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რატომ არ იმართება სახელმწიფო ისე, როგორც კომპანია?

(ზოგიერთი მოსაზრება პოლ კრუგმანის სტატიაზე –
„სახელმწიფო არ არის კომპანია“)

ვლადიმერ პაპავა
აკადემიკოსი, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

უკ ვე ორ ათე ულ წელ ზე მე ტი ა, რაც სა ქარ თვე ლო ში ნელ -ნე ლა ად გი ლი 
და იმ კვიდ რა მცდარ მა აზ რმა, რომ მი ნის ტრი უნ და იყოს კარ გი მე ნე ჯე რი, ხო-
ლო მის პრო ფე სი ულ შე სატყ ვი სო ბას იმ დარ გთან, რო მე ლი სა მი ნის ტროს ხელ-
მძღვა ნე ლიც უნ და გახ დეს ეს „კარგი მენეჯერი“, პო ლი ტი კურ წრე ებ ში, რო-
გორც წე სი, სა ერ თოდ არ აქ ცე ვენ ყუ რადღ ე ბას. სწო რედ ამის შე დე გი ა, რომ 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ქვეყ ნის ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ხელ მძღვა ნე ლობ და 
ფი ზი კო სი (რო მე ლიც ამა ყობ და კი დეც იმით, რომ კარ გი მე ნე ჯე რი იყო), ეკო-
ნო მი კის სა მი ნის ტროს – ბი ო ლო გი და ექი მე ბი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის-
ტროს – იუ რის ტი, ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტროს – სპორ ტსმე ნი, ჯან დაც ვის სა-
მი ნის ტროს – ჯერ იუ რის ტი, შემ დეგ ფი ლო სო ფო სი, რო მე ლიც ის ტო რი კოს მა 
ჩა ა ნაც ვლა...

იბა დე ბა კითხ ვე ბი, თუ რამ დე ნა დაა სა ჭი რო მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი თა ნამ-
დე ბო ბის და კა ვე ბი სას პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა, ან რამ დე ნა დაა საკ მა რი სი, 
რომ მი ნის ტრი მხო ლოდ კარ გი მე ნე ჯე რი იყოს? უფ რო კონ კრე ტუ ლად კი, ვინ 
უნ და ხელ მძღვა ნე ლობ დეს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას – ეკო ნო მის ტი თუ მე ნე ჯე რი?

ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად აუ ცი ლე ბე ლია იმის გა აზ რე ბა, თუ რა 
გან სხვა ვე ბაა სა ხელ მწი ფო სა და კომ პა ნი ას შო რის.

ორ ათე ულ წელ ზე მე ტი დრო გა ვი და, რაც ცნო ბილ მა ამე რი კელ მა ეკო ნო-
მის ტმა, ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ატ მა ეკო ნო მი კა ში, პრო ფე სორ მა პოლ კრუგ-
მან მა გა მო აქ ვეყ ნა სტა ტია და მა ინ ტრი გე ბე ლი სა თა უ რით – „სახელმწიფო არ 
არის კომპანია“, სა დაც დე ტა ლუ რა დაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა იმ პრინ-
ცი პულ გან სხვა ვე ბა ზე სა ხელ მწი ფო სა და კომ პა ნი ას შო რის, რომ ლის მი ხედ ვი-
თაც პირ ვე ლი – და ხუ რუ ლი სის ტე მა ა, ხო ლო მე ო რე – ღია (Krugman, 1996). ამ 
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია არა ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი იმი სა, თუ რა პრინ-
ცი პუ ლი გან სხვა ვე ბაა ეკო ნო მის ტის აზ როვ ნე ბის სტილ სა და მე ნე ჯე რის აზ-
როვ ნე ბის სტილს შო რის.

სა ხელ მწი ფოს მმარ თველ თათ ვის ამო სა ვა ლია სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის 
კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბა, სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის, ინ კლუ-
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ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვა. რაც შე ე ხე ბა კომ პა ნი ას, მის თვის გან-
მსაზღ ვრე ლია მო გე ბის ან /და თა ვად კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა. სწო რედ 
ესაა სა ხელ მწი ფო სა და კომ პა ნი ის მიზ ნებ სა და წარ მა ტე ბუ ლო ბის შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უ მებს შო რის პრინ ცი პუ ლი გან სხვა ვე ბა (პა პა ვა, 2018).

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა ხელ მწი ფოს და კომ პა ნი ას გან სხვა ვე ბუ ლი 
მიზ ნე ბი აქვთ, პა სუ ხი დას მულ კითხ ვებ ზე მარ ტი ვი ა: რა თქმა უნ და, მთავ-
რო ბა ში მა ღალ პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბებ ზე აუ ცი ლე ბე ლია პრო ფე სი ო ნა ლი 
ეკო ნო მის ტე ბის და ნიშ ვნა, ხო ლო მე ნე ჯე რე ბის ად გი ლი მხო ლოდ და მხო ლოდ 
ბიზ ნეს ში ა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ფე სორ კრუგ მა ნის სტა ტი ის გა მოს ვლი დან 
საკ მა ოდ დი დი დრო გა ვი და, მას აქ ტუ ა ლუ რო ბა არ და უ კარ გავს და ის აუ ცი-
ლებ ლად უნ და ჰქონ დეთ წა კითხ უ ლი ამა თუ იმ ქვეყ ნის ხელ მძღვა ნე ლებს, პო-
ლი ტი კო სებს, ჟურ ნა ლის ტებს, ეკო ნო მის ტებს და ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტე-
ბის სტუ დენ ტებს.

ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ რე დაქ ცი ის დამ სა ხუ რე ბით, უკ ვე ქარ-
თულ ენა ზე გახ და შე საძ ლე ბე ლი პოლ კრუგ მა ნის ხსე ნე ბუ ლი სტა ტი ის გაც ნო-
ბა და დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ის მკითხ ველს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ეკო ნო მის-
ტის პრო ფე სი ის ბევრ სა ინ ტე რე სო ას პექტს მი აქ ცი ოს სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა. 

ლიტერატურა:
 პაპავა ვ. (2018). „რატომ სჭირდება საქართველოს ეკონომისტები.“ რონდელის 

ბლოგი, 12 ოქტომბერი, https://www.gfsis.org/ge/blog/view/871.
 Krugman P. (1996). “A Country Is Not a Company.” Harvard Business Review, January–

February, https://hbr.org/1996/01/a-country-is-not-a-company.

References:

 Krugman P. (1996). “A Country Is Not a Company.” Harvard Business Review, January–
February, https://hbr.org/1996/01/a-country-is-not-a-company.

 Papava V. (2018). “ratom stchirdeba sakartvelos ekonomistebi [„Why Georgia Needs 
Economists.”] rondelis blogi [Rondeli Blog,] October 12, https://www.gfsis.org/ge/blog/
view/871 (In Georgian).



26

Vladimer Papava

Why is the State not Run Like a Company?
(Some Thoughts on Paul Krugman’s Article “The State is Not a Company”)

Vladimer Papava
Academician

Professor of Iv. Javakhishvili 
Tbilisi State University

It has been more than two decades since the mistaken belief got a foothold in Georgia 
piecemeal that a minister should be a good manager and his professional suitability for 
the fi eld in which this “good manager” becomes the head of the ministry is ignored in 
political circles. As a result, for years the Ministry of Finance was headed by a physicist 
(who even boasted of being a good manager), the Ministry of Economy – by a biologist 
and a physician, the Ministry of Agriculture – by a lawyer, the Ministry of Energy – by 
a sportsman, the Ministry of Health Care – by a lawyer fi rst then a philosopher who was 
replaced by a historian.

Questions arise as to whether professional education is required in taking a high 
political position or whether it is suffi  cient for a minister to be a good manager only. More 
specifi cally, who should lead the country’s economy – an economist or a manager?

 To answer these questions, it is necessary to understand the diff erence between the 
country and the company.

 More than two decades have passed since a prominent American economist, 
the Nobel prize winner in economics, Professor Paul Krugman, published an article with 
an intriguing title, “A Country Is Not a Company,” detailing the fundamental diff erence 
between a country and a company according to which the fi rst is closed system, and the 
other – open (Krugman, 1996). This article discusses a number of visible examples of the 
principle diff erence between an economist’s thinking style and a manager’s thinking style.

 The goal for the rulers of the state is to increase the well-being of its population, 
to achieve sustainable economic development and inclusive economic growth. As for the 
company, its determinant is the increase of profi t and/or the value of the company itself. 
This is the principle diff erence between the goals of the state and the company and the 
criteria for evaluating success (Papava, 2018).

 Given that state and company have diff erent goals, the answers to these questions are 
simple: Of course, high-level government positions require the appointment of professional 
economists, and managers’ place is in business only.

Although it has been a long time since Professor Krugman’s article was published, it 
has not lost its relevance and it must surely be read by heads of state, politicians, journalists, 
economists, and students of economics.

Thanks to the editorial offi  ce of the journal Economics and Business, Paul Krugman’s 
article has now become available in Georgian, and I am sure it will enable readers to pay 
close attention to many of the interesting aspects of economist’s profession.


