მდი და რი, მა ღა ლი შე მეც ნე ბი თი 
და გა მო ყე ნე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის სტა ტის ტი კით იმის შე სა ხებ, თუ რა გავ ლე-
ნას ახ დენს გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის 
მაკ რო ე კო ნო მი კურ ინ დი კა ტო რებ ზე (მსპ, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პი, უმუ-
შევ რო ბის დო ნე, ინ ვეს ტი ცი ე ბი და ა.შ.), აგ რეთ ვე იმ და ნა კარ გე ბის (ზა რა ლის) 
მას შტა ბებ ზე, რაც გა მო ი ხა ტა კრი ზი სის შე დე გად აქ ტი ვე ბის, უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბი სა და სა ფონ დო კა პი ტა ლის და ნა კარ გე ბით. ყო ვე ლი ვე ეს მთლი ა-
ნო ბა ში კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სო სა და აღ ქმადს ხდის ნაშ რომს. 

ავ ტო რი კრი ზი სის ნე გა ტი ურ მხა რეს მხო ლოდ ეკო ნო მი კი სა და ფი ნან სე-
ბის სფე რო თი არ შე მო ფარ გლავს. იგი სა მარ თლი ა ნად აღ ნიშ ნავს, რომ მი სი მე-
ტას ტა ზე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სხვა ას პექ ტებ საც - პო ლი ტი კურს და 
სო ცი ა ლურს - სწვდე ბა და აზი ა ნებს.

ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და მის შე დე გად წარ მოქ მნილ კრი ზი სებს 
იგი გა ნი ხი ლავს არამარ ტო ეკო ნო მი კურ, არა მედ ფსი ქო ლო გი ურ ას პექ  ტშიც; 
ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს არა რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე ვის იმ ნე გა ტი ურ შე დეგ ზე, რო-
ცა იგი ხდე ბა „ბაზრის ფსიქოლოგიის“ „ჯოგური ინსტინქტით“, გადაჭარბებული 
მოლოდინებით ქცევის მოქმედების საფუძველი (134-135). ავტორი აღნიშნული 
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მიდგომის საწყისებს სამართლიანად ხედავს ა. სმიტის, ჯ. კეინსისა და სხვა 
ცნობილი ეკონომისტების შემოქმედებაში. 

გლობალიზაციის და მასთან დაკავშირებულ ფინანსურ კრიზისებს ავ-
ტორი უკავშირებს ეკონომიკის ფინანსებიზაციის ზრდას, იმ „გამოდევნის 
ეფექტს“, რომლი თაც ინ ვეს ტო რე ბი, აძ ლე ვენ რა უპი რა ტე სო ბას ფი ნან სე ბის 
სფე როს, შე სა ბა მის რე სურ სებს აკ ლე ბენ რე ა ლურ სექ ტორს და ამით აკ ნი ნე ბენ 
ამ სექ ტო რის როლს ეკო ნო მი კა ში, რის შე დე გა დაც კრი ზი სე ბი სა და რე ცე სი ე-
ბის თვის ნო ყი ერ ნი ა დაგს ქმნი ან. ამის გა მო ეკო ნო მი კა ში ბო ლო ათ წლე უ ლე ბია 
მცირ დე ბა რე ა ლუ რი სექ ტო რის და იზ რდე ბა ფი ნან სუ რი სექ ტო რის წი ლი, რო-
მელ ზეც მსპ-ის მა ტე ბის სულ უფ რო მზარ დი ნა წი ლი მო დის. სა დე მონ სტრა ცი-
ოდ ნაშ რომ ში მოყ ვა ნი ლია მრავ ლის მეტყ ვე ლი მა გა ლი თი, თუ რო გორ ჩა ა ნაც-
ვლა სულ რა ღაც 14 წლის მან ძილ ზე (1993-2007 წწ.) პირ ველ ათე ულ ში აშშ-ის 
უმ სხვი ლე სი 500 კომ პა ნი ი დან მა ტე რი ა ლუ რი წარ მო ე ბის სფე რო ში ოპე რი რე-
ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი ფი ნან სურ მა კომ პა ნი ებ მა (გვ. 93). 

ავ ტო რი კარ გად ამ ჩნევს ბო ლო პე რი ოდ ში მიმ დი ნა რე იმ პრო ცე სებს, 
რამაც სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი მო უწყ ო გლო ბა ლი ზა ცი ას: ნა ცი ო ნა ლიზ მის 
აღ ზე ვე ბა, პრო ტექ ცი ო ნის ტუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბა ცალ კე უ ლი სა ხელ მწი ფო
ე ბის მი ერ, ბრექ სი ტი და ა.შ; სიღ რმი სე უ ლად გა ნი ხი ლავს შე სა ბა მი სი პო ლი ტი-
კუ რი ძა ლე ბი სა და პერ სო ნე ბის შე ხე დუ ლე ბებს. სკეფ სი სის ზრდას გლო ბა ლი ზა-
ცი ის პრო ცე სი სად მი ის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბის შე ნე ლე ბა ში 
ხე დავს. იგი ხა ტოვ ნად, გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის თა ნა მედ რო ვე კონ სტრუქ ცი-
ას გა დაბ რუ ნე ბულ პი რა მი დას ადა რებს და ამით ხსნის მის მზარდ მოწყ ვლა დო-
ბას სხვა დას ხვა შო კი სად მი (გვ. 43). ავ ტო რი აქ ცენ ტი რე ბას აკე თებს აგ რეთ ვე 
ცხოვ რე ბის დო ნის დაქ ვე ი თე ბა ზე არამარ ტო გან ვი თა რე ბად, არა მედ ზო გი ერთ 
გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა შიც (გვ.37). 

თა ვი სი პო ზი ცი ის გა სამ ყა რებ ლად პროფ. ე. მექ ვა ბიშ ვი ლი ხში რად იშ ვე-
ლი ებს ავ ტო რი ტე ტუ ლი მეც ნი ე რე ბის მო საზ რე ბებს, რო მელ თა შო რის არი ან 
ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტე ბი ჯ. სტიგ ლი ცი, რ. ში ლე რი, ჰ. ბე კე რი, მ. ალე და 
სხვე ბი. მა თი შე ხე დუ ლე ბე ბის ანა ლი ზით ის ცდი ლობს ახ სნას, თუ რა ტომ ვერ 
შეძ ლეს მსოფ ლი ოს წამ ყვან მა ეკო ნო მის ტებ მა მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი-
სის დრო უ ლი პროგ ნო ზი რე ბა, რა იდე ო ლო გი უ რი ჩარ ჩო ე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი 
უზღ უ დავ და მათ აღ ნი შუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და ნახ ვას, რა ტომ აღ მოჩ ნდა, 
სა ბო ლოო ანგარიშით, ნე ოკ ლა სი კურ თე ო რი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი „საბაზრო 
ფუნდამენტალიზმის“ იდე ო ლო გია მცდა რი. ამ უკა ნას კნე ლის კომ პო ნენ ტე ბად 
ავ ტო რი გა მოჰ ყოფს კა პი ტა ლის ტუ რი ეკო ნო მი კის არა ის ტო რი ული კონ ტექ
სტით გან ხილ ვას და ბაზ რის ყოვ ლის შემ ძლე ო ბა ში ურ ყევ რწმე ნას (გვ. 76-77). 
თა ვად ამ თე ო რი ას ავ ტო რი ში ნა არ სით სტა ტი კურს უწო დებს, რის გა მოც აღ-
ნიშ ნულ მა თე ო რი ამ ვერ მო ა ხერ ხა კრი ზი სებ ზე რე ა ლის ტუ რი წარ მოდ გე ნის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა. 

სა ინ ტე რე სო დაა სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მა გა ლით ზე (აშშ, გერ მა ნი ა, ია პო ნი ა, 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო და სხვ.) გან ხი ლუ ლი სა ხელ მწი ფოს რო ლი ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სე ბის დაძ ლე ვა ში, ის ფა სი (მათ შო რის ამ მიზ ნით გა დას რო ლილ სა ხელ-

იოსებ არჩვაძე
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მწი ფო რე სურ სე ბის კონ კრე ტულ რიცხ ვებ ში გა მო ხა ტუ ლი), რაც სა ზო გა დო ე-
ბას უჯ დე ბა კრი ზი სე ბის დაძ ლე ვა; გან ხი ლუ ლია ის გაკ ვე თი ლე ბი, რო მე ლიც 
მსოფ ლი ოს წამ ყვან მა პო ლი ტი კო სებ მა გა მო ი ტა ნეს გლო ბა ლუ რი კრი ზი სი დან 
და გა მახ ვი ლე ბუ ლია ყუ რადღ ე ბა შემ დგომ ში აღ ნიშ ნუ ლი კრი ზი სის თა ვი დან 
ასა ცი ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებ სა და მი მარ თუ ლე ბებ ზე: რე გუ ლი რე ბად სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლა, მი სი აქ ცენ ტი რე ბა, მსა ხუ რე ბა ადა მი ან ზე და არა ფი
ნან სურ კა პი ტალ ზე და სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სა ყო ველ თაო გავ
რცე ლე ბა (გვ. 177-178). 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ავ ტო რი, რო გორც თე ო რი უ ლი მკვლე ვა რი, არ შე მო ი-
ფარ გლე ბა პოს ტკრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ო ბის, გა მოწ ვე ვე ბი სა და საფ რთხე ე ბის, 
ან თუნ დაც და სა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის აღ წე რით. იგი ამ კრი ზი სის შე დე გე ბის 
და მი სი დაძ ლე ვის მწყობრ თე ო რი ულ გან ზო გა დე ბას იძ ლე ვა მოქ მე დი სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ძა ლე ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის როლ ზე, ფუნ ქცი ებ ზე და სა მერ-
მი სო სა მოქ მე დო არე ალ სა თუ ვექ ტო რებ ზე. საფ რთხე ე ბი დან იგი გა მო ყოფს 
„ზომბიეკონომიკას“ - ეკო ნო მი კის არა სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან ნა წილს, რო მე ლიც 
ცდი ლობს არ სე ბო ბა სა ხელ მწი ფო სა გან მი ღე ბუ ლი დახ მა რე ბის ხარ ჯზე გა ი-
ხან გრძლი ვოს. ბუ ნებ რი ვი ა, ამ ას პექ ტით გან სა კუთ რე ბით ყუ რად სა ღე ბია სა-
ხელ მწი ფოს, რო გორც ეკო ნო მი კის რე გუ ლა ტო რის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, სტრა ტე-
გი უ ლი ამო ცა ნე ბი, მას შტა ბე ბი და ზღვა რი, რო დე საც ასე თი ნა ბი ჯე ბი უზ რუნ-
ველ ყო ფს იმ მო მენ ტში კონ კრე ტუ ლი ფირ მე ბი სა და ცალ კე ულ შემ თხვე ვა ში, 
დარ გე ბის გა დარ ჩე ნა საც კი. არი ს თუ არა ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში მი სა ღე ბი და უნ და იქ ცეს თუ არა ის სა ხელ მწი ფო სათ ვის 
უცი ლობ ლად სა მოქ მე დო წე სად? რო გო რი იქ ნე ბა ამა ზე მსხვი ლი კორ პო რა
ცი ე ბის, ზო გა დად სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის შე დე გად გა დარ ჩე ნი ლი კომ პა ნი ე
ბის მოქ მე დე ბის ალ გო რით მი? ავ ტო რი სა მარ თლი ა ნად სვამს არა რი ტო რი კულ 
კითხ ვას: ხომ არ გა უჩ ნდე ბათ ასეთ კომ პა ნი ებს იმის გან ცდა, რომ ამი ე რი დან 
ყო ვე ლი კრი ზი სის დროს სა ხელ მწი ფო მათ დახ მა რე ბის „მაშველ რგოლს“ გა
და უგ დებს და ხომ არ გა მო იწ ვევს დახ მა რე ბის სა ხით გა მო ყო ფი ლი ფი ნან სუ რი 
სახ სრე ბის მათ მი ერ ვე არა მიზ ნობ რივ ხარ ჯვას? - ამ კითხ ვებს აქვს ლე გი ტი მუ-
რი ხა სი ა თი და ავ ტორს მოჰ ყავს მა გა ლი თე ბი, რო დე საც დახ მა რე ბის მი ღე ბის 
შემ დეგ კომ პა ნი ე ბი დან დიდ ძა ლი სახ სრე ბის გა და ქაჩ ვა ხდე ბო და საზღ ვარ გა-
რე თუ ლი ბან კე ბის კერ ძო ან გა რი შებ ზე (გვ. 208-210). 

ნაშ რო მის ფა სე უ ლო ბას მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად ზრდის ის გა რე მო ე ბა, რომ 
მი სი ავ ტო რი, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე-
ლი, არ შე მო ი ფარ გლე ბა კრი ზი სის ანა ლი ზის ტექ ნი კურ ას პექ ტებ ზე, სცდე ბა, 
მი სი ვე სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, სა კითხ ი სად მი ტექ ნო ცენ ტრულ მიდ გო მას და 
ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პრობ ლე მას სის ტე მურ ცი ვი ლი ზა ცი უ რი კრი ზი სის პირ
და პირ გა მოვ ლე ნად გა ნი ხი ლავს. ამას თან, იგი ხელ მძთვა ნე ლობს არა „წმინდა 
თეორიის“ პრინ ცი პე ბით, არა მედ ეფექ ტი ა ნად იყე ნებს არ სე ბულ კონ კრე ტულ 
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მო ნა ცე მებს, ამა თუ იმ კონ კრე ტულ მოვ ლე ნა სა თუ პრო ცესს სა კუ თა რი შე ხე-
დუ ლე ბე ბის გან სამ ტკი ცებ ლად. 

ნაშ რო მის აკა დე მი უ რო ბას ზრდის ისიც, რომ თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბე ბის 
დე მონ სტრი რე ბი სათ ვის ავ ტო რი ფარ თოდ იყე ნებს არამარ ტო თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ეკო ნო მის ტე ბის, არა მედ წი ნა სა უ კუ ნე ე ბის ეკო ნო მის ტე-
ბის შრო მებ საც. ამით იგი იცავს ის ტო რიზ მი სა და დი ა ლექ ტი კის პრინ ცი პებს, 
პა რა ლე ლებს ავ ლებს XIX სა უ კუ ნი სა და თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის მდგო-
მა რე ო ბას შო რის. იგი პირ და პირ აცხ ა დებს, რომ „თანამედროვე ფინანსური 
კაპიტალის უმეტესი ნაწილი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს კ. მარქსის ეპოქის 
ფიქტიური კაპიტალის პირდაპირ მემკვიდრედ“. (გვ. 111). 

მეც ნი ე რი არ ჩერ დე ბა გლო ბა ლურ კრი ზის თან და კავ ში რე ბულ საფ რთხე-
ებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე. იგი ავი თა რებს აზრს პოს ტკრი ზი სუ ლი პე რი ო დი სა და 
მო მავ ლის ეკო ნო მი კის კონ ტუ რებ ზე; აქ ცენტს აკე თებს იმ გა რე მო ე ბა ზე, რომ 
ბო ლო ფი ნან სუ რი კრი ზი სის მწა რე გაკ ვე თი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე სულ უფ რო 
მე ტი ეკო ნო მის ტი ემ ხრო ბა ლი ბე რა ლუ რი ეკო ნო მი კი დან სო ცი ა ლუ რად ორი
ენ ტი რე ბულ ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის მო დე ლის ფორ მი რე ბას. ავ ტო რი ახ დენს 
არამხო ლოდ ამ ფაქ ტის კონ სტა ტი რე ბას, არა მედ იძ ლე ვა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბის ახა ლი თე ო რი უ ლი მო დე ლის და მა ხა სი ა თე ბელ ნიშ ნებ საც. ეს მთე ლი 
აკა დე მი უ რად მა ღალ დო ნე ზე მომ ზა დე ბუ ლი ნაშ რო მის გან სა კუ თე ბით სა ინ ტე-
რე სო და სა გუ ლის ხმო ნა წი ლი ა, რად გა ნაც შე სა ბა მის თე ო რი ულ სის ტე მა ტი ზე-
ბულ პოს ტუ ლა ტებს მო ი ცავს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნაშ რო მი თე ო რი უ ლი დატ ვირ თვი სა ა, მას წი თელ 
ზო ლად გას დევს გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი-
კა ზე გავ ლე ნის შეს წავ ლა, ის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლებ საც სა ქარ თვე ლოს ხე-
ლი სუფ ლე ბა ახორ ცი ე ლებ და და ახორ ცი ე ლებს გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის ქვეყ-
ნის ეკო ნო მი კა ზე ზე მოქ მე დე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად. ავ ტო რი გვთა ვა ზობს 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის ისეთ მო დელს, რო-
მე ლიც უნ და ეყ რდნო ბო დეს ქვეყ ნის ის ტო რი ულ გა მოც დი ლე ბას, კულ ტუ რას, 
ტრა დი ცი ებს და მათ გა ერ თი ა ნე ბას ინო ვა ცი ურ ფე ნო მენ თან. 

უაღ რე სად სა გუ ლის ხმოა ნაშ რო მის პა სა ჟე ბი სა ქარ თვე ლოს ინ სტი ტუ ცი-
უ რი ერ თე უ ლე ბის (ე როვ ნუ ლი ბან კი, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა) ძა ლის ხმე ვა სა 
და ურ თი ერ თო ბებ ზე სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებ თან გლო ბა ლუ-
რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა გან ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და სა ცა ვად.

სე რი ო ზულ საფ რთხედ ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მხრივ სა ქარ თვე ლო-
სათ ვის ავ ტო რი მი იჩ ნევს „ლიკვიდობის ხაფანგს“, რომე ლიც გან სა კუთ რე ბით 
მგრძნო ბი ა რეა ქვეყ ნის სა ბან კო სექ ტო რის თვის. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა, სა ბო-
ლოო ანგარიშით, ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პე ბის შემ ცი რე ბით გა მოვ ლინ და.

ამას თან, პირ და პირ გავ ლე ნა ზე მსჯელობა საკ მა ოდ რთუ ლი ა, რად გა ნაც 
2008 წელს სა ქარ თვე ლო- რუ სე თის ომ მა უდი დე სი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ეკო ნო მი-
კა ზე, მე ო რე მხრივ კი იმ წელს დო ნორ თა მი ერ გა მო ყო ფილ მა სახ სრებ მა ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სი სა და სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის სე რი ო-
ზუ ლი ამორ ტი ზი რე ბა უზ რუნ ველ ყო. 

იოსებ არჩვაძე
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ავ ტორს გან ხი ლუ ლი აქვს სა ქარ თვე ლოს პერ სპექ ტი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის მო დე ლის ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბიც. იგი შემ დეგ ნა ი რად აყა ლი-
ბებს სა გა რეო ეროვ ნულ -სა ხელ მწი ფო ებ რივ ინო ვა ცი უ რი მე ტა მო დე ლის ამო-
ცა ნას: „მაღალ ტექ ნო ლო გი ებ ზე, მეც ნი ე რე ბის მიღ წე ვებ სა და ცოდ ნა ზე დამ ყა
რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ფორ მი რე ბა და ამ გზით სა ქარ თვე ლოს ეკო
ნო მი კის სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა და ეფექ ტი ა ნი 
ინ ტეგ რი რე ბა გლო ბა ლურ ეკონომიკაში“. (გვ. 242) ავტორი გუ ლუხ ვად გვი ზი-
ა რებს აღ ნიშ ნუ ლი ამო ცა ნის რე ა ლი ზა ცი ის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს, გა და-
საწყ ვეტ ტაქ ტი კურ ამო ცა ნებს, აგ რეთ ვე შე სა ბა მის რის კებს, გა მოწ ვე ვებ სა და 
საფ რთხე ებს, რაც ემუქ რე ბა ამ სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნის წარ მა ტე ბით გა დაჭ-
რას. 

განხილული მო ნოგ რა ფი ა, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად, თე ო რი უ ლი ნაშ რო მი ა, ეს 
კი მო ითხ ოვს დიდ ძა ლი შე სა ბა მი სი ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვას, რა საც ავ ტო რი 
ჩვე უ ლი აკა დე მიზ მით ახორ ცი ე ლებს. ნაშ რო მი ავლენს ავ ტო რის ინ ტე ლექ ტი სა 
და მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის, გან ზო გა დე ბის მა ღალ დო ნეს, ეყ რდნო ბა რა არამარ-
ტო ეკო ნო მის ტე ბის, არა მედ ფი ლო სო ფო სე ბი სა და ის ტო რი კო სე ბის შრო მებს. 
მას ყუ რადღ ე ბის მიღ მა არ რჩე ბა სა ქარ თვე ლოს პატ რი არ ქის ეპის ტო ლე ებ ში 
ნაშ რო მის ცენ ტრა ლურ ხაზ თან და კავ ში რე ბუ ლი წი აღ სვლე ბიც. 

მარ თა ლი ა, თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბას არ აკ ლია 
სე რი ო ზუ ლი მკვლე ვა რე ბი, მაგ რამ მათ შო რის ბევ რი არა ა, რომ ლე ბიც ეკო-
ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის აღ წე რი ლო ბე ბის მიღ მა ამ ჩნე ვენ ზო გად კა ნონ ზო მი ე-
რებს, მი ზეზ შე დე გობ რივ კავ ში რებს, ახ დე ნენ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბის თე ო-
რი ულ გან ზო გა დე ბას, მათ და ნახ ვას პერ სპექ ტი ვა ში, და, რაც მთა ვა რი ა, იძ ლე-
ვი ან რე კო მენ და ცი ებს ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის ასა რი დებ ლად. პროფ. ე. მექ ვა-
ბიშ ვი ლის მო ნოგ რა ფია სცდე ბა აკა დე მი უ რი, თე ო რი უ ლი ნაშ რო მის ფარ გლებს 
და ის, ფაქ ტო რი ვად, სა ხელ მწი ფო ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვე ბელ და 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ პირ თათ ვის, შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ტე ბი სათ ვის, დრო ულ 
სა მახ სოვ რო და გა მაფ რთხი ლე ბელ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბელ, სა რე კო მენ და ციო 
ში ნა არ სის მქო ნე ნაშ რომ საც წარ მო ად გენს. 

არ შე იძ ლე ბა არ ით ქვას აღ ნიშ ნუ ლი მო ნოგ რა ფი ის შე მეც ნე ბი თი და გა მო-
ყე ნე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის გა მაძ ლი ე რე ბელ კი დევ ორ ფაქ ტორ ზე: თხრო ბის მარ
ტი ვი, გა სა გე ბი სტი ლი (ე კო ნო მი კის შესწავლით დაინტერესებულ „დამწყებ“ 
მკითხ ვე ლის თვი საც კი) და მდი და რი სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლა, რო მე ლიც მი სი 
თი თო ე უ ლი დას კვნის, შე ფა სე ბი სა და ხედ ვის ობი ექ ტუ რო ბას ამ ყა რებს. მო-
ნოგ რა ფი ის ცალ კე უ ლი პა რაგ რა ფე ბი, მთე ლი რი გი პა სა ჟე ბი პირ და პირ 
შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის, მაკ რო ე კო ნო მი-
კის, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის და ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რი ის, აგ რეთ ვე სხვა 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის ცალ კე უ ლი თე მე ბის სწავ ლე ბი სა და პრაქ ტი-
კუ ლი (სა სე მი ნა რო) მე ცა დი ნე ო ბე ბის ჩა ტა რე ბი სას. ამ მხრივ გან სა კუთ რე-
ბულ დახ მა რე ბას გა უ წევს ავ ტო რის მი ერ ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სის მა ხა სი ა თე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბის (წა ნამ ძღვრე ბის, „გამშვები“ 
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მექანიზ მის, შეც დო მე ბის, გავ რცე ლე ბის არე ა ლი სა და აგენ ტე ბის მოქ მე დე ბის) 
სის ტე მა ტი ზა ცია (გვ. 70), რაც მკითხ ველს უად ვი ლებს გა ერ კვეს აღ ნიშ ნუ ლი 
კრი ზი სე ბის რო გორც სა ერ თო ბუ ნე ბა ში, ისე მი სი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გარ კვე-
ვა ში. 

უაღ რე სად ფა სე უ ლი და გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მეც ნი ე რის საპ როგ ნო-
ზო ვა რა უ დი მო მა ვა ლი კრი ზი სე ბის პე რი ო დი სა და სიმ ძლავ რის თა ო ბა ზე, თუ 
რო გო რი უნ და იყოს მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კა, რა ფა სე უ ლო ბებ სა და ძა ლებ ზე 
უნ და იყოს ის ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ავ ტო რი პი როვ ნუ ლა დაც ოპ ტი მის ტია და ეს 
კარ გად ეტყ ო ბა მი სი ნაშ რო მის სტილ სა და დას კვნებს. იგი არა თუ არ გა მო-
რიცხ ავს, არა მედ დარ წმუ ნე ბუ ლია სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის უკ რი ზი სო გან ვი თა-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ში, რის დას ტუ რა დაც აყა ლი ბებს „მომავლის ეკონომიკის“ 
ელემენტებს და უზიარებს მას საზოგადოებას.

ყო ვე ლივე აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პროფ. ე. მექ ვა ბიშ ვი ლის ნაშ-
რო მი, რო გორც მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ნა ძე ნი, სა პა ტიო ად გილს და იმ კვიდ რებს 
გლო ბა ლი ზა ცი ის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სა კითხ ე ბით (და არამარ ტო 
აღ ნიშ ნუ ლი ას პექ ტე ბით) და ინ ტე რე სე ბუ ლი მეც ნი ერ -მკვლე ვა რე ბის, პო ლი ტი-
კო სე ბის, ექ სპერ ტე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის სა მუ შაო მა გი და ზე. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ნაშ რო მის თე მა ტი კა გლო ბა ლუ რი მას შტა-
ბით მრა ვა ლი ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბის ცენ ტრშია მოქ ცე უ ლი, მი ზან შე წო ნი ლი 
იქ ნე ბო და მი სი თარ გმნა და გა მო ცე მა ინ გლი სურ ენა ზე. მარ თა ლი ა, მო ნოგ-
რა ფი ას თან ახ ლავს არც თუ მცი რე ზო მის ინ გლი სუ რი რე ზი უ მე (11 გვერ დზე), 
მაგ რამ თე მის აქ ტუ ა ლურო ბი დან გა მომ დი ნა რე, პრობ ლე მის გან ხილ ვი სა და 
შე ფა სე ბის კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თი, რე კო მენ და ცი ე ბი გლო ბა ლი ზა ცი ას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი ახა ლი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა გან თავ და სა ცა ვად, 
ობი ექ ტუ რად მოითხ ოვს მის თარ გმნას და გავ რცე ლე ბას სა ერ თა შო რი სო მას-
შტა ბით. ავ ტო რის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი გა ცი ლე ბით შე დე-
გი ა ნი იქ ნე ბა, თუ კი მას არამხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა და საქ მი ა ნი 
წრე ე ბი გა ით ვა ლის წი ნე ბენ. ესეც გლო ბა ლი ზა ცი ის ერ თ-ერ თი დამ დგა რი შე-
დე გი და კა ნონ ზო მი ე რი პი რო ბა ა!

იოსებ არჩვაძე
ეკონომიკის დოქტორი,

ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი

იოსებ არჩვაძე


