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ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის პრობ ლე მე ბის არ სე ბი თი შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლია რე ა ლო ბის და შო რე ბა სა სურ ვე ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბი დან. ამ პრობ ლე მის დაძლევის აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას წარ-
მო ად გენს ძი რი თად სა ზო გა დო ებ რივ ფა სე უ ლო ბებ თან (თა ვი სუფ ლე ბა, 
სა მარ თლი ა ნო ბა, უსაფ რთხო ე ბა, პროგ რე სი) ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
მიზ ნე ბი სა და მათ გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სო ბა. სწო რედ ეს გან საზღ ვრავს რო გორც ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი-
კა ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის რა ცი ო ნა ლუ რო ბას, ასე ვე მათ პრაქ-
ტი კა ში გან ხორ ცი ე ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ძი რი თა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ფა სე უ ლო ბე ბი, 
ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კა, ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარ ჩო პი რო-
ბე ბი, ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი, ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტე ბი .

შე სა ვა ლი

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი 
ცხად ყოფს, რომ კე თილ დღე ო ბის თე ო რია არ იძ ლე ვა სრულ ყო ფილ სა ფუძ-
ველს პრაქ ტი კუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ორი ენ ტა ცი ი სათ ვის. რაც შე ე-
ხე ბა სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის თე ო რი ულ ანა ლიზს, მას ის უპი რა ტე სო ბა 
გა აჩ ნი ა, რომ კონ კუ რენ ცი უ ლი ეკო ნო მი კი სათ ვის რე კო მენ და ცი ე ბის ნა თე ლი 
ჩარ ჩოპი რო ბე ბი მოგ ვცეს. სა ინ ტე რე სოა ვი ცო დეთ (ა მა ვე დროს მნიშ ვნე ლო ვა-
ნიც), თუ რამ დე ნად მი სა ღე ბია პო ზი ტი უ რი ეკო ნო მი კის დე ბუ ლე ბე ბი სა ხელ-
მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის „ოპტიმალური“ სიდიდის დასადგენად.

ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში სა ხელ მწი ფოს წვლი ლი პო ზი ტი ურ 
ეკო ნო მი კა ზე დაყ რდნო ბით და სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ-
და შე ვა ფა სოთ. სხვა დას ხვა ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის გა მოკ ვლე ვის პრო ცეს ში 
ეს სა კითხი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. უმე ტე სი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად 
მარ თვა დი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მე ბის მსხვრე ვის შემ დეგ გან სხვა ვე ბულ სის ტე-
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მა თა შე და რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მეტ ნაკ ლე ბად გაქ რა. ამა ვე დროს სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის უპი რა ტე სო ბის და სამ ტკი ცებ ლად რე კო მენ და ცი ა თა 
ჩარ ჩო ე ბი აღარ არ სე ბობს. ამი ტომ არ უნ და გაგ ვიკ ვირ დეს, რომ ეკო ნო მი კუ რი 
ლი ბე რა ლიზ მი და ეკო ნო მი კურ წეს რიგ ში ინ დი ვი დუ ა ლურ ეკო ნო მი კურ ინ ტე-
რე სებ ზე ორი ენ ტა ცი ა, რო გორც სა ყო ველ თაო პა რა დიგ მა, ისე დამ კვიდ რდა. 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კის მი ზა ნი 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კის, რო გორც ეკო ნო მი კა ში თვი სებ რი ვი 
ცვლი ლე ბე ბის გან მსაზღ ვრე ლის მი ზა ნია და ად გი ნოს ჩარ ჩოპი რო ბე ბი კერ ძო 
და სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბი სათ ვის და შე უ სა ბა მოს ის სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ და ტექ ნო ლო გი ურ პრო ცე სებს [Streit, 2005, გვ.26-30; 49-
53]. ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კის გან ხილ ვა მო ითხ ოვს უფ რო მეტ დი-
ფე რენ ცი რე ბას, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა ეკო ნო მი კუ რი სა ზო გა დო ე ბის კერ ძო 
ჯგუ ფე ბად და ყო ფას, მის სტრუქ ტუ რას (კერ ძო სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი, დარ-
გე ბი, ინ ტე რეს თა წარ მო მად გენ ლო ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბი და ა.შ.) 
და ასე ვე სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ცი ებს იმი სათ ვის, რომ ჩარ ჩო პი რო ბე ბის სპე-
ცი ფი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის გა გე ბა შევ ძლოთ. ვი საც სურს გა ა ტა როს წეს რი გის 
ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კა, ის უნ და იც ნობ დეს ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის შე სა ბა-
მი სი კა ტე გო რი ე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ სპე ცი ფი კურ ჩარჩოპი რო ბებს. 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კა ში ნა გა ნად წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ა, რო-
მე ლიც არ სე ბობს კონ კუ რენ ცი ულ და სო ცი ა ლურ წეს რიგს შო რის. კონ კუ რენ-
ცი უ ლი წეს რი გი ორი ენ ტი რე ბუ ლია წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის პრინ ციპ ზე, სო ცი-
ა ლუ რი წეს რი გი კი – მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბის კრი ტე რი უ მებ ზე 
(რაც, ნა წი ლობ რივ მა ინც, წარ მა ტე ბის პრინ ციპს ეწი ნა აღ მდე გე ბა). ასე, რომ 
ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კა ში, ერ თი მხრივ, სა ხელ მწი ფო ცდი ლობს 
სო ცი ა ლუ რი წეს რი გის ფორ მი რე ბას და მი სი საზღ ვრე ბის გა ფარ თო ე ბას, ხო-
ლო მე ო რე მხრივ, ბა ზა რი მო წო დე ბუ ლია და ამ კვიდ როს ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სუ-
ნა რი ა ნი კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს რი გი და უზ რუნ ველ ყოს მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა. 
სწო რედ სა ხელ მწი ფო (სო ცი ა ლუ რი წეს რი გი) და კერ ძო (კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს-
რი გი) ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბი სათ ვის შე სა ბა მი სი სივ რცე ე ბის დად გე ნას და 
მათ შო რის რაციონალური საზღვრის „დაწესებას“, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე-
ბის სტრა ტე გი ის თვალ საზ რი სით, გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. იმ ქვეყ-
ნებ ში, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი სივ რცე ე ბი და საზღ ვრე ბი სწო რა დაა „დადგენილი“, 
ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი (მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვი ლი სა წარ მო ე ბი) დიდ 
წარ მა ტე ბებს აღ წე ვენ ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე შე სა ბა მი სი 
სეგ მენ ტე ბის „დაპყრობით“ და ლიდერი საწარმოების პოზიციის ხანგრძლივად 
შენარჩუნებით (გველესიანი რ., გოგორიშვილი ი. 2018, 12). 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბი ზოგ ჯერ ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი-
ვო ბი სათ ვის თა ვი სუ ფალ სივ რცეს წარ მო შობს, ასეთ შემ თხვე ვა ში არ სე ბუ-
ლი ჩარჩოპი რო ბე ბი არა სა სურ ვე ლად აღიქ მე ბა, ანუ, თუ სა ხელ მწი ფო კერ ძო 
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ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბას სა კა ნონ მდებ ლო ვე ლი სა გან თა ვი სუ ფალ სივ რცეს 
უტო ვებს, მა შინ შე იძ ლე ბა ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კა წარ მო იქ მნას. წეს რი გის 
ჩარჩოპი რო ბე ბი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის თვის, რომ ლის მი ზა ნია გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბის 
დამ ყა რე ბა საზღ ვარ გა რე თულ ეკო ნო მი კურ ინ ტე რეს თა ჯგუ ფებ თან, რაც ხან-
გრძლი ვი დრო ით ამ კვიდ რებს უცხ ო ელ თა ეკო ნო მი კურ ინ ტე რე სებს მო ცე მულ 
ქვე ყა ნა ში. ასე თი ვი თა რე ბა ხში რად წარ მო შობს ეკო ნო მი კურ ინ ტე რეს თა კონ-
ფლიქტს (ად გი ლობ რივ და უცხ ო ელ ინ ტე რეს თა ჯგუ ფებს შო რის). კონ ფლიქ-
ტე ბის სა თა ვე ყო ველ თვის არა ე ფექ ტი ა ნი წეს რი გის პო ლი ტი კა ში უნ და ვე ძე-
ბოთ, რო მე ლიც, სამ წუ ხა როდ, ყა ლიბ დე ბა მოკ ლე ვა დი ან პე რი ო დებ ში მი სა ღებ 
სარ გე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბით. 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გი და სა მარ თლებ რივ -სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე მა ყო-
ველ თვის ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს ძი რი თად სა ზო გა დო ებ რივ ღი რე ბუ ლე-
ბებ სა და მიზ ნებ ზე. სწო რედ ამი ტომ ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კა მი-
ის წრაფ ვის მი აღ წი ოს შე სა ბა მი სო ბას სა ზო გა დო ებ რივ ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე-
მა სა და ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის ფორ მი რე ბას შო რის. ამით 
ნა თე ლი ხდე ბა, რომ წეს რი გის პო ლი ტი კა სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კუ რი ზე-
მიზ ნე ბის მიღ წე ვას თან და კავ ში რე ბით ინ სტრუ მენ ტულ ხა სი ათს ატა რებს და 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ სის ტე მა ში იგი არ სე ბი თად გან სხვა ვე ბუ-
ლია (გვე ლე სი ა ნი რ., გო გო რიშ ვი ლი ი. 2018, 11). 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის ფორ მი რე ბის დროს, რაც უფ-
რო მე ტად არის გათ ვა ლი წი ნე ბუ ლი სა ბაზ რო კო ორ დი ნა ცი ის თვით რე გუ ლი-
რე ბის უნა რი, მით უფ რო მცირ დე ბა შემ თხვე ვი თი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის საფ რთხე. 
უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა თან მიმ დევ რულ, გრძელ ვა დი ან სა და ფრთხილ ეკო ნო-
მი კურ პო ლი ტი კას. გან სა კუთ რე ბულ სიფ რთხი ლეს უნ და ვი ჩენ დეთ, რო დე საც 
ვცდი ლობთ ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის დად გე ნას სა ბაზ რო კო-
ორ დი ნა ცი ის თვით რე გუ ლი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. 

ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩოპირობების 
ფორმირების საფუძველი

ძი რი თა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ფა სე უ ლო ბე ბის (თა ვი სუფ ლე ბა, სა მარ თლი-
ა ნო ბა, უსაფ რთხო ე ბა, პროგ რე სი) რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას ეკო ნო მი კუ რი 
წეს რი გის პო ლი ტი კა? ძი რი თა დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ფა სე უ ლო ბე ბის რა მოთხ-
ოვ ნე ბი უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს მან ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის 
ფორ მი რე ბის დროს? 

თა ვი სუფ ლე ბა. მი ზან შე წო ნი ლია ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას თან მი მარ თე-
ბით თა ვი სუფ ლე ბის ორი ას პექ ტი გა მოვ ყოთ. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ას პექ ტის შემ-
თხვე ვა ში აუ ცი ლე ბე ლია ერ თმა ნე თი სა გან გან ვას ხვა ვოთ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა 
და მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი ას პექ ტი კი მო ითხ ოვს კონ-
ფლიქ ტის, ძა ლა უფ ლე ბი სა და სა მარ თლის ფე ნო მენ თა ნა თელ ყო ფას.
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მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, 
თა ვი სი საზღ ვრე ბი გა აჩ ნი ა. კერ ძოდ: შე საძ ლებ ლო ბა ყო ველ თვის მოქ ცე უ ლია 
ბუ ნე ბის მი ერ დად გე ნილ ობი ექ ტურ და გა რე საზღ ვრებ ში, რო მელ თა დარ-
ღვე ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლია მა თი გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა; 
სუ ბი ექ ტუ რი საზღ ვრე ბი ბუ ნებ რივ საზღ ვრებ ზე უფ რო ვიწ როა და მას ბუ-
ნებ რი ვი (ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი) შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ინ დი ვი დის მი ერ თა-
ვის თვის და წე სე ბუ ლი ზნე ობ რი ვი ნორ მე ბი ად გენს; სა ზო გა დო ებ რი ვი საზღ-
ვრე ბი ინ დი ვი დებს შო რის ურ თი ერ თო ბას ეხე ბა და მას ძა ლა უფ ლე ბა, ზნე ო ბა 
და კონ ვენ ცი ე ბი – უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა კი – სა მარ თა ლი ად გენს. ისი ნი გან-
საზღ ვრა ვენ ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბის თა ვი სუფ ლე ბას და სა ზო გა დო-
ე ბა ში მა თი მოქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს (გვე ლე სი ა ნი რ., გო გო რიშ ვი ლი ი. 
2018. 43-44). 

სწო რედ ამ საზღ ვრებ ში წარ მო ი შო ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მოქ მე დე ბის თა-
ვი სუფ ლე ბა, რო გორც უამ რა ვი წერ ტი ლის ერ თობ ლი ო ბა, სა დაც ერ თმა ნეთს 
კვე თენ ში და და გა რე თა ვი სუფ ლე ბა, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს 
ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის ფორ მი რე ბის დროს. 

მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში იმი ტო მაც არის 
პრობ ლე მუ რი, რომ ამა თუ იმ ინ დი ვი დის მოქ მე დე ბა თუ უმოქ მე დო ბა ზე გავ-
ლე ნას ახ დენს სხვა ინ დი ვი დებ ზე. ერ თი ინ დი ვი დის თა ვი სუფ ლე ბა სხვა თა თა-
ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვად გვევ ლი ნე ბა. სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბას საფ რთხე 
ემუქ რე ბა, რო ცა ინ დი ვი დე ბი მოქ მე დე ბის აბ სო ლუ ტურ თა ვი სუფ ლე ბას ეს-
წრაფ ვი ან. ამი ტო მაც, სა ზო გა დო ებ რი ვი ას პექ ტით აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა თა-
ვი სუფ ლე ბის გარ კვე ულ წი ლად შეზღ უდ ვა. ჯონ სტი უ არტ მი ლი (Mill, 1859,75) 
აღ ნიშ ნავ და: „ერ თა დერ თი თა ვი სუფ ლე ბა იმ სა ხუ რებს ჭეშ მა რი ტი თა ვი სუფ-
ლე ბის სა ხელს, რო ცა ჩვენ ისე ვე ძი ებთ სა კუ თარ კე თილ დღე ო ბას, რომ ამით 
სხვებს არ ვარ თმევთ იმის შე საძ ლებ ლო ბას, რა თა მა თაც ეძი ონ თა ვი ან თი კე-
თილ დღეო ბა“. 

ინ დი ვი დუ ა ლურ თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო-
გა დო ე ბის თი თო ე ულ მა წევ რმა გა აც ნო ბი ე როს და გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ მა თი 
ინ ტე რე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ყო ველ თვის იწ ვევს სხვა ინ დი ვი დე ბის ინ ტე რეს-
თა შეზღ უდ ვას. ეს მოთხ ოვ ნა უკავ შირ დე ბა ინ ტე რეს თა კონ ფლიქტს და მი სი 
მარ თვის, ან დაძ ლე ვის პრობ ლე მას. კონ ფლიქ ტე ბი მა შინ წარ მო ი შო ბა, რო დე-
საც ერ თმა ნეთს კვე თენ თა ვი სუფ ლად მოქ მედ ინ დი ვიდ თა ინ ტე რე სე ბის სფე-
რო ე ბი. შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ კონ ფლიქ ტის მარ თვის ორი ზო გა დი შე საძ ლებ-
ლო ბა (Boulding, 1958/64, 117): 

 პრე ვენ ცი ის გზით შე ვამ ცი როთ მო სა ლოდ ნე ლი კონ ფლიქ ტის საფ-
რთხე. იგუ ლის ხმე ბა ზე გავ ლე ნის სფე რო ე ბის გა მიჯ ვნა ექ სკლუ ზი უ რი უფ ლე-
ბე ბის (ან შე საძ ლებ ლო ბე ბის) გა უქ მე ბის (ან გა ნე იტ რა ლე ბის) შე დე გად; 

 წარ მო შო ბი ლი კონ ფლიქ ტე ბი კი ვმარ თოთ კომ პრო მი სის, ზნე- ჩვე უ-
ლე ბა თა, კონ ვენ ცი ის თუ პო ზი ტი უ რი სა მარ თლის ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე-
ნე ბით. 
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რო გორც უკ ვე ით ქვა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა უნ და გა ვი გოთ, 
რო გორც თა ვი სუფ ლე ბის გარ კვე ულ წი ლად შეზღ უდ ვა. მაგ რამ მე ო რე მხრივ, 
ბუნ დო ვა ნია ის, თუ რა ზო მი თაა შე საძ ლე ბე ლი სა კუ თა რი ნე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა; ამის გა სარ კვე ვად სა ჭი როა ძა ლა უფ ლე ბის მაქს ვე ბე რი სე ულ გან საზღ-
ვრე ბა ში (Weber, 1921/2002. 28) ჩაწ ვდო მა: „ძალაუფლება სხვა არა ფე რი ა, თუ 
არა ნე ბის მი ე რი შე საძ ლებ ლო ბა, რომ წი ნა აღ მდე გო ბის მი უ ხე და ვად გა ნა ხორ-
ცი ე ლო სა კუ თა რი ნე ბა და მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს იმას თუ რას ეფუძ ნე ბა ასე თი 
შესაძლებლობა“ . 

ამ ას პექ ტით ძა ლა უფ ლე ბა უნ და წარ მო ვიდ გი ნოთ, რო გორც კონ ტი ნუ უ-
მი, ანუ მთლი ა ნო ბა (მაგ. Dahl, 1963, 62), რომ ლის ერთ მხა რეს უნ და მო ვი აზ-
როთ ავ ტო ნო მი უ რი ინ დი ვი დი მოქ მე დე ბის მთე ლი თა ვი სი შე უზღ უ და ვი თა ვი-
სუფ ლე ბით, მე ო რე მხა რეს კი – სრუ ლი ჰე ტე რო ნო მი ა, ან და ბა ტო ნო ბა, რო-
მელ საც სხვე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ. 

სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში ჩარ თუ ლი ინ დი ვი დი შე იძ ლე ბა სხვი სი 
ძა ლა უფ ლე ბის ქვეშ აღ მოჩ ნდეს; სწო რედ ამ გვა რი შე საძ ლებ ლო ბა რე ა ლიზ დე-
ბა ძა ლა დო ბად, რო მე ლიც სხვა არა ფე რი ა, თუ არა ძა ლა უფ ლე ბის უკი დუ რე-
სი ფორ მა. ძა ლა დო ბა წარ მო ი შო ბა მა შინ, რო ცა ინ დი ვი დი ცდი ლობს თა ვი სი 
შე საძ ლებ ლო ბა იმი სათ ვის გა მო ი ყე ნოს, რომ სხვა ინ დი ვიდს გან საზღ ვრუ ლი 
ქმე დე ბა ჩა ა დე ნი ნოს; თა ვი სი ჩა ნა ფიქ რის გან ხორ ცი ე ლე ბას მო ძა ლა დე აღ-
წევს იმით, რომ ძა ლა დო ბის პო ტენ ცი ურ მსხვერპლს არ წმუ ნებს, თით ქოს ამით 
თავს და აღ წევს სხვა სა ხი ფა თო და სა ზი ა ნო მოქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს 
(Hayek, 1960, 134). 

ჯონ სტი უ არტ მი ლის გან საზღ ვრე ბი დან ცხა დი ა, რომ სა ზო გა დო ებ რივ 
ურ თი ერ თო ბებ ში ერ თმა ნეთ თან შე უ თავ სე ბე ლია კერ ძო ძა ლა დო ბის აქ ტე ბი 
და მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა. სა მარ თლის ფუნ ქცია მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა უნ და ყო ფი ლი ყო. კან ტის სიტყ ვე ბით (Kant, 1790/1993, 
390), „სამართა ლი არის იმ პი რო ბე ბის ერ თი ა ნო ბა, რაც შე საძ ლე ბელს ხდი ს 
იმას, რომ ერ თი ინ დი ვი დის თვით ნე ბო ბა თა ვი სუფ ლე ბის სა ყო ველ თაო კა ნო-
ნის თა ნახ მად, თავ სე ბა დი იყოს სხვა ინ დი ვი დე ბის თვით ნე ბო ბას თან“ ამ გან-
საზღ ვრე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რა თვი სე ბე ბი უნ და ჰქონ დეს სა მარ თალს, რომ 
ის თა ვი სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტად (წე სად) გა მოდ გეს? უპირ ვე-
ლეს ყოვ ლი სა, აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დის თვით ნე ბო ბა (ნე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე, ვის მი მარ-
თაც ის ხორ ცი ელ დე ბა) სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე რო ში თა ნა-
ბარ მნიშ ვნე ლოვ ნად იყოს მიჩ ნე უ ლი. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ას პექ ტით ის მის კითხ ვა იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ უნ-
და შე იქ მნას ასე თი, პი როვ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი სა და სპე ცი ფი კუ რი სი ტუ ა ცი ე-
ბი სა გან და მო უ კი დე ბე ლი, ანუ ფორ მა ლუ რი სა მარ თა ლი, რო გორც კო ლექ ტი-
უ რი სიმ დიდ რე. ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, ეს და მო კი დე ბუ ლია სა ხელ მწი-
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ფო სა და მის პო ლი ტი კურ სის ტე მა ზე. სა ხელ მწი ფო აყა ლი ბებს, აღი ა რებს და 
ახორ ცი ე ლებს იმ წე სებს, თა ნაბ რად რომ უზ რუნ ველ ყო ფენ ყვე ლა ინ დი ვი დის 
მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბას. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი, ცი ცე რო ნის 
სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ – კა ნო ნებს უნ და ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ, თუ კი მათ თა ვი-
სუ ფალ არ სე ბე ბად ყოფ ნა სურთ. თა ნა ბა რი პი რო ბე ბის შექ მნა სო ცი ა ლუ რი სა-
ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის პრინ ცი პი და ის მე ქა ნიზ მი ა, რი თაც სა ხელ მწი ფო ბა ზარ ზე 
ორი ენ ტი რე ბულ ეკო ნო მი კურ წეს რიგს აკონ ტრო ლებს. 

სამართლიანობა. „სამართლიანობა იდეალის პროტესტია (Sartori,1987/97, 
337). იდეალის წვდომა ადვილია, რადგან იგი რეალობისგან აშკარად განსხვავ-
დება, მაგრამ ის „ხელიდან გვისხლტება“ რო გორც კი შე ვეც დე ბით პრო ტეს ტი 
კონ სტრუქ ტი ვულ (ო პე რა ცი ო ნა ლურ) ძი რი თად ფა სე უ ლო ბებ თან თავ სე ბად და 
რე ა ლი ზე ბად მოვ ლე ნად ვაქ ცი ოთ, რო მე ლიც აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის 
ფორმირებისათვის“. 

სა მარ თლი ა ნო ბის შე სა ხებ შე ხე დუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა მი მარ თუ-
ლე ბად და ი ყოს იმის მი ხედ ვით, თუ რო გო რია მა თი ორი ენ ტა ცი ა, კერ ძოდ: 

 სა მარ თლი ა ნო ბა, რო გორც ნორ მა, რომ ლი თაც ფას დე ბა სხვა ინ დი ვი-
დე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა (მოპყ რო ბა). ამ შემ თხვე ვა ში სა მარ თლი ა ნო ბა და-
მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად თავ სე ბა დია სა მარ თლი ა ნო ბის ნორ მე ბის 
შე სა ხებ ინ დი ვი დე ბის წარ მოდ გე ნე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი სა ზო გა დო ებ რივ ურ-
თი ერ თო ბებ თან (ქცე ვის სა მარ თლი ა ნო ბა). 

 სა მარ თლი ა ნო ბა, რო გორც ნორ მა, რომ ლი თაც ფას დე ბა ინ დი ვი დებ სა 
და ჯგუ ფებს შო რის ურ თი ერ თქმე დე ბის შე დე გე ბი და მა თი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მდგო მა რე ო ბა. ამ შემ თხვე ვა ში სა მარ თლი ა ნო ბა და მო კი დე ბუ ლია ინ დი ვი დებ-
სა და ჯგუ ფებს შო რის პო ზი ცი ე ბი სა და მოქ მე დე ბის შე დე გე ბის გა ნა წი ლე ბა-
ზე (გა ნა წი ლე ბის სა მარ თლი ა ნო ბა) [გვე ლე სი ა ნი, გო გო რიშ ვი ლი, 2018, გვ.52]. 
რო გორც ქცე ვის, ასე ვე გა ნა წი ლე ბის სა მარ თლი ა ნო ბამ ასახ ვა უნ და ჰპო-
ვოს ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ჩარ ჩო -პი რო ბებ ში. 

სა ზო გა დო ე ბის რე გუ ლი რე ბის პრობ ლე მა ერ თი ინ სტრუ მენ ტის – სა მარ-
თლის /კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე უნ და გა დაწყ დეს. ამ შემ თხვე ვა ში სა მარ თლი ა ნო-
ბის მი ზა ნი ორ გან ზო მი ლე ბა ში (მა ხა სი ა თებ ლით) – ქცე ვი სა და გა ნა წი ლე ბის 
სა მარ თლი ა ნო ბის სა ხით – წარ მოგ ვიდ გე ბა. ეს სა კითხი ად ვი ლად მოგ ვარ დე ბო-
და, თუ ამო სა ვალ პუნ ქტად მი ზან და მო კი დე ბუ ლე ბა თა ემ პი რი ულ ანა ლიზს მი-
ვიჩ ნევ დით. ამ შემ თხვე ვა ში ეს გან ზო მი ლე ბე ბი ერ თმა ნეთს შე ავ სებ დნენ (ჰარ-
მო ნი ა); თუ ინ სტრუ მენტს (კა ნონს) ერთ მა ხა სი ა თე ბელს (მაგ., ინ დი ვი დე ბი სად-
მი მოპყ რო ბას) მი ვუ ყე ნებ დით, ის – სა მარ თლი ა ნო ბის კრი ტე რი უ მის თა ნახ მად 
– მე ო რე მა ხა სი ა თე ბელ საც წა ად გე ბო და. პრობ ლე მა მა შინ იჩენს თავს, რო ცა 
ერთ მა ხა სი ა თე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბა მე ო რეს დაგ ვათ მო ბი ნებს და აუ ცი ლე ბე-
ლი გახ დე ბა კომ პრო მი სის დაშ ვე ბა. საქ მეს გა ა ად ვი ლებ და ემ პი რი უ ლი ანა ლი-
ზის შე დე გე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს, რომ კომ პრო მი სი ვერ იქ ნე-
ბა გრძელ ვა დი ა ნი და ამი ტო მაც სა ბო ლო ოდ მოგ ვი წევს სა მარ თლი ა ნო ბის ერ თი 



33

ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩოპირობების ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებთან ...

მა ხა სი ა თებ ლის დათ მო ბა. ამ შემ თხვე ვა ში დი ლე მად გვექ ცე ო და კომ პრო მი სის 
გზით მო საგ ვა რე ბე ლი კონ ფლიქ ტი. სა მი ვე შე საძ ლებ ლო ბა – ჰარ მო ნი ა, კომ-
პრო მი სის გზით მო საგ ვა რე ბე ლი კონ ფლიქ ტი და დი ლე მა – ყო ველ თვის წარ-
მო ად გენს ხოლ მე სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ე ბის სა განს, რო მე ლიც, სა ბო ლოო 
ან გა რი შით, თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის ურ თი ერ თმდა მო კი დე ბუ ლე-
ბა ზე და იყ ვა ნე ბა. 

სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას გან საზღ ვრუ ლი ში ნა არ სი გა აჩ ნი ა, იდე ალს 
გა მო ხა ტავს და თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის იმ ნაკ ლზე მი უ თი-
თებს, გა და უ დე ბელ გა მოს წო რე ბას რომ სა ჭი რო ებს (Hayek, 2003, 217). აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, სა სურ ვე ლია იმ ჯგუ ფუ რი პრი ვი ლე გი ე ბის  ძი ე ბა სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან, კონ კუ რენ ცი ის შეზღ უდ ვებს რომ ემ ყა რე ბა. სწო რედ ამის გა მო ა, 
რომ ასეთ მა მოთხ ოვ ნამ მყა რად და იმ კვიდ რა ად გი ლი ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ში და რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ეკო ნო მი კუ რი 
წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის ფორ მი რე ბის დროს. 

აშ კა რა ა, რომ რო ცა საქ მე ეხე ბა თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის, 
რო გორც სა ზო გა დო ე ბის ძი რი თა დი ფა სე უ ლო ბე ბის სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი-
ა ნო ბის კრი ტე რი უ მად გა მო ყე ნე ბას, კა ნო ნი არ არის საკ მა რი სი ინ სტრუ მენ ტი 
მათ შო რის წარ მო შო ბი ლი კონ ფლიქ ტის მო საგ ვა რებ ლად (გვე ლე სი ა ნი რ. 2017, 
15). სა ხელ მწი ფო ძა ლა უფ ლე ბის სა ხით კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ძა ლა დო ბა არ სობ-
რივ საფ რთხეს უქ მნის თა ვი სუფ ლე ბას. ა. ჰა მილ ტონ მა ყო ვე ლი ვე ეს მოკ ლედ 
ასე გა მო ხა ტა: „ვის ხელ შიც არის ცხოვ რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე-
ბი, ადა მი ა ნის ნე ბა ზეც იგი ბა ტონობს“ (Hamilton, 1961, 472). 

და სავ ლუ რი კე თილ დღე ო ბის სა ხელ მწი ფო მიზ ნად ისა ხავს თა ვი სუფ ლე-
ბა სა და სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის კომ პრო მისს, მაგ რამ, ერ თი მხრივ, პო ლი ტი-
კუ რი ნე ბის ქმნა დო ბის დე მოკ რა ტი უ ლი მე თო დე ბი არ იძ ლე ვა ამ გვა რი კომ-
პრო მი სის მყა რი ვა რა უ დის შე საძ ლებ ლო ბას. პი რი ქით, პო ლი ტი კურ კონ კუ-
რენ ცი ა ში სო ცი ა ლუ რად და ფუძ ნე ბუ ლი პრი ვი ლე გი ე ბის ინ სტრუ მენ ტად გა მო-
ყე ნე ბა საფ რთხეს უქ მნის რო გორც მა ტე რი ა ლურ, ისე ფორ მა ლურ სა მარ თალს 
(გვე ლე სი ა ნი რ. 2017, 17). 

რო გორც ჩანს, ერ თი მხრივ, ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ ლე ბა სა და სო ცი ა ლურ 
სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის კომ პრო მი სი მყი ფე ა. ამას თან, გა მო რიცხ უ ლი არ 
არის, რომ საქ მე დი ლე მას თან გვქონ დეს. მე ო რე მხრივ, უნ და შე მოწ მდეს – შე-
იძ ლე ბა თუ არა ისე შე იც ვა ლოს ინ სტი ტუ ცი უ რი პი რო ბე ბი, რომ ლებ შიც პო ლი-
ტი კუ რი ნე ბის ქმნა დო ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს 
გრძელ ვა დი ა ნი კომ პრო მი სი. ამ გვა რი შე მოწ მე ბის სა გა ნი კი სხვა არა ფე რი ა, 
თუ არა პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა. მთა ვა რი ვა რა უ დი ის იქ ნე ბო და, რომ შე უზღ-
უ და ვი დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლია თა ვი სუფ ლე ბის და მაკ მა ყო-
ფი ლებ ლად უზ რუნ ველ ყო ფა (Hayek, 1979, 128). სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი 
სა ხელ მწი ფოს რე ა ლი ზა ცი ის პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ ეს ვა რა უ დი თა ვი სუფ-
ლე ბა სა და სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის კომ პრო მის ზეც ვრცელ დე ბა.
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უსაფრთხოება. უსაფრთხოება შეიძლება განისაზღვროს, როგორც 
„თავისუფლების გამო შიშის არქონა“ (Giersch, 1961/90, 83). უსაფ რთხო ე ბას ყვე-
ლა ზე დიდ სა შიშ რო ე ბას უქ მნის რო გორც ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ ლე ბა სა და 
სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის არ სე ბუ ლი, ასე ვე ჩვენს ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში მიმ დი ნა რე კონ ფლიქ ტე ბი. მა თი მი ზე ზი ისა ა, რომ

 სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის პი რო ბებ ში თვით რე ა-
ლი ზე ბა, რო გორც წე სი, ზღუ დავს სხვის თა ვი სუფ ლე ბას;

 ინ დი ვი დე ბის მი ერ გა კე თე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბი, რო გორც მოვ ლე ნა თა ში-
ნა არ სის, ისე მა თი იე რარ ქი ის შე სა ხებ, არ ღვევს აქამ დე არ სე ბულ ცალ კე ულ 
ნორ მას;

 ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ინ დი ვი დე ბის შე ფა სე ბე ბი და მო-
უ კი დე ბელ მიზ ნე ბად გვევ ლი ნე ბა და მოქ მე დე ბის სტი მულს იძ ლე ვა, რაც ყო-
ველ თვის შე ი ცავს კონ ფლიქ ტის შე საძ ლებ ლო ბას (Streit, 2005, 256]. 

 კონ ფლიქ ტის იძუ ლე ბი თი მოგ ვა რე ბის პრო ცე დუ რა არა კონ სტი ტუ ცი უ რი 
ქმე დე ბა ა. კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა: მშვი-
დო ბი ა ნი დარ წმუ ნე ბა, რაც გუ ლის ხმობს ინ ტე რეს თა კო ლი ზი ა ში ერ თი ან მე-
ო რე პო ზი ცი ი სათ ვის სა სარ გებ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას; კომ პრო მი სი იმ 
შემ თხვე ვა ში, რო ცა ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბუ ლი მიზ ნე ბი ად ვი ლად მი საღ წევ 
და ძნე ლად მი საღ წევ მიზ ნე ბად იყო ფა და კომ პენ სა ცი ე ბი იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
საქ მე გვაქვს გა ნუ ყო ფელ მიზ ნებ თან, რა საც შე დე გად მოჰ ყვე ბა გან სხვა ვე ბუ-
ლი მიზ ნე ბის სწრა ფი, ან  თან და თა ნო ბი თი გან ხორ ცი ე ლე ბა (Tuchtfeldt, 1971a, 32). 

ზოგ ჯერ საკ მა რი სია კონ ფლიქ ტე ბის დე პერ სო ნა ლი ზე ბა, რომ მათ სიმ-
წვა ვე და კარ გონ და უსაფ რთხო ე ბას სა შიშ რო ე ბა აღარ შე უქ მნის. ეკო ნო მი კურ 
სფე რო ში ასე თი დე პერ სო ნა ლი ზე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სო ცი ა ლუ რი ტექ ნი კის ან /
და კონ კუ რენ ცი ის მეშ ვე ო ბით. ამით ვლინ დე ბა მი სი სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი-
კუ რი ფუნ ქცი ა. კონ ფლიქ ტე ბის დე პერ სო ნა ლი ზე ბა იმ შემ თხვე ვა ში ფუნ ქცი ო-
ნი რებს, თუ კონ კუ რენ ცი ა, რო გორც წეს რი გის პრინ ცი პი, მი სი შე დე გე ბით სა-
ზო გა დოდ მი სა ღე ბია ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დი სათ ვის და რო გორც კონ კუ რენ ტე ბი 
(კარ ტე ლი სა კენ სწრაფ ვა), ასე ვე სა ხელ მწი ფო (მოქ მე დე ბის შეზღ უდ ვა) ცდი-
ლო ბენ გა მოკ ვე თონ თა ვი ან თი სა ზო გა დო ებ რი ვი ფუნ ქცი ე ბი (Streit, 2005, 257). 
კონ ფლიქ ტე ბი სად მი ასეთ მა მიდ გო მამ ასახ ვა უნ და ჰპო ვოს ეკო ნო მი კუ რი 
წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბებ ში.

პროგ რე სი. რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ ლე ბას, სო-
ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბა სა და ეკო ნო მი კურ უსაფ რთხო ე ბას შო რის არ სე ბუ-
ლი კონ ფლიქ ტე ბის აღ მოფ ხვრა, ან თუნ დაც მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა ეკო ნო მი კუ-
რი პროგ რე სის მეშ ვე ო ბით? 

 პროგ რე სი ორი თვალ საზ რი სით არის ყვე ლას თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ის 
წარ მო ად გენს შე მეც ნე ბი თი მიღ წე ვე ბი სა და სი ახ ლე ე ბის შე ფა სე ბას და ამა ვე 
დროს გვიჩ ვე ნებს დრო ის მსვლე ლო ბა ში რამ დე ნად ახ ლოს ვიმ ყო ფე ბით წი ნას-
წარ და სა ხულ მი ზან თან.



35

ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩოპირობების ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებთან ...

 მა ინც რა და მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს პროგ რეს სა და მოქ მე დე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბას შო რის? შე უძ ლე ბე ლია ბუ ნე ბის კა ნო ნე ბის დარ ღვე ვა, რაც შე საძ-
ლე ბე ლი მოვ ლე ნის ობი ექ ტურ საზღ ვრებს წარ მო ად გენს, მაგ რამ მა თი მეც-
ნი ე რუ ლი ძი ე ბა აფარ თო ებს ადა მი ა ნის მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბის მა ნამ დე 
არ სე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებს. ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით პროგ რე სი და კავ-
ში რე ბუ ლია ინო ვა ცი ის ფე ნო მენ თან. ბა ზა რი ღი აა ინო ვა ცი ი სათ ვის (სა მე წარ-
მეო ინო ვა ცი ე ბი), რად გან მა თი მეშ ვე ო ბით ბაზ რის მდგო მა რე ო ბა უმ ჯო ბეს დე-
ბა (ი ნო ვა ცი უ რი პრო ცე სე ბი). მოთხ ოვ ნის კუთხ ით რო გორც ერ თი, ისე მე ო რე 
უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბა თა გა უმ ჯო ბე სე ბას ნიშ ნავს (გვე ლე სი ა ნი რ. 
2017, 20). 

ეკო ნო მი კურ პროგ რეს სა და სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის არ სე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის წარ მო შო ბის სა თა ვე შე საძ ლე ბე ლია იყოს კონ კუ რენ ცი-
ის არას წო რი გა გე ბა. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით, მეც ნი ე-
რუ ლი პროგ რე სის მიღ წე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი კო რექ ტი ვებს სა ჭი რო ებს. მაგ რამ მე ო რე მხრივ, ასე თი 
კო რექ ტი ვი შე ა სუს ტებ და, ან გა ა უქ მებ და ყო ველ გვა რი ინო ვა ცი ის სტი მულს. 
ამ შემ თხვე ვა ში სა ზო გა დო ე ბა იმა ზე ღა რი ბი იქ ნე ბო და, ვიდ რე უნ და ყო ფი ლი-
ყო. მეც ნი ე რუ ლი პროგ რე სის შე დე გე ბის ამ გვარ „სოციალიზებას“ მხედ ვე ლო-
ბი დან რჩე ბა ის, რომ მა თი მიღ წე ვის პრო ცესს სწო რედ კონ კუ რენ ცია აღ ძრავს 
და აძ ლი ე რებს (გვე ლე სი ა ნი რ. 2017, 20). 

პროგ რე სის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი რე ო რი ენ ტა ცი ი სა და 
ახალ სი ტუ ა ცი ებ თან შე სა ბა მი სო ბის მოთხ ოვ ნა ა. ამ გვა რი შე სა ბა მი სო ბის 
და ყოვ ნე ბა კი კონ ფლიქ ტებს წარ მო შობს. ეკო ნო მი კა ში არ სე ბობს კო ლი ზი-
ის შე საძ ლებ ლო ბა: უსაფ რთხო ე ბის მი ზან თან მი მარ თე ბით და სო ცი ა ლუ რი სა-
მარ თლი ა ნო ბის მი ზან თან და მო კი დე ბუ ლე ბით, რად გან შე სა ბა მი სო ბის ტვირ-
თი არა თა ნაბ რა დაა გა და ნა წი ლე ბუ ლი და სრუ ლი ად არ არის გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლი პროგ რე სის სა სარ გებ ლო შე დე გე ბის გა ნა წი ლე ბა (Streit, 
2005, 262). ყო ვე ლი ვე ეს კი მხო ლოდ აფერ ხებს ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის მრა-
ვალ მხრი ვი და სრულ ყო ფი ლი ჩარჩოპი რო ბე ბის ფორ მი რე ბას გრძელ ვა დი ა ნი 
პე რი ო დი სათ ვის. ამი ტომ, სა ჭი როა მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
წეს რი გის ჩარჩოპი რო ბე ბის ფორ მი რე ბის დროს.

დას კვნა

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ის ტო რია გვიჩ ვე ნებს, რომ ახალ-
გაზ რდა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ძა ლი ან ძნე ლია ეფექ ტი ა ნი წეს რი გის პო-
ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ეს გან პი რო ბე ბუ ლია სწო რედ სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის 
არ სე ბო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ცოდ ნის, გა მოც დი ლე ბი სა და მარ თვის მე თო-
დე ბის დე ფი ცი ტით. 

წეს რი გის პო ლი ტი კა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი იქ მნე ბა მა შინ, 
რო დე საც სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ად გი ლი აქვს მი ზან თა დაქ საქ სუ ლო ბას. სა-
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ბაზ რო ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ფარ გლებ ში წი ნა სა ფე ხურ ზე ყო ველ თვის რე-
სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი ალო კა ცია დგას, მაგ რამ მხო ლოდ მას ზე დაყ რდნო ბით 
სა ზო გა დო ებ რივ გან ვი თა რე ბას ვერ უზ რუნ ველ ვყოფთ. თუ კი სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კუ რი წეს რი გი ნამ დვი ლად შე ე სა ბა მე ბა თა ვი სუფ ლე ბის, სა მარ თლი ა ნო-
ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის მიზ ნებს, მა შინ სა ხელ მწი ფომ გა ნა წი ლე ბი სა და გა-
და ნა წი ლე ბის პო ლი ტი კა ცალ კე არ უნ და გა მო ყოს. და თუ ეს მა ინც ხდე ბა, ეს 
იმას ნიშ ნავს, რომ მი ზან თა კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
არამ ხო ლოდ წეს რი გის პო ლი ტი კის კონ ცეფ ცი ა ზე, არა მედ კვლა ვინ დე ბუ რად 
ინ ტე რეს თა პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნი თა და ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პო ლი-
ტი კით მოხ დე ბა. 

ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი კონ კუ-
რენ ცი ულ წეს რიგს უკა ვი ა. ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი მზარ დი 
გლო ბა ლი ზა ცი ით კონ კუ რენ ცი ის ეროვ ნულ პო ლი ტი კას არ თუ ლებს. ლი ბე-
რა ლი ზა ცი ით სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის მქო ნე სა წარ მო ებს გა უ ად ვილ დათ 
ეროვ ნუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის ჩა რე ვი სა გან თა ვის დაღ წე ვა. 
თუმ ცა, სა წარ მო თა სულ უფ რო მზარდ გლო ბა ლურ აქ ტი ვო ბას დღემ დე აკ-
ლია წეს რი გის მრა ვალ მხრი ვი ჩარჩოპი რო ბე ბი, რად გან ბა ზარ ზე შეღ წე ვა კონ-
კუ რენ ცი ის შემ ზღუ და ვი მოქ მე დე ბით ისე ვე შე იძ ლე ბა გაძ ნელ დეს, რო გორც 
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 An essential component of economic policy problems is the divorce between reality 
and the desired socio-economic situation. In order to overcome this problem, the necessary 
condition is to comply with the basic public values   (freedom, justice, security, progress) 
of the economic policy objectives and the decisions taken to implement them. This is what 
determines both the rationality of economic policy decisions and the eff ectiveness of their 
implementation in practice.

 The economic order and legal-legislative system must always be focused on the core 
public values and goals. This is why economic order policy strives to achieve consistency 
between the public value system and the formation of framework conditions of economic 
order. This makes it clear that order politics is of instrumental nature in achieving socio-
political goals and it is fundamentally diff erent in diff erent socio-economic systems 
(Gvelesiani, Gogorishvili, 2018, 11).

 The more the ability to self-regulate market coordination is expected during 
the formation of framework conditions of economic order, the less the risk of random 
interventions. Priority is given to consistent, long-term and cautious economic policies. 
Particular caution should be exercised when trying to establish the framework conditions 
of economic order with the aim of improving self-regulation of market coordination.
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