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ბო ლო სა მი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში სე-
რი ო ზუ ლი (რე ვო ლუ ცი უ რი) სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო-
მი კუ რი პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს. ეს თვი სებ რი ვი გარ დაქ მნე ბი,
სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბას თან ერ თად,
გუ ლის ხმობს, პირ ველ რიგ ში, მო სახ ლე ო ბის მა ტე რი ა ლუ რი კე-
თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბას, ამი სათ ვის კი - სა ჭი რო სა მე ურ ნეო საქ-
მი ა ნო ბის მა ღა ლი ხა რის ხის ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ ლე ბას, უპირ ვე-
ლე სად, კერ ძო სა კუთ რე ბის ფლო ბა - გან კარ გვის უზ რუნ ველ ყო ფას.

ახალ სო ცი ა ლურ - ეკო ნო მი კურ წეს რიგ ზე გა დას ვლის თვის სა-
ჭი რო გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი, პრინ ციპ ში, თით ქოს გა ვი ა რეთ, მაგ-
რამ, ერ თგვა რი სა ერ თო წინ სვლის მი უ ხე და ვად, წმინ და ეკო ნო-
მი კუ რი თვალ საზ რი სით (კე თილ დღე ო ბის დო ნის მხრივ), სამ წუ ხა-
როდ, ჯერ ჯე რო ბით წარ მა ტე ბა ზე მსჯე ლო ბა არა მარ თლზო მი ე რი ა.
ამის მი ზეზ თა შო რის კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის (ა სე-
თი ურ თი ერ თო ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი მო ტი ვა ცი ის) არა სა თა ნა დოდ
გა თა ვი სე ბა- გა მო ყე ნე ბაც შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ. შე სა ბა მი სად,
სტა ტი ა ში ყუ რადღ ე ბა გამ ხვი ლე ბუ ლია კერ ძო სა კუთ რე ბი თი ურ-
თი ერ თო ბის არ სსა და ორად ხა სი ათ ზე, სა კუთ რე ბით ურ თი ერ თო-
ბა თა გე ნე ზის ზე სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე,
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ სო ცი ა ლურ დე კო-
ნო მი კურ წეს რიგ ზე და ა.შ. ასე ვე — სა კუთ რე ბის ახა ლი ფორ მის სა-
ხე ე ბის და სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის სა კითხზე ის ტო რი ულ
ას პექ ტში, რაც აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს სა კუთ რე ბის არ სის,
სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის და ადა მი ა ნე ბის ქცე ვის სწო რად
გა გე ბი სათ ვის.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა კუთ რე ბა, კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ-
თო ბე ბი, მე წარ მე ო ბა, ბიზ ნე სი, მო ტი ვა ცი ა, კე თილ დღე ო ბა, მე ტო ქე ო-
ბა, სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა.

JEL Codes: L20, L21, L26, L32, L33.
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შესავალი

ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის საქ მე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ეკუთ ვნის იმას, თუ რო გორ აქვს მას 
გა თა ვი სე ბუ ლი თა ვი სი სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის გან მსაზღ ვრე ლი (სა ბა ზი-
სო) მი ზე ზე ბი (სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი და მის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის მო ტი ვა ცი ა) და რო გორ იყე ნებს მას სა სურ ვე ლი შე დე გის - 
კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის მი საღ წე ვად. კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში სა-
კუთ რე ბის ორი ფორ მის - კერ ძო სა კუთ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი სა-
კუთ რე ბის თა ნა არ სე ბო ბა და თა ნა ფარ დო ბა ყო ველ თვის გა ნა პი რო ბებ-
და და ახ ლაც გა ნა პი რო ბებს სო ცი ა ლურ - ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის არსს, 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის რე ზულ ტატს. ამას თან, კერ ძო სა კუთ რე ბა, რო-
გორც ადა მი ა ნე ბის მე წარ მე ობ რი ვი თუ მთლი ა ნად მე ურ ნე ობ რი ვი საქ მი-
ა ნო ბის მო ტი ვა ცი ის გან მსაზღ ვრე ლი სუბ სტან ცი ა, ყო ველ თვის დო მი ნან-
ტურ პო ზი ცი ა ში ა. სწო რედ ამ ურ თი ერ თო ბებ ში გარ კვე ვა, მა თი სა უ კე თე სო 
შე ხა მე ბა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა უნ და გახ დეს ჩვენ ქვე ყა ნა-
ში სო ცი ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის და დოვ ლათ - სი კე თის ზრდის თვალ საზ-
რი სით, მა ღალ შე დე გი ა ნი წარ მო ე ბის წე სის წარ მა ტე ბით დამ კვიდ რე ბა 
- გან ვი თა რე ბის, მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის ამო ცა ნის 
გა დაწყ ვე ტის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა. ამი ტომ, მე ტად სა სარ-
გებ ლო და აუ ცი ლე ბე ლია ამ მი მარ თუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში კვლე ვე ბის გა აქ-
ტი უ რე ბა.

საკუთრებრივი ურთიერთობების განვითარების ისტორიული 
ასპექტი

ყო ვე ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი წეს რი გი (სა ზო გა დო ებ რივ -ე კო-
ნო მი კუ რი ფორ მა ცი ა) მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად მის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სა კუთ რე ბის ფორ მე ბით გან სხვავ დე ბა. მწარ მო ებ ლუ რი ძა ლე ბის გან ვი-
თა რე ბის ამა თუ იმ დო ნეს შე ე სა ბა მე ბა სა თა ნა დო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბი; ამ ურ თი ერ თო ბებ ში კი არ სე ბი თი და გა დამ წყვე ტი სა კუთ რებ რი-
ვი ურ თი ერ თო ბე ბი ა. სა ზო გა დო ე ბის ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს-
ში სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი, თა ვი სი სტრუქ ტუ რი თა და ხა სი ა თით 
იც ვლე ბო და მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ფაქ ტო რის ზე გავ ლე ნით, იქ ნე ბო და ეს 
დოვ ლა თის შექ მნა - კვლავ წარ მო ე ბა, მი ტა ცე ბე ბი ომე ბის ან სხვა იძუ ლე-
ბი თი ზო მე ბის სა შუ ა ლე ბით, პო ლი ტი კუ რი რე ვო ლუ ცი ე ბი, სა კა ნონ მდებ-
ლო აქ ტე ბი თუ სხვა მისთ. ამ ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად სა კუთ რე ბა იღებ და 
ახალ ფორ მას, რაც წარ მო ე ბის სა ზო გა დო ებ რივ წესს გა ნა პი რო ბებ და (შე-



კერძოსაკუთრებრივი ურთიერთობებისა და მეწარმეობის გენეზისის საკითხისათვის

51

ე სა ბა მე ბო და), ახა ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გან მტკი ცე ბა კი სა თა ნა დო სა კა-
ნონ მდებ ლო აქ ტე ბით ხდე ბო და.

გან ვი ხი ლოთ ამ ფორ მის, სა ხე ე ბი სა და სა ერ თოდ სა კუთ რებ რი ვი ურ-
თი ერ თო ბე ბის სა კითხი ის ტო რი ულ ას პექ ტში, რაც აუ ცი ლე ბე ლია სა კუთ-
რე ბის არ სის, სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის და ადა მი ა ნე ბის ქცე ვის 
სწო რად გა გე ბი სათ ვის.

კა ცობ რი ო ბის წი ნა კა პი ტა ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბის პე რი ოდ ში გა ბა-
ტო ნე ბუ ლი დარ გი იყო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, ხო ლო წარ მო ე ბის ძი რი თა დი 
ფაქ ტო რი - მი წა იყო. ამი ტომ გან მსაზღ ვრე ლი რო ლიც მი წის სა კუთ რე-
ბას ეკუთ ვნო და. თა ვი დან მი წა ზე სა კუთ რე ბას თე მუ რი ხა სი ა თი ჰქონ და: 
ცალ კე ულ ადა მი ანს, რო გორც ინ დი ვი დუ უმს, შე ეძ ლო მხო ლოდ ესარ გებ-
ლა მი წით (სა კუთ რე ბის ობი ექ ტით), მაგ რამ ის, რო გორც წე სი, მი წის მე სა-
კუთ რე არ იყო და არც შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო, რად გან შრო მის და ბა ლი 
მწარ მო ებ ლუ რო ბის გა მო, და მო უ კი დებ ლად ვერ ირ ჩენ და თავს. ამი ტომ, 
სა კუთ რე ბის პირ ვე ლი სუ ბი ექ ტი თე მი (ტო მი) იყო. 

მწარ მო ებ ლუ რი ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბის, შრო მის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
და ნა წი ლე ბის გაღ რმა ვე ბის, შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდის შე დე-
გად მიმ დი ნა რე ობ და თე მე ბის დაშ ლა და კერ ძო მე სა კუთ რე ე ბის გა მო-
ყო ფა. ამას თან, კერ ძო სა კუთ რე ბამ თა ვი დან მო ნათ მფლო ბე ლუ რი კერ-
ძო სა კუთ რე ბის სა ხე მი ი ღო ძი რი თა დად, რო დე საც სა კუთ რე ბის ობი ექ ტი, 
ჩვე უ ლებ რივ საგ ნობ რივ სი კე თეს თან ერ თად, თვით სა ზო გა დო ე ბის გარ-
კვე უ ლი ნა წი ლიც გახ და (მო ნე ბი). კერ ძო სა კუთ რე ბის ეს ფორ მა და ფუძ-
ნე ბუ ლი იყო მო ნის შრო მის ექ სპლუ ა ტა ცი ა ზე და ეყ რდნო ბო და მო ნა თა 
შრო მის შე დე გის მო ნათ მფლო ბე ლის მი ერ მით ვი სე ბას. მო ნას კი არა-
ვი თა რი სა კუთ რე ბა არ გა აჩ ნდა; მი სი შრო მის შე დე გი არ იყო პირ და პირ 
და კავ ში რე ბუ ლი მი სი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის დო ნეს თან, 
ამი ტომ ძალ ზე და ბალ მწარ მო ებ ლუ რი იყო.

მი უ ხე და ვად თა ვი დან ასე თი ნე გა ტი უ რი (დღე ვან დე ლი პო ზი ცი ი დან 
ყოვ ლად მი უ ღე ბე ლი) ხა სი ა თი სა, მთლი ა ნო ბა ში, კერ ძო სა კუთ რე ბის წარ-
მოქ მნა იმ თა ვით ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა იყო კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი-
ა ში, რო მელ მაც გა მო იწ ვი ა, საქ მი ა ნო ბა ში ფარ თოდ ჩარ თო და გა ნა ვი თა-
რა ადა მი ა ნის შე მოქ მე დე ბი თი, მე წარ მე ობ რი ვი და სა ერ თოდ შრო მი თი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი (მო ტი ვა ცი ა), გა ნამ ტკი ცა მი სი სტა ტუ სი ბუ ნე ბა ში და ის 
დღე ვან დელ ცი ვი ლი ზა ცი ამ დე მი იყ ვა ნა.

შუა სა უ კუ ნე ებ ში გა ბა ტო ნე ბუ ლი ხა სი ა თი მი ი ღო ფე ო და ლურ მა კერ-
ძო სა კუთ რე ბამ, რომ ლის სა ფუძ ველს ფე ო და ლის მი წა ზე სა კუთ რე ბა და 
პი რა დად არა თა ვი სუ ფალ, და მო კი დე ბულ გლეხ თა ექ სპლუ ა ტა ცია წარ მო-
ად გენ და. ამას თან, მო ნი სა გან გან სხვა ვე ბით, ყმა (ფე ო და ლუ რად და მო კი-
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დე ბუ ლი გლე ხი) უკ ვე სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ფაქ ტობ რი ვი მო-
ნა წი ლე (სუ ბი ექ ტი) იყო, ვი ნა ი დან მას მი წის მცი რე ნაკ ვე თი და მის და სა-
მუ შა ვებ ლად სა ჭი რო წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი გა აჩ ნდა (მარ თა ლი ა, მი წა 
ფე ო და ლის სა კუთ რე ბა იყო, ხო ლო თა ვად ყმა – გლე ხი   – მნიშ ვნე ლო ვან-
წი ლად ფე ო და ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი ექ ტი). თა ვი სი შრო მის შე დე გის დიდ 
ნა წილს ყმა გლე ხი იძუ ლე ბი თი წე სით გა ნას ხვი სებ და მი წის მე სა კუთ რის 
სა სარ გებ ლოდ - სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის ან ნა ტუ რა ლუ რი რენ ტის სა ხით. 
მი წის ფე ო და ლუ რი სა კუთ რე ბა იყო პი როვ ნუ ლი, პი რა დი და მო კი დე ბუ ლე-
ბის იე რარ ქი უ ლი კავ ში რე ბით შეზღ უ დულ - შე მო ფარ გლუ რი სა კუთ რე ბა. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ყმა - გლე ხის შრო მა, მო ნის შრო მას თან შე და რე ბით, 
უფ რო მწარ მო ებ ლუ რი იყო.

ფე ო და ლუ რი სა კუთ რე ბის წი აღ ში ვე წარ მო იშ ვა ურ თი ერ თო ბე ბი, რაც 
არ იყო და კავ ში რე ბუ ლი მწარ მო ებ ლის მი წი სად მი მი მაგ რე ბას თან. თა ვი-
სუ ფალ გლეხ თა წვრილ კერ ძო სა კუთ რე ბას თან ერ თად, აქ არ სე ბობ და მი-
წის სა კუთ რე ბი სა გან გა მო ყო ფილ, ფე ო და ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა გან 
თვი სუ ფალ ქა ლა ქელ ხე ლო სან თა სა კუთ რე ბა, რომ ლე ბიც (ხე ლოს ნე ბი) 
აწარ მო ებ დნენ გა სა ყი დად გამ ზა დე ბულ პრო დუქტს. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ხე ლოს ნე ბი ამ ქრებ ში იყ ვნენ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი და ეს უკა ნას კნელ ნი 
რეგ ლა მენ ტა ცი ას უწევ და მათ საქ მი ა ნო ბას, ისი ნი პი რა დად და მო უ კი დე-
ბელ ნი იყ ვნენ და გა მო დი ოდ ნენ რო გორც წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი სა და 
პრო დუქ ცი ის შე და რე ბით გან ცალ კე ვე ბუ ლი მე სა კუთ რე ე ბი. ხე ლო სან თა 
კერ ძო სა კუთ რე ბა მთლი ა ნად უკავ შირ დე ბა სა სა ქონ ლო წარ მო ე ბას და 
გაც ვლას, ამი ტომ მი სი სუ ბი ექ ტე ბი სა ქო ნელ მწარ მო ებ ლე ბად გვევ ლი ნე-
ბა, ამ საქ მი ა ნო ბის შე დე გად მათ ნა წილს ერ თგვა რი და ნა ზო გი უჩ ნდე ბა 
- კა პი ტა ლის ტუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი დაგ-
რო ვე ბა.

სა სა ქონ ლო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის კვა ლო ბა ზე გარ კვე უ ლი 
და ნა ზო გე ბი და უგ როვ დათ ფე ო და ლებ საც, რი სი გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბო-
და წარ მო ე ბის სხვა საწყ ი სებ ზე ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის.

მწარ მო ებ ლუ რი ძა ლე ბის, სა სა ქონ ლო წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის და 
კა პი ტა ლის პირ ვე ლა დი დაგ რო ვე ბის შე დე გად, რა საც მე სა კუთ რე ფე ო და-
ლე ბის (მო მა ვა ლი კა პი ტა ლის ტე ბის) მხრი დან მე ტად ხის ტი და სას ტი კი 
ძალ და ტა ნე ბა ახ ლდა თან, წარ მო იშ ვა კა პი ტა ლის ტუ რი კერ ძო სა კუთ-
რე ბა. ასე თი სა კუთ რე ბი სათ ვის იმ თა ვით ვე და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო უშუ-
ა ლო მწარ მო ე ბელ თა დი დი ნა წი ლის შრო მის მა ტე რი ა ლუ რი პი რო ბე ბი-
სა გან, რო გორც სა კუთ რე ბის ობი ექ ტი სა გან, სრუ ლი გა თიშ ვა (გა მო ყო ფა) 
- სოფ ლის მშრო მე ლი მო სახ ლე ო ბის სა კუთ რე ბის ექ სპროპ რი ა ცი ა. ამის 
შე დე გად შე იქ მნა გლე ხე ბი სა გან გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ მი წა ზე მსხვი ლი 
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კერ ძო სა კუთ რე ბა და გაჩ ნდა პი როვ ნუ ლად თა ვი სუ ფა ლი, ეკო ნო მი კუ რი 
რე სურ სე ბის (გარ და შრო მი სა) არ მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მასა. ე.ი. საკუთრება 
გათავისუფლდა პიროვნული დამოკიდებულებისაგან, შეიქმნა, ასე 
ვთქვათ, „სუფთა“ კერძო საკუთრება.

რო გორც ვხე დავთ, კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ზე მო გან-
ხი ლუ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მი სი არ სი მთლი ა ნო ბა ში იც ვლე ბო და 
ისე, რომ სულ უფ რო იკ ვე ცე ბო და უარ ყო ფი თი გა მოვ ლი ნე ბა (ნე გა ტი უ რი 
მხა რე) და ძა ლებს იკ რებ და შე მოქ მე დე ბი თი, მე წარ მე ობ რი ვი ას პექ ტე ბი 
(ო რა დი ხა სი ა თის და დე ბი თი მხა რე). შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ კა პი ტა ლის-
ტუ რი წარ მო ე ბის წე სის დამ კვიდ რე ბა იყო კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ-
თო ბე ბის, ასე ვთქვათ, ზო გად სა კა ცობ რიო სა მარ თლი ა ნო ბის დამ კვიდ რე-
ბის (ამ ურ თი ერ თო ბე ბის „გაკეთილშობილების“ თა ვი სე ბუ რი მწვერ ვა ლი, 
რო დე საც მნიშ ვნე ლოვ ნად ლო კა ლი ზე ბუ ლი იყო ამ მოვ ლე ნის უარ ყო ფი-
თი გა მოვ ლი ნე ბა და ფარ თოდ, თით ქმის შე უზღ უ და ვად გა ი შა ლა და დე ბი-
თი მხა რე.

მაგ რამ ეს ურ თი ერ თო ბე ბი კვლა ვინ დე ბუ რად ში ნა გა ნად ორა დი ხა-
სი ა თის მა ტა რებ ლად დარ ჩა, რო გორც ობი ექ ტუ რი ხა სი ა თის მოვ ლე ნა. 
უფ რო მე ტიც, სწო რედ კა პი ტა ლის ტუ რი სო ცი ა ლურ - ეკო ნო მი კუ რი წეს-
რი გის უკ ვე ფარ თოდ დამ ყა რე ბის შემ დეგ მოხ და კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი 
მო ტი ვა ცი ის ნე გა ტი უ რი მხა რის მოქ მე დე ბის გა ფურ ჩქვნა - აღ მავ ლო ბის 
პე რი ო დი, რო მე ლიც რამ დე ნი მე სა უ კუ ნე გრძელ დე ბო და. რიგ მა ევ რო პის 
ქვე ყა ნამ და აშ შდმა, მა თი სა ზო გა დო ე ბის შეძ ლე ბულ მა, უფ რო მე ტად გამ-
დიდ რე ბის სურ ვი ლით შეპყ რო ბილ მა ნა წილ მა აფ რი კის, აზი ის, თვით ამე-
რი კის კონ ტი ნენ ტის და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თით ქმის მთლი ა-
ნი მო სახ ლე ო ბა მო ნე ბად აქ ცი ეს და პი რუტყ ვის მსგავ სად უბ რა ლო ყიდ ვა 
- გა ყიდ ვის ობი ექ ტი გა ხა დეს. ეს მოვ ლე ნა, ეს შემ ზა რა ვი ფაქ ტი - საქ ცი ე-
ლი ის ტო რი უ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბა კი არა, არა მედ ცი ვი ლი ზე ბუ ლი გან ვი-
თა რე ბი დან გა დახ ვე ვა და სა ერ თო- სა კა ცობ რიო და ნა შა უ ლი იყო. ამ რა-
სის ტუ ლი, და კა ნო ნე ბუ ლი და ფაქ ტობ რი ვად მენ ტა ლუ რად გათ ვი სე ბუ ლი 
სა ყო ველ თაო ბო რო ტე ბის გა მო ძა ხი ლი დღე საც ვლინ დე ბა სხვა დას ხვა 
ქვე ყა ნა ში და, ბუ ნებ რივ, სა მარ თლი ან მოთხ ოვ ნებ თან ერ თად, ზოგ ჯერ 
აბ სურ დულ, უაზ რო მა სობ რივ ქცე ვა - მოქ მე დე ბა ში და ულ ტი მა ტუ მებ ში 
(თა ვი სე ბურ „შავ რასიზმში“) გა და იზ რდე ბა. ასე მოხ და 2020 წლის ივ ნის-
ში, რო დე საც ამე რი კელ მა პო ლი ცი ელ მა დამ ნა შა ვის და კა ვე ბი სას ძა ლა-
უფ ლე ბას გა და ა ჭარ ბა და შავ კა ნი ა ნი მო ქა ლა ქე გა მო ა სალ მა სი ცოცხ ლეს, 
რა საც არ ნა ხუ ლი უმარ თა ვი პრო ტეს ტი მოჰ ყვა რო გორც აშ შ-ში (ქვე ყა ნა 
თით ქმის ორად გა ი ყო), ისე ბევრ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში. ამ პრო ცეს მა, კა-
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ნონ მორ ჩილ მო ქა ლა ქე ებ თან ერ თად, ათი ა თა სო ბით კრი მი ნა ლი თუ რა-
დი კა ლუ რი შე ხე დუ ლე ბის მქო ნე პი რი მო იც ვა, რომ ლე ბიც მიჰ ყვნენ ყვე-
ლაფ რის დარ ბე ვა- და ყა ჩა ღე ბას, სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის და ცინ ვა- გა მას-
ხა რა ვე ბას; ბრბოს მოთხ ოვ ნე ბი გას ცდა ყო ველ გვარ ლო გი კას; მა სობ რი ვი 
ხა სი ა თი მი ი ღო კა ცობ რი ო ბის ცი ვი ლი ზე ბულ გან ვი თა რე ბა ში შე სამ ჩნე ვი 
წვლი ლის შემ ტა ნი ის ტო რი უ ლი პი როვ ნე ბე ბის (ა. ლინ კოლ ნის, ჯ. ვა შინ-
გტო ნის, უ. ჩერ ჩი ლის და სხვე ბის) ძეგ ლე ბის ხელ ყო ფა - შე უ რაცხ ყო ფა, 
ქრის ტეფ რე კო ლუმ ბის ძეგ ლებ საც კი შეს წვდნენ გა უ გე ბა რი არ გუ მენ ტა-
ცი ით.

ზე მო აღ წე რილ, თით ქოს და უფ რო პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნა ზე ყუ რადღ-
ე ბის გა მახ ვი ლე ბით ხაზს იმას ვუს ვამთ, რომ სა ზო გა დო ე ბის კომ ფორ-
ტუ ლი, სტა ბი ლუ რი მიმ დი ნა რე და მო მა ვა ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბა კარ გად ერ კვე ო დეს სა კუთ რებ რი ვი 
ურ თი ერ თო ბე ბის (გან ვი თა რე ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ამ სა ბა ზი სო ფე ნო-
მე ნის) არ სში; გა თა ვი სე ბუ ლი ჰქონ დეს, რომ: ერ თნა ი რად აუ ცი ლე ბე ლია 
კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი მო ტი ვა ცი ის (მოვ ლე ნის) რო გორც და დე ბი თი, სა-
სი კე თო მხა რის ხელ შეწყ ო ბა, ისე მი სი მე ო რე (უ არ ყო ფი თი) ნა წი ლის გა-
მოვ ლი ნე ბის შემ ზღუდ ვე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა; და რომ მხო ლოდ 
ასეთ მიდ გო მა ზე და ფუძ ნე ბულ სო ცი ა ლურ-ეკო ნო მი კურ წეს რიგს ხე ლე წი-
ფე ბა მო სახ ლე ო ბის თვის კე თილ დღე ო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის მა ღა ლი 
სტან დარ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა.

კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი, რო გორც სა ზო გა დო ე ბის 
ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის სა შუ ა ლე ბა

წარ მო შო ბის ად რე ულ სა ფე ხურ ზე ადა მი ა ნი ყო ველ გვა რი შეგ ნე ბუ-
ლი შეც ვლა- გა და კე თე ბის გა რე შე მო იხ მარ და იმას, რაც მზამ ზა რე უ ლად 
ხვდე ბო და ბუ ნე ბი სა გან; ამ პი რო ბებ ში რე სურ სე ბის შეზღ უ დუ ლო ბა- საკ-
მა რი სო ბა არ წარ მო ად გენ და მის თვის გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას. 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში კი, ადა მი ან თა ერ თობ ლი ო ბის გო ნივ რუ ლი და 
ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის შე დე გად, სი ტუ ა ცია პრინ-
ცი პუ ლად შე იც ვა ლა: გა რე მოს მი ერ ბო ძე ბუ ლი ზო გი ერ თი სი კე თე ადა მი-
ან მა მე ტი დოვ ლა თის შექ მნის რე სურ სად და მე ტის მოხ მა რე ბის მომ ცემ 
სა შუ ა ლე ბად აქ ცი ა. ამან კი გა ა ჩი ნა მას ში ნივთ - საგ ნე ბის და უფ ლე ბის 
ინ ტე რე სი, ანუ გა უღ ვი ვა მას კერ ძო მე სა კუთ რე ობ რი ვი იმ პულ სი. დად გა 
არ სე ბო ბი სათ ვის სა ჭი რო დოვ ლათ -სი კე თის სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბის მი-
ერ გა მო ყე ნე ბა- და უფ ლე ბის პრობ ლე მა, ადა მი ან თა ერ თო ბის ერ თი ნა წი-
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ლის მი ერ რე სურ სე ბის (და მა თი გა მო ყე ნე ბის შე დე გის) მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წი ლის და უფ ლე ბის სურ ვი ლი. გა სა გე ბი ა, რომ ერ თო ბის მე ო რე ნა წილს ამ 
შემ თხვე ვა ში ნაკ ლე ბი ერ გე ბო და. ეს კი კერ ძო სა კუთ რე ბის ნიშ ნე ბი ა. რე-
სურ სე ბის მფლო ბელს, რო მე ლიც ხე დავს, რომ მა თი გა მო ყე ნე ბით მე ტის 
შექ მნა შე იძ ლე ბა, წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მო ტი ვა ცია უჩ ნდე ბა. ამას კი 
შე სა ბა მი სი ძა ლის ხმე ვა- შრო მა და უნა რის გა მო ყე ნე ბა სჭირ დე ბა. ამას-
თან, ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის თვის იმ თა ვით ვე ცხა დი ხდე ბა, რომ მე ტი სი-
კე თის და უფ ლე ბა სხვა ნა ი რა დაც (ა სე ვთქვათ, ნაკ ლე ბი ჯა ფით) შე იძ ლე ბა 
ან სხვა პი როვ ნე ბი სა გან დოვ ლა თის ძალ და ტა ნე ბით თუ სხვა ხერ ხე ბის 
გა მო ყე ნე ბით მით ვი სე ბას, კერ ძო მე სა კუთ რე ობ რივ მო ტი ვა ცი ას ჩა ნა სა-
ხი დან ორა დი ხა სი ა თი აქვს: წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ით მე ტი დოვ ლათ- 
-სი კე თის შექ მნა- მო ნაგ რე ბა და უკ ვე არ სე ბუ ლის (შექ მნი ლის) თა ვის სა-
სარ გებ ლოდ და სხვე ბის სა ზი ა ნოდ გა და ნა წი ლე ბა.

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ამ მო მენ ტი დან იწყ ე ბა კა ცობ რი ო ბის არ სე-
ბო ბის თვი სებ რი ვად ახა ლი ეპო ქა, რო დე საც ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბი სე-
უ ლი ინ ტე რე სე ბი მძაფ რად უკავ შირ დე ბა დოვ ლა თის ქო ნა -არ ქო ნას, სა-
კუთ რე ბის პრობ ლე მას; ეს ადა მი ა ნის, რო გორც შეგ ნე ბუ ლი ცოცხ ა ლი არ-
სე ბის, ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი მოვ ლე ნა ა: მი სი ხა სი ა თის თვი-
სებ რი ვი ცვლი ლე ბა, რო გორც წე სი, თვით სა ზო გა დო ებ რი ვი ყო ფის შეც-
ვლას, სო ცი ა ლურ - ეკო ნო მი კუ რი წყო ბი ლე ბის (წეს რი გის) ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
- გარ დაქ მნას გა ნა პი რო ბებს.

სა კუთ რებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე საგ ნობ რი ვი სა უ ბა რი მი ზან შე წო-
ნი ლი იქ ნე ბა თვით სა კუთ რე ბის გან მარ ტე ბით და ვიწყ ოთ. სა კუთ რე ბა 
არის „საგნების, მატერიალური და სულიერი ფასეულობების გარკვეული 
პირების კუთვნილება, ასეთი კუთვნილების იურიდიული უფლება და 
ეკონომიკური ურთიერთობები ადამიანებს შორის საკუთრების ობი-
ექტების კუთვნილების, გაყოფის და გადანაწილების საბაბი“ [სი ლა გა ძე 
ა. 2011, 472].

სა კუთ რე ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის სა კუთ რე ბის ობი ექ ტე ბის გა ნა წი ლე-
ბა არ სე ბულ სო ცი ა ლურ - ეკო ნო მი კურ წეს რიგ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ამას-
თან, სა კუთ რე ბის ამა თუ იმ ფორ მით არ სე ბო ბის თვი სუფ ლე ბა ადა მი ა ნე-
ბის (ინ დი ვი დე ბის), მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის მე წარ მე ობ რი ვი მო ტი ვა ცი ის 
ინ ტენ სი ვო ბას გა ნა პი რო ბებს. ნე ბის მი ერ ფორ მა ცი ა ში კვლავ წარ მო ე ბას 
უპირ ვე ლე სად ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი გე ნე ტი კუ რი მის წრა ფე ბე ბი გან საზღ-
ვრავს (ი არ სე ბოს, გვა როვ ნო ბა გა აგ რძე ლოს); გა ფარ თო ე ბუ ლი კვლავ წარ-
მო ე ბის მი ზე ზად კი, პირ ველ რიგ ში, თა ვად სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე-
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ბი დან გა მომ დი ნა რე მე წარ მე ობ რი ვი (და მთლი ა ნად შრო მი თი) მო ტი ვა-
ცია გვევ ლი ნე ბა.

სა კუთ რე ბა, კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი მო ტი ვა ცია ადა მი ა ნებს შო რის ურ-
თი ერ თო ბებს და მა თი ქცე ვის პრინ ცი პებს გა მო ხა ტავს უპირ ვე ლე სად სა-
კუთ რე ბის ობი ექ ტის (ნივ თე ბის, დოვ ლა თის, ქო ნე ბის, კა პი ტა ლის) და სა-
კუთ რე ბის და გა მო ყე ნე ბის გა მო. მაგ რამ სა კუთ რე ბა და მი სი მო ნაგ რე ბა 
მე წარ მე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბის გა რე შე არ არ სე ბობს (მსჯე ლო ბაა სა ბო ლოო 
ან გა რი შით, და არა კონ კრე ტულ შემ თხვე ვებ სა და ფაქ ტებ ზე). მე სა კუთ რეს 
თან და ყო ლი ლი სურ ვი ლი და იმა ნენ ტუ რი მის წრა ფე ბა აქვს გა ზარ დოს 
თა ვი სი სა კუთ რე ბა, მი სი საგ ნობ რი ვი მო ცუ ლო ბა, თა ნაც ეს სურ ვი ლი გა-
აჩ ნია ყვე ლა ცალ კე ულ მე სა კუთ რეს და, მა შა სა და მე, მთელ სა ზო გა დო ე-
ბას. მე სა კუთ რე ხე დავს, რომ, თუ მი სი სა კუთ რე ბა წარ მო ე ბა ში (მე წარ მე ო-
ბა ში) არაა ჩარ თუ ლი, ის არა მარ ტო არ იზ რდე ბა, არა მედ უც ვლე ლიც არ 
რჩე ბა და, რო გორც წე სი, კლე ბუ ლობს.

სა კუთ რე ბის მე წარ მე ობ რივ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვა შე იძ ლე ბა სხვა-
დას ხვა ნა ი რად: 1) რო ცა მე სა კუთ რე თა ვად ახ დენს წარ მო ე ბის ორ გა ნი-
ზე ბას, თვი თონ ეწე ვა მე წარ მე ობ რივ საქ მი ა ნო ბას და, შე სა ბა მი სად, თვი-
თონ ვე ით ვი სებს შექ მნი ლი ფა სე უ ლო ბის მის თვის კუთ ვნილ ნა წილს; 2) 
რო დე საც მე სა კუთ რე თა ვი სი სა კუთ რე ბის ობი ექტს (კა პი ტალს) ფუ ლის 
სა ხით სხვა ზე გა ა სეს ხებს, ე.ი. სხვას და უთ მობს გა მო სა ყე ნებ ლად გარ კვე-
უ ლი დრო ით და გარ კვე უ ლი საზღ ა უ რის გა დახ დე ვი ნე ბით; 3) რო დე საც მე-
სა კუთ რე მი სი სა კუთ რე ბის მე წარ მე ობ რივ გა მო ყე ნე ბას ძი რი თა დად მა-
ღა ლი ანაზღ ა უ რე ბით მო ზი დულ (და ქი რა ვე ბულ) პრო ფე სი ო ნალ მმარ თვე-
ლებს (მე ნე ჯე რებს) ან დობს, თვი თონ კი სა კუთ რე ბის ტი ტულს (აქ ცი ებს) 
ფლობს და მას ზე შე მო სა ვალს (დი ვი დენდს) იღებს.

ამ სა მი ვე შემ თხვე ვა ში საქ მე გვაქვს ბიზ ნე სის გა მარ თვი სა და მი სი 
შე დე გე ბის გა ნა წი ლე ბის ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებ თან, რაც ძი რი თა-
დად სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ყა ლიბ დე ბა: ეს 
არის ურ თი ერ თო ბე ბი მე სა კუთ რე სა და და ქი რა ვე ბულ მუ შა კებს შო რის, კა-
პი ტა ლის მე სა კუთ რე სა და მე ნე ჯერს შო რის, კა პი ტა ლის მე სა კუთ რე სა და 
მე წარ მეს (ფირ მის მე სა კუთ რეს) შო რის, მე წარ მე სა და მის მი ერ და ქი რა-
ვე ბულ სა მუ შაო ძა ლას შო რის, მე სა კუთ რე სა და მთელ და ნარ ჩენ სა ზო გა-
დო ე ბას შო რის. მაგ რამ ეს ურ თი ერ თო ბე ბი, ჩვე უ ლებ რი ვად, რო გორც ცნე-
ბის გან მარ ტე ბი დან ჩანს, იუ რი დი ულ სა მო სელ ში გვევ ლი ნე ბა, რო გორც 
სა კუთ რე ბის (მე სა კუთ რის) უფ ლე ბე ბი.

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა არის ცალ კე უ ლი პი რის, ჯგუ ფის ან სა ხელ მწი-
ფოს ნე ბა- სურ ვი ლის შე სა ბა მი სად მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი წარ მო ე-
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ბის სა შუ ა ლე ბე ბით თუ სხვა ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბის იუ რი დი უ ლად (კა ნო-
ნით) უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უფ ლე ბა, რო მე ლიც „მოიცავს ფლობის უფლებას, 
განსაკუთრებული სარგებლობის უფლებას, განადგურების და სხვა 
უფლებებს“ [Толковый словарь. 1998, 469].

საკუთრების უფლებების კანონმდებლობით მოწესრიგებას და სა-
ხელმწიფოებრივ დაცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მისი წყალობით 
საზოგადოებაში ყალიბდება მესაკუთრეთა, აგრეთვე მესაკუთრეთა და 
საკუთრების არმქონეთა თანასაქმიანობის და თანაარსებობის პირობები, 
თავისებური საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და სხვა „თამაშის წესები“. 
საკუთრების უფ ლე ბებ ში უპირ ვე ლე სად იგუ ლის ხმე ბა მე სა კუთ რის მი ერ 
თა ვი სი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის და ამ გა მო ყე ნე ბის დროს წარ მოქ მნი-
ლი ხარ ჯე ბის და სარ გებ ლის გა ნა წი ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. მა შა სა და-
მე, სწო რედ იუ რი დი უ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი არე გუ ლი რებს სა კუთ რე ბის 
ფლო ბას, გა მო ყე ნე ბას და გან კარ გვას.

ის ტო რი უ ლად ცნობილია საკუთრების ორი ტიპი: კერძო და საზო-
გადოებრივი: კერძო საკუთრება არის „კერძო პირთა და ფირმების უფლება 
შეიძინონ, ფლობდნენ, აკონტროლებდნენ, გამოიყენონ, გაყიდონ და 
უანდერძონ მიწა, კაპიტალი და სხვ. აქტივები“ [Макконел, Кемпбелл, Брю, 
Стэнли. (1992, 399-400). დოვლათის ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის 
უფლება იურიდიულად გაფორმებულია ამ სუ ბი ექ ტებ ზე და მი სი მოხ მა რე-
ბა თუ მე წარ მე ობ რივ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვა მხო ლოდ ამ კერ ძო მე სა კუთ-
რის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე და მი სი სურ ვი ლით ხდე ბა. 

სა ზო გა დო ებ რი ვია (მ.შ. სა ხელ მწი ფო) სა კუთ რე ბა, რომ ლის ფლო ბა-
ზე, გა მო ყე ნე ბა სა და გან კარ გვა ზე თა ნა ბა რი უფ ლე ბა აქვს მთე ლი სა ზო-
გა დო ე ბის ყვე ლა წევრს. სა კუთ რე ბის ამ სა ხის ფარ თო გან ხილ ვა -ა ნა ლი-
ზი სას სტა ტი ა ში მხო ლოდ იმას გა ვუს ვამთ ხაზს, რომ სა ხელ მწი ფო სა კუთ-
რე ბის არ სე ბო ბა და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ან თა ერ თო ბის (სა ხელ მწი ფოს) 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ხარ ჯე ბის და ფარ ვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი სი კე თის 
შემ ქნის აუ ცი ლებ ლო ბას თან (თავ დაც ვა, გა რე მოს დაც ვა და სხვა მისთ.), 
აგ რეთ ვე, თვით კერ ძო, სა კუთ რებ რი ვი მო ტი ვა ცი ის არ სთან (მი სი და დე-
ბი თი მხა რის უზ რუნ ველ ყო ფა სა და ნე გა ტი უ რის მო თოკ ვა- ლიკ ვი და ცი ას-
თან).

კერძოსაკუთრებრივი ურთიერთობების ორადი (ნეგატიური და 
პოზიტიური) ხასიათი

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას და ვას კვნათ, რომ კერ-
ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის (მო ტი ვა ცი ის) ჩა მო ყა ლი ბე ბით (გა ჩე-
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ნა- გა თა ვი სე ბით) კა ცობ რი ო ბამ თა ვი სი პერ მა ნენ ტუ ლი გან ვი თა რე ბის, 
თა ვი სი ცხოვ რე ბის დო ნის სა უ კუ ნე დან სა უ კუ ნემ დე ამაღ ლე ბა- გა უმ ჯო-
ბე სე ბის შე უც ვლე ლი სა შუ ა ლე ბა მი ი ღო. მაგ რამ სწო რი ვიქ ნე ბით, თუ ამ 
მოვ ლე ნის შე ფა სე ბი სას მხო ლოდ ასე თი კა ტე გო რი უ ლი აღ ფრთო ვა ნე ბით 
შე მო ვი ფარ გლე ბით? – ალ ბათ, არა, და სწო რედ ამ პო ზი ცი ის და სა ბუ თე-
ბას შე ვეც დე ბით ქვე მოთ.

საქ მე ისა ა, რომ კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის (მო ტი ვა ცი-
ის) სი კე თე სა და უკე თუ რე ბა ზე ერ თმა ნე თი სა გან გან ცალ კე ვე ბით, მსჯე-
ლო ბა გა უ მარ თლე ბე ლი, არა მარ თლზო მი ე რი ა. ეს ობი ექ ტუ რი, ცოცხ ა ლი 
ადა მი ა ნის (პი როვ ნე ბის) არ სე ბო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ფსი ქო ლო გი უ რი 
გან წყო ბა ა, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა - დაკ მა ყო ფი ლე ბამ შე იძ ლე ბა მო-
უ ტა ნოს:

• ერთ შემ თხვე ვა ში, რო გორც ამ ადა მი ანს, ისე და ნარ ჩენ სა ზო გა-
დო ე ბას სი კე თე, დოვ ლა თი, ბედ ნი ე რე ბა (ეს ამ მო ტი ვა ცი ის და დე ბი თი 
მხა რე ა);

• მე ო რე შემ თხვე ვა ში - სი კე თე (დოვ ლა თი) ამ ადა მი ანს და უკე თუ-
რე ბა (დოვ ლა თის შემ ცი რე ბა) რო გორც ურ თი ერ თო ბე ბის სხვა სუ ბი ექ ტებს 
კონ კრე ტუ ლად, ისე მთელ სა ზო გა დო ე ბას (ეს ამ მო ტი ვა ცი ის ნე გა ტი უ რი, 
სა ზო გა დო ე ბის თვის მი უ ღე ბე ლი მხა რე ა).

ეს თვი სე ბა, ანუ ორა დი ხა სი ა თი, პერ მა ნენ ტუ ლად, გა ნუწყ ვეტ ლივ 
(ნე ბის მი ე რი სო ცი ა ლურ - ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის პი რო ბებ ში) ახა სი ა-
თებს კერ ძო სა კუთ რებ რივ ურ თი ერ თო ბა - მო ტი ვა ცი ას მი სი ორი მხა რის 
სიმ წვა ვი სა და გა მოვ ლი ნე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი თა ნა ფარ დო ბით. აქ ვე 
ისიც უნ და ით ქვას, რომ უარ ყო ფი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა სა ზო გა დო ებ რივ 
სა კუთ რე ბა საც მოჰ ყვეს, რო დე საც მი სი უშუ ა ლო გან მკარ გვე ლი, სა კუ თა რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ გა და ჭარ ბე ბუ ლად თავ და ჯე რე ბუ ლი სა ხელ-
მწი ფო სა ჭი რო ზე მე ტად ჩა ე რე ვა კერ ძო სა კუთ რებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში და 
და ა სუს ტებს მი სი მო ტი ვა ცი ის და დე ბით გა მოვ ლი ნე ბას (მე წარ მე ობ რივ 
მუხტს).

კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი მო ტი ვა ცი ის დაკ მა ყო ფი ლე ბის ჟინს ში ნა გა ნი 
გაძ ლი ე რე ბუ ლი სი ხარ ბე და გა უ მაძღ რო ბა ახა სი ა თებს. ამ ჟი ნის მა ტა-
რე ბელ სუ ბი ექ ტთა დიდ ნა წილს (თუ ყვე ლას არა) არა მარ ტო კონ კრე ტუ-
ლი სი კე თის და უფ ლე ბის სურ ვი ლი ასულ დგმუ ლებს, არა მედ მათ თვის ეს 
გან წყო ბა სულ უფ რო მე ტის და უფ ლე ბის უწყ ვეტ პრო ცე სად გა და იქ ცე ვა. 
მაქ სიმ გორ კი იხ სე ნებ და, თუ რო გორ ვერ გა უ გეს ერ თმა ნეთს ამ თე მა ზე 
გა მარ თუ ლი სა უბ რი სას მან და ერ თ-ერ თმა ამე რი კელ მა მი ლი არ დერ მა: 
მწე რალს უკ ვირ და, თუ რა ტომ იხარ ჯე ბო და ასე შე უს ვე ნებ ლად ისე დაც 
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მდი და რი ბიზ ნეს მე ნი მო გე ბის კი დევ უფ რო გაზ რდი სათ ვის; კო მერ სან ტი 
კი გაკ ვირ ვე ბას ვერ მა ლავ და, რომ მის ადა მი ან თმცოდ ნე ვი ზა ვის ასე თი 
უბ რა ლო ჭეშ მა რი ტე ბა არ ეს მო და.

დოვ ლათ -სი კე თის პერ მა ნენ ტუ ლად გაზ რდა- გამ რავ ლე ბის მო ტი ვა-
ცია აგუ ლი ა ნებს მე სა კუთ რეს ამ ჟი ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სათ ვის გა და უხ-
ვი ოს არ სე ბულ წე სებს, გა მო ი ყე ნოს აკ რძა ლუ ლი, კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო 
ხერ ხე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი. ამას ისიც უწყ ობს ხელს, რომ, ჩვე უ ლებ რი ვი 
მო ქა ლა ქე ე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, მდიდ რე ბი შე და რე ბით უფ რო იშ ვი ა-
თად და ნაკ ლე ბად აგე ბენ პა სუხს ჩა დე ნი ლი დარ ღვე ვა- და ნა შა უ ლი სათ-
ვის (ა სე თი სამ წუ ხა რო რე ა ლო ბაა ფაქ ტობ რი ვად ყველ გან).

სა და ვო არ უნ და იყოს ისიც, რომ კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი მო ტი ვა ცია 
პირ და პირ ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ზო გა დო ე ბის მი ერ დოვ ლა თით დაკ მა ყო-
ფი ლე ბი სას ზო მი ე რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, რაც რე სურ-
სე ბის შეზღ უ დუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით ყო ველ თვის იყო აუ ცი ლე ბე ლი 
კა ცობ რი ო ბი სათ ვის და რაც გან სა კუთ რე ბით სა ჭირ ბო რო ტო გახ და ბო ლო 
სა უ კუ ნე ებ ში.

კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი მო ტი ვა ცი ის ჟი ნი- წა დი ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის რე ა ლო ბა ში სხვად სხვა სა ხით, ფორ მით 
და მას შტა ბე ბით წარ მო ჩინ დე ბა. ამის პირ და პი რი გა მოვ ლი ნე ბაა თით-
ქმის ყვე ლა სა ზო გა დო ე ბა ში, ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ბრა კო ნი ე რო ბა 
- ბუ ნე ბის სი კე თე თა მოხ მა რე ბი სას (ექ სპლუ ა ტა ცი ი სას - ნა დი რო ბა, ტყის 
ჭრა, თევ ზა ო ბა და სხვ.) მა თი მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი სათ ვის შე სა ნარ ჩუ ნებ-
ლად სა ჭი რო წე სე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა და ეკო ლო გი ის გა ნად გუ რე ბა (ა მის 
მა გა ლი თია მსოფ ლიო ოკე ა ნე ში გა რე მო სად მი უგუ ნუ რი და მო კი დე ბუ ლე-
ბის შე დე გად გა ცამ ტვე რე ბულ -გა ჩა ჩა ნა გე ბუ ლი, ოდეს ღაც ფლო რი სა და 
ფა უ ნის სა ო ცა რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით გა მორ ჩე უ ლი კუნ ძუ ლე ბი).

კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის (მო ტი ვა ცი ის) ორა დი ხა სი-
ა თის და სა ბუ თე ბა, მი სი უარ ყო ფი თი მხა რი სათ ვის ხაზ გას მა, ვფიქ რობთ, 
გვაძ ლევს უფ ლე ბას და ვას კვნათ, რომ ამ მოვ ლე ნის, თუ ფე ნო მე ნის (კერ-
ძო სა კუთ რე ბის) შე ფა სე ბა ში არც უპი რო ბო, რა ღაც რწმე ნი სე ბუ რი ქე ბა- 
დი თი რამ ბე ბი და გა ფე ტი შე ბა იქ ნე ბა სწო რი (რაც, არც თუ ისე იშ ვი ა თად 
გვხვდე ბა) და არც გა უ მარ თლე ბე ლი, აკ ვი ა ტე ბუ ლი გა კიცხ ვა (არც ეს გვაკ-
ლი ა). ყვე ლა ფერს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, ადამ სმი თის მი ერ კერ ძო კა პი-
ტა ლის „ცუდი ჩვევების“ თაობაზე შეგონებების იგნორირებას მაინც ნუ 
მოვახდენთ [1, გვ. 150].
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სააქციო საზოგადოება როგორც კერძო საკუთრების კოლექტიურ 
საკუთრებად გარდაქმნის შედეგი

სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბი სას ზე მოთ 
ხა ზი გა ვუს ვით იმას, რომ, თუ კერ ძო სა კუთ რე ბის ად რინ დე ლი ფორ მე ბის 
პი რო ბებ ში არ იყო უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა ზო გა დო ებ რივ წარ მო ე ბა ში მო-
ნა წი ლე ორი ვე მხა რის (მე სა კუთ რის და უშუ ა ლო მწარ მო ებ ლის - მო ნის, 
გლე ხის, მუ შის) პი როვ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა, ეს კერ ძო კა პი ტა ლის ტუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბის არ სში ძევს: სა მე ურ ნეო (კო მერ ცი უ ლი) საქ მი ა ნო ბის ორ გა-
ნი ზა ცია წარ მო ე ბის ორი ვე ფაქ ტო რის (შრო მა და კა პი ტა ლი) მე სა კუთ რე 
- მფლო ბელ თა თა ვი სუ ფა ლი მო ლა პა რა კე ბის და პი რო ბე ბის ურ თი ერ-
თშე თან ხმე ბის შე დე გად ხდე ბა თა ვი სუ ფალ, კონ კუ რენ ცი ულ ბა ზარ ზე. აქ 
კი აღ ვნიშ ნავთ იმას, რომ, ჯერ ერ თი, „თავისუფალი ბაზრის“ კონ ცეფ ცია 
მხო ლოდ თე ო რი უ ლი დაშ ვე ბა ა, ტენ დენ ცი ა ა, მე ო რე, არც ეს ურ თი ერ თო-
ბე ბია რე ა ლუ რად (აბ სო ლუ ტუ რად) თა ვი სუ ფა ლი, გან სა კუთ რე ბით კა პი-
ტა ლიზ მის გან ვი თა რე ბის ად რინ დელ პე რი ოდ ში. ამ და სხვა მი ზე ზე ბის 
გათ ვლის წი ნე ბით (ბა სა რია ვ. ბა სა რია რ. 2017,234) შე იძ ლე ბა ვთქვათ: ბაზ-
რის კო ნი უნ ქტუ რა, თით ქმის ყო ველ თვის კა პი ტა ლის ტის თვის უფ რო მი-
სა ღე ბი და სა სარ გებ ლო ა, ვიდ რე და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კის თვის. ამას თან, 
ისიც ცხა დი ა, რომ კერ ძო კა პი ტა ლის ტუ რი სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე-
ბი, რო გორც ნე ბის მი ე რი სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი მოვ ლე ნა, მა რა დი უ ლად 
გა შე შე ბულ -გაქ ვა ვე ბუ ლი კი არ არის; დრო თა გან მავ ლო ბა ში იც ვლე ბა და 
ამას სა ზო გა დო ე ბის (სა ხელ მწი ფო თა) შეგ ნე ბუ ლი ქცე ვა - ზე მოქ მე დე ბა 
განაპირობებს  („საკუთრების დიფუზია“). 

საკუთრების დიფუზია - სახეცვლილების შედეგად მეწარმეობრივი 
რეზულტატის განაწილებაში საგრძნობი ცვლილებები მოხდა (მათი 
აღმნიშვნელი ტერმინიც კი შემოვიდა თეორიაში „წილობრივი ეკო ნო-
მიკის“ სახელ წო დე ბით). კა პი ტა ლიზ მის გან ვი თა რე ბა ში ეს ცვლი ლე ბე ბი 
ძი რი თა დად xx სა უ კუ ნის ბო ლო დან და იწყ ო. (ცა გო ლო ვი გ. 2016, 151-158) და 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დგომ პე რი ოდ ში იმ დე ნად სო ლი დუ რი ხა სი ა თი 
მი ი ღო, რომ ეკო ნო მი კის ახა ლი მო დე ლის, ახა ლი ფორ მა ცი ის (სო ცი ა ლუ-
რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის) ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე სე რი ო ზუ-
ლი დის კუ სია და იწყ ო. თა ნაც, ეს შეც ვლა რე ვო ლუ ცი უ რი წე სით კი არ მომ-
ხდა რა, არა მედ – ევო ლუ ცი უ რი გზით. სი ახ ლე ე ბი შე ე ხო კვლავ წარ მო ე ბის 
სტრუქ ტუ რის თი თო ე ულ შე მად გე ნელ რგოლს - წარ მო ე ბას, გა ნა წი ლე ბას, 
გაც ვლას და მოხ მა რე ბას. ამას თან, ეს ცვლი ლე ბე ბი ხდე ბო და, რო გორც 
სტი ქი უ რად (თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის თვით სრულ ყო ფა), ისე შეგ ნე ბუ ლად (სა-
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ხელ მწი ფოს, პროფ კავ ში რე ბის, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის მცდე ლო ბა – გა-
ე კე თილ შო ბი ნათ სის ტე მა სა მარ თლი ა ნო ბის საწყ ი სებ ზე). ამ პრო ცე სის 
მსვლე ლო ბა ზე უეჭ ვე ლად მოქ მე დებ და ჯერ საბ ჭო თა კავ შირ ში და შემ-
დგომ მთელ სო ცი ა ლის ტურ სის ტე მა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სო ცი ა ლურ - 
ეკო ნო მი კუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი1. 

თვი სებ რი ვად შე იც ვა ლა კა პი ტა ლის ტუ რი სა კუთ რე ბის არ სი სა აქ ციო 
სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მელ შიც (გარ და იმი სა, რომ ის თა ვის თა ვად მნიშ ვნე-
ლო ვან წი ლად ჯგუ ფუ რი სა კუთ რე ბა იყო და არა კერ ძო - ინ დი ვი დუ ა ლუ რი), 
აქ მარ თვა - გან კარ გვას სულ უფ რო მე ტად მე სა კუთ რე ე ბი კი არ უზ რუნ-
ველ ყო ფენ, არა მედ და ქი რა ვე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლი მე ნე ჯე რე ბი; მიმ დი-
ნა რე ობს და სულ უფ რო ღრმავ დე ბა კა პი ტალ - ფუნ ქცი ის კა პი ტალ - სა-
უთ რე ბი სა გან გან ცალ კე ვე ბა; მმარ თვე ლო ბი თი (მე ნე ჯე რუ ლი) შრო მის კა-
პი ტალ -სა კუთ რე ბი სა გან გა მო ყო ფა სულ უფ რო მე ტად ამ ცი რებს და ასუს-
ტებს კერ ძო სა კუთ რებ რივ უფ ლე ბებს და გა ფან ტავს კერ ძო სა კუთ რე ბის 
ძა ლას (ის მე სა კუთ რე თა კო ლექ ტი ურ ძა ლად გარ და იქ მნე ბა); ამავ დრო უ-
ლად ფარ თოვ დე ბა და გარ კვე ულ წი ლად გა დამ წყვე ტი ხდე ბა მმარ თველ-
თა ფე ნის, მე ნე ჯე რე ბის რო ლი (რო გორც ამ ბო ბენ ხოლ მე, ად გი ლი აქვს 
მმარ თვე ლო ბით რე ვო ლუ ცი ას).

ზე მოთ ქმუ ლი დან შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ კა პი ტა ლის ტურ მა კერ-
ძო სა კუთ რე ბამ, რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლურ მა სა კუთ რე ბამ, გარ კვე ულ წი-
ლად და კარ გა ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ერ თა დერ თი გან მა პი რო-
ბებ ლის პირ ვან დე ლი რო ლი (ა მის ნა წი ლი მან, ასე ვთქვათ, სა ზო გა დო-
ებ რივ - სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბას „დაუთმო“) და, რაც უფ რო მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა, შე იც ვა ლა მოქ მე დე ბის ხა სი ა თი. დღეს თვი სუ ფა ლი მე წარ მე ო ბის 
პრინ ციპ ზე ორ გა ნი ზე ბუ ლი წარ მო ე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად და-
მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, კერ ძო სა კუთ რე ბას თან ერ თად, ჯგუ ფუ რი (კორ პო რა ცი-
უ ლი) და სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა. მო საზ რე ბა, რო მე ლიც საბ ჭო ურ პო ლი-
ტე კო ნო მი ა ში იყო გა ბა ტო ნე ბუ ლი, და რომ ლის მი ხედ ვით სა ზო გა დო ებ-
რივ სა კუთ რე ბას მხო ლოდ სო ცი ა ლის ტურ ბა ნაკ ში არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო 
და კო ლექ ტი ურ სა კუთ რე ბას უწო დებ დნენ, ვფიქ რობ, არას წო რი ა. სა ზო გა-
დო ებ რი ვია მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად ჯგუ ფუ რი აქ ცი ო ნე რუ ლი სა კუთ რე ბაც; 
სა აქ ციო კა პი ტა ლიც სა პაიო საწყ ი სებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი, 
ასო ცი რე ბუ ლი კა პი ტა ლი ა. ეს სა კუთ რე ბის კო ლექ ტი უ რი, კორ პო რა ცი უ ლი 

1  ცნობილია, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი ფ. რუზველტი შეაგულიანებდა ბიზნესს 
სოციალური ღონისძიებების გასატარებლად საჭირო უფრო მაღალი 
გადასახადების გადახდის აუცილებლობაზე: „...ამაზე თუ არ წახვალთ, 
შეიძლება ყველაფერი დაკარგოთ“. 
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და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის შერ წყმის თა ვი სე ბუ რი წარ მო ნაქ მნია 
და არა სუფ თა სა ხის კერ ძო სა კუთ რე ბა.

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ბევრ ქვე ყა ნა ში ამ ჟა მად დამ კვიდ რე ბუ ლია სა-
კუთ რე ბის პლუ რა ლიზ მი, სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბის სურ ვი ლის შე სა ბა მი-
სად არ სე ბობს და წამ ყვა ნი ად გი ლი კვლავ უკა ვია ერ თგვა რად სა ხე შეც-
ვლილ სა კუთ რე ბას სო ცი ა ლუ რად ორიენტირებული ეკო ნო მი კუ რი იდე ო-
ლო გი ის მა ტა რე ბელ სა ხელ მწი ფო თა მი ერ მის თვის უარ ყო ფი თი მხა რის 
მოქ მე დე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად შეკ ვე ცა - შერ ბი ლე ბით. ეს კი იმას ნიშ ნავს, 
რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ეკო ნო მი კუ რი დე მოკ რა ტი ა, ეკო ნო მი კუ რი თვი-
სუფ ლე ბა, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს (რო გორც ბა ზი სუ რი მოვ ლე ნა) პო ლი-
ტი კურ დე მოკ რა ტი ას, პო ლი ტი კურ თა ვი სუფ ლე ბას. ე.ი. ადა მი ა ნი, ინ დი ვი-
დი თვი სუ ფა ლია თა ვის არ ჩე ვან ში, თუ რო გორ, რა ფორ მით მოჰ კი დებს ის 
ხელს ბიზ ნესს (მე წარ მე ობ რივ საქ მი ა ნო ბას) - და მო უ კი დებ ლად, რო გორც 
კერ ძო (ინ დი ვი დუ ა ლუ რი) მე წარ მე, თუ სხვა მე სა კუთ რეს თან გა ა ერ თი ა-
ნებს ან გა ა სეს ხებს თა ვის კა პი ტალს, რა აწყ ობს მას, წარ მო ე ბის ორ გა ნი-
ზა ცი ის რო გო რი ფორ მა იქ ნე ბა მის თვის უფ რო სარ გებ ლი ა ნი, უფ რო მო-
გე ბი ა ნი; ის თა ვი სუ ფა ლია ამავ დრო უ ლად თა ვი სი შე მო სავ ლის (მო გე ბის) 
გა მო ყე ნე ბა ში. პირ ველ რიგ ში, მე სა კუთ რე თა ეს მო ტი ვა ცია - სურ ვი ლე ბი 
(პლუს ამას ხე ლი სუფ ლე ბის ზე გავ ლე ნა, გა მომ დი ნა რე სა ერ თო სა ხელ-
მწი ფო ამო ცა ნე ბი დან, სა ხალ ხო მე ურ ნე ო ბის მთლი ა ნად გან ვი თა რე ბი სა 
და მი სი ცალ კე უ ლი დარ გე ბის სპე ცი ფი კი დან) გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ 
დღეს, ფაქ ტობ რი ვად, ყველ გან გავ რცე ლე ბუ ლია (გან ზო გა დე ბუ ლად) სა-
კუთ რე ბის შემ დე გი ფორ მე ბი: ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კერ ძო სა კუთ რე ბა; კო-
ლექ ტი უ რი (კო ო პე რა ცი უ ლი) სა კუთ რე ბა; სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა და შე-
რე უ ლი სა კუთ რე ბა.

რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში (სხვა დას ხვა დარ გში, სა ხელ მწი ფო ში, რე გი ონ-
ში) გვხვდე ბა სა კუთ რე ბის ამ ფორ მე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი სა ხე ო ბე ბი, სა-
კუთ რე ბის ამ გან ზო გა დე ბუ ლი ფორ მე ბის სხვა დას ხვა ნა ი რი ტი პე ბი. გარ-
და ამი სა, არ სე ბობს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის რან ჟი რე ბაც: შე იძ ლე ბა, მა-
გა ლი თად, სა კუთ რე ბის უმაღ ლე სი უფ ლე ბა (გან კარ გვა) ჰქონ დეს ერთ მე-
სა კუთ რეს, გა მო ყე ნე ბი სა და ფლო ბის უფ ლე ბა კი მე ო რეს (ე.წ. „ტრასტი“). 
სა ერ თოდ, სა კუთ რებ რივ ურ თი ერ თო ბებს წარ მო ე ბის დღე ვან დე ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ის რე ა ლო ბა ში მე ტად რთუ ლი ხა სი ა თი აქვს, რაც პირ ველ რიგ ში, 
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბის და მის მსგავს საწყ ი სებ ზე მოქ მედ სხვა სა მე ურ-
ნეო სუ ბი ექ ტებს ახა სი ა თებს. სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბის რე ა ლუ რი კა პი ტა-
ლი, მთლი ა ნო ბა ში, მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად ფუნ ქცი ო ნი რებს რო გორც კორ-
პო რა ცი უ ლი კა პი ტა ლი; მი სი საქ მი ა ნო ბის შე დე გის სო ლი დურ ნა წილს 
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა ში მო მუ შა ვე წევ რე ბი და და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბი 
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ეუფ ლე ბი ან და გა მო ი ყე ნე ბენ (გა ნა გე ბენ). ამავ დრო უ ლად თი თო ე უ ლი აქ-
ცი ო ნე რი (მი უ ხე და ვად იმი სა, მუ შა ობს თუ არა უშუ ა ლოდ სა ზო გა დო ე ბა ში) 
სა ზო გა დო ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბი დან იღებს შე მო სა ვალს დი ვი დენ-
დე ბის სა ხით, გა მომ დი ნა რე მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი აქ ცი ე ბის მო-
ცუ ლო ბი დან (ე .ი. მი სი ინ დი ვი დუ ა ლულ რი კა პი ტა ლის სი დი დი დან). მა შა-
სა და მე, აქ ცი ო ნე რუ ლი სა კუთ რე ბა კერ ძო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის 
კო ლექ ტი ურ (სა ზო გა დო ებ რივ) სა კუთ რე ბად თვი სე ბუ რი გარ დაქ მნა - გარ-
და სახ ვის შე დე გი ა.

კერძოსაკუთრებრივი ურთიერთობების გაკეთილშობილების 
საზოგადოებრივი ამოცანის მნიშვნელობა

სა კუთ რე ბის ფლო ბა, მი სი გან კარ გვის უფ ლე ბა, რო გორც უკ ვე აღი-
ნიშ ნა, გა ნაწყ ობს მე სა კუთ რეს მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბა - გაზ რდი სა კენ. ეს მო-
ტი ვა ცი ა, რო გორც კერ ძო სა კუთ რე ბის ორა დი ხა სი ა თის და დე ბი თი მხა-
რე, ახა სი ა თებს ნე ბის მი ერ კერ ძო მე სა კუთ რეს და, თუ კერ ძო სა კუთ რე ბის 
ნე გა ტი უ რი ნა წი ლი აღ მოფ ხვრილ -მი ნი მი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ, მე წარ მე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბა წარ მა ტე ბუ ლი, მე ტი დოვ ლათ -სი კე-
თის, ხალ ხის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის რე ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი - გა რან-
ტია იქ ნე ბა. სა კუთ რე ბის კვლავ წარ მო ე ბა ში ჩარ თვა კი ნიშ ნავს, რომ მე-
სა კუთ რე ერ თვე ბა კონ კუ რენ ცი ულ ბრძო ლა ში, ვი ნა ი დან სა სა ქონ ლო ურ-
თი ერ თო ბე ბის პი რო ბებ ში სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა იმა ნენ ტუ რად მე ტო-
ქე ობ რი ვი ა, აუ ცი ლებ ლად შე ჯიბ რე ბას გუ ლის ხმობს. მა შა სა და მე, მე წარ-
მე ობ რივ საქ მი ა ნო ბას რომ ჰკი დებს ხელს, მე სა კუთ რემ (თუ ის უშუ ა ლოდ 
წარ მარ თავს წარ მო ე ბას) ან მის მი ერ და ქი რა ვე ბულ მა მმარ თველ მა (მე-
ნე ჯერ მა) უნ და გა მო ი ჩი ნონ სა თა ნა დო მონ დო მე ბა, ნი ჭი, საზ რი ა ნო ბა, 
ცოდ ნა და უნა რი, რა თა ამ პა ექ რო ბა ში და დე ბი თი შე დე გი მი ი ღონ. ასეა 
ეს ყო ველ თვის, ასეთ პი რო ბებ შია წარ მო ე ბა ში ჩარ თუ ლი კა პი ტა ლის უკ-
ლებ ლივ ყვე ლა მე სა კუთ რე და მმარ თვე ლი. მა შა სა და მე, უბიძ გებს რა 
ყვე ლა მო ნა წი ლეს სარ გებ ლი ა ნი საქ მი ა ნო ბა - შრო მი სა კენ, კერ ძო სა-
კუთ რე ბა (კა პი ტა ლი) მთლი ა ნო ბა ში წარ მო ჩინ დე ბა სი ახ ლის მა ძი ე ბელ 
მწარ მო ებ ლურ ძა ლად.

რა თქმა უნ და, ყვე ლა ადა მი ანს არა აქვს ბიზ ნეს მე ნის (მე წარ მე ობ-
რი ვი) ტა ლან ტი. საქ მის ორ გა ნი ზა ცია და გაძღ ო ლა, კო მერ ცი უ ლი საქ მი-
ა ნო ბის უნა რი ისე თი ვე თან და ყო ლი ლი ნი ჭი ა, რო გორც, მა გა ლი თად, მუ-
სი კო სის, მხატ ვრის ან სხვა დარ გის ხე ლო ვა ნი სა. ნი ჭი ე რი, უნა რი ა ნი ბიზ-
ნეს მე ნე ბი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ხალ ხის, ქვეყ ნის „ოქროს ფონდია“. ამი ტომ 
სა ზო გა დო ე ბა, სა ხელ მწი ფო ყვე ლა ფერს უნ და აკე თებ დეს სა ი მი სოდ, რომ 
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ადა მი ა ნებ ში მე წარ მე ობ რი ვი სუ ლი - მუხ ტი კი არ ჩაქ რეს, არა მედ მაქ სი-
მა ლუ რად გამ ჟღავ ნდეს, გან ვით რდეს და გა ი შა ლოს. ასე რომ სა ზო გა დო-
ე ბის ზრუნ ვა - მე ცა დი ნე ო ბა – გა ა კე თილ შო ბი ლოს კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი 
საქ მი ა ნო ბა, უნ და იყოს მაქ სი მა ლუ რად მა ღალ პრო ფე სი ულ და ზნე ობ რივ 
(მი უ კერ ძო ე ბელ) დო ნე ზე და ან გა რი შე ბულ - გათ ვლი ლი და გა აზ რე ბუ ლი. 
ეს ძნე ლი ა, მაგ რამ აუ ცი ლე ბე ლი მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი და სა კა ცობ-
რი ო ბო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

ბიზ ნეს მე ნო ბა არის ცდე ბი, მო ი გო ნო და გა ა კე თო რა ი მე ახა ლი ან გა-
ა უმ ჯო ბე სო უკ ვე არ სე ბუ ლი; მე წარ მე ო ბა რე ა ლო ბად აქ ცევს მრა ვალ სა-
ინ ტე რე სო იდე ას; თა ვი სუ ფალ მე წარ მე ო ბა ში სრუ ლად და სა სარ გებ ლოდ 
გა მო ი ყე ნე ბა ადა მი ა ნის ბუ ნებ რი ვი პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა, მი სი სწრაფ ვა 
თვით რე ა ლი ზა ცი ი სა და თვით დამ კვიდ რე ბი სა კენ. ვი ნა ი დან კო მერ ცი-
ის ძი რი თა დი მო ტი ვი მე წარ მის სა კუ თა რი მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გან მტკი ცე ბა ა, ბიზ ნეს მე ნი იძუ ლე ბუ ლია გა ნუწყ ვეტ ლივ 
იფიქ როს და იმოქ მე დოს, ეძე ბოს და იპო ვოს ახა ლი გზე ბი და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი. მე წარ მე ო ბა არ ეგუ ე ბა უძ რა ო ბას, უმოქ მე დო ბას და მო დუ ნე-
ბას. ასეთ გან წყო ბას მთელ ეკო ნო მი კა ში გა ნუწყ ვეტ ლივ უნ და უწყ ობ დეს 
ხელს სა ხელ მწი ფო მთე ლი თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბით იმი სათ ვის, რომ 
ბიზ ნე სი, მე წარ მე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბა მაქ სი მა ლულ რად სა სარ გებ ლო გახ-
დეს რო გორც თა ვად მე წარ მი სათ ვის, ისე მთე ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის.

დას კვნა. მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში 
მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია კერ ძო სა კუთ რებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში, კერ ძო 
მე სა კუთ რე თა მო ტი ვა ცი ა ში გარ კვე ვა, ამ მო ტი ვა ცი ის და დე ბი თი და უარ-
ყო ფი თი მხა რე ე ბი სა და მა თი სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბა ზე გავ ლე ნის 
სწო რი თე ო რი უ ლი შე ფა სე ბა და პრაქ ტი კულ ცხოვ რე ბა ში გა მო ყე ნე ბა, რაც 
სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ შე დე გი ა ნი წარ მო ე ბის წე სის წარ მა ტე ბით დამ-
კვიდ რე ბა - გან ვი თა რე ბის, მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის 
უდა ვო წი ნა პი რო ბა ა. ჩვენს რე ა ლო ბა ში ამ ამო ცა ნის გა დაწყ ვე ტა იმი თაც 
არის გარ თუ ლე ბუ ლი, რომ ქვე ყა ნა ში კერ ძო მე სა კუთ რე ო ბის აღ დგე ნა - 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა მოხ და არა სი კე თის (სა კუთ რე ბის) კა ნო ნი ე რად მო ნაგ რე-
ბის გზით, არა მედ ძი რი თა დად არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კუთ რე ბის 
პრი ვა ტი ზა ცი ი სას ცალ კე უ ლი პი რე ბის მი ერ მთე ლი მო სახ ლე ო ბის კუთ-
ვნი ლე ბის სხვა დას ხვა კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო, კრი მი ნა ლუ რი მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბით. ამას და ე მა ტა 2002-2012 წლებ ში სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე-
ბის სტრუქ ტუ რებ ში მო კა ლა თე ბუ ლი კრი მი ნა ლუ რი „ელიტის“ მიერ კერძო 
მე სა კუთ რე თათ ვის დოვ ლა თის მა სობ რი ვი ძალ და ტა ნე ბი თი წარ თმე ვა. 
გა სა გე ბი ა, რომ პრო ცე სის ასე თი ხა სი ა თი ვერ შე უწყ ობ და ხელს კერ ძო სა-
კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის მო ტი ვა ცი ის „გაკეთილშობილებას“, მისი 
უარ ყო ფი თი მხა რის შეკ ვე ცა - შე სუს ტე ბას. ეს იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ სა-
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ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და გა ი სიგ რძე გა ნოს პრობ ლე მის მნიშ-
ვნე ლო ბა და სიმ წვა ვე, თან მიმ დევ რუ ლად და ერ თდრო უ ლად გა ა ტა როს 
კერ ძო სა კუთ რებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის (მო ტი ვა ცი ის) რო გორც და დე ბი თი 
მხა რის მხარ და ჭე რის, ისე ნე გა ტი უ რი გა მოვ ლი ნე ბის მაქ სი მა ლუ რად 
შეზღ უდ ვის მა ღალ პრო ფე სი ულ დო ნე ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი კომ პლექ სუ რი პო-
ლი ტი კა.
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An important role in ensuring the well-being of the population is how the 
society has mastered the defining (basic) reasons for its economic activities 
- its own relations and the motivation of the activities caused by them - and 
how it uses them to achieve the desired result. The coexistence and ratio of two 
forms of property, private property and public property, has historically always 
conditioned the essence of the socio-economic order, the result of economic 
activity. At the same time, private property, the substance that determines 
motivation, has always been dominant. Therefore, understanding the motivation 
of private owners, the correct theoretical assessment of the pros and cons 
of this motivation and the impact on the well-being of their society and its 
practical application should become one of the main means of developing high-
yield production in our country. In our reality, the solution to this problem is 
complicated by the fact that private property was restored in the country not 
through the acquisition of wealth, but through the privatization of public property 
by individuals using various illegal, criminal methods of ownership of the entire 
population. Added to this was the seizure of wealth by private owners by the 
criminal “elite” imprisoned in state structures in 2002-2012. It is clear that such 
a nature of the process would not have contributed to the stimulation of the 
motivation of private property relations, weakening its downside. This indicates 
that the Georgian government must grasp the importance and severity of the 
problem, consistently and simultaneously pursue a comprehensive policy of 
maximizing the pros and cons of the relationship between private owners.

Keywords: Private property relations, entrepreneurship, business, motivation, 
welfare, rivalry, socially oriented economic system.
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