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პოლ კრუგმანი
პროფესორი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკაში

კო ლე ჯის სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ბიზ ნეს ში გეგ მა ვენ ჩარ თვას, ხში რად 
სპე ცი ა ლიზ დე ბი ან ეკო ნო მი კა ში, მაგ რამ მათ გან მხო ლოდ რამ დე ნი მე ხვდე ბა 
ერთ ფუნ და მენ ტურ ჭეშ მა რი ტე ბას: ეკო ნო მი კის საგ ნებ ში მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა 
ნაკ ლე ბად და ეხ მა რე ბა მათ ბიზ ნე სის გაძღ ო ლა ში.

ჭეშ მა რი ტე ბაა ისიც, რომ ბიზ ნე სის გაძღ ო ლი სას შე ძე ნი ლი გა მოც დი ლე ბა 
ადა მი ა ნებს ნაკ ლე ბად გა მო ად გე ბა ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბა-
ში. სა ხელ მწი ფო არ არის დი დი კორ პო რა ცი ა. გა მოც დი ლე ბა და უნარ -ჩვე ვე ბი, 
რო მე ლიც გან საზღ ვრავს ბიზ ნეს მე ნის წარ მა ტე ბას თუ წა რუ მა ტებ ლო ბას, რო-
გორც წე სი, არ შე ე სა ბა მე ბა იმ უნარ -ჩვე ვებს, რაც სჭირ დე ბა ეკო ნო მი კის ანა-
ლი ტი კოსს; ბიზ ნეს მე ნი, რო მელ მაც 1 მლრდ დო ლა რი გა მო ი მუ შა ვა, ნაკ ლე ბად 
სან დოა 6 ტრლნ დო ლა რი ა ნი ეკო ნო მი კის მარ თვის შე სა ხებ რჩე ვის სა კითხ ა ვად.

რა ტო მაა ეს მსჯე ლო ბა ასე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი? ბო ლოს და ბო ლოს, არც 
ბიზ ნეს მე ნე ბი და არც ეკო ნო მის ტე ბი, რო გორც წე სი, არ არი ან კარ გი პო ე ტე ბი, 
მაგ რამ მე რე რა? მი უ ხე და ვად ამი სა, ბევრს (ა რამ ხო ლოდ თა ვად წარ მა ტე ბულ 
ბიზ ნეს მე ნებს) სწამს, რომ ადა მი ანს, რო მელ მაც პი რად წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა, 
ეცო დი ნე ბა, თუ რო გორ უნ და გა ხა დოს მთე ლი ერი უფ რო მდი და რი. სი ნამ დვი-
ლე ში კი, მი სი რჩე ვა ხში რად ძალ ზე უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნი ა.

არ ვამ ტკი ცებ, რომ ბიზ ნეს მე ნე ბი სუ ლე ლე ბი არი ან და ეკო ნო მის ტე ბი 
გან სა კუთ რე ბით ჭკვი ა ნე ბი. პი რი ქით, თუ აშშ-ს 100 სა უ კე თე სო ბიზ ნეს -მე ნე-
ჯერი „შეერკინება“ 100 ლიდერ ეკონომისტს, მენეჯერების ასეული ამ „დუელში“ 
გა მარ ჯვე ბუ ლი აღ მოჩ ნდე ბა. მე იმას ვგუ ლის ხმობ, რომ ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი-
ზის თვის სა ჭი რო აზ როვ ნე ბა ძა ლი ან გან სხვავ დე ბა იმის გან, რაც სა ჭი როა ბიზ-
1 ნობელიანტი ეკონომისტის პოლ კრუგმანის სტატია, რომელიც პირველად 

გამოქვეყნდა 1996 წელს, თარგმნა თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულ-
ტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტმა სალომე კობახიძემ. 
(Krugman, Paul - “A Country Is Not a Company.” Harvard Business Review, January–
February, https://hbr.org/1996/01/a-country-is-not-a-company). 
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ნეს ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. ამ გან სხვა ვე ბის გაც ნო ბი ე რე ბის შემ დეგ შეგ-
ვიძ ლია და ვიწყ ოთ იმის გა აზ რე ბა, რას ნიშ ნავს ჩა ა ტა რო კარ გი ეკო ნო მი კუ რი 
ანა ლი ზი და შე იძ ლე ბა და ვეხ მა როთ კი დეც ზო გი ერთ ბიზ ნეს მენს, რომ გახ დეს 
კარ გი ეკო ნო მის ტი, რი სი უნა რიც მას დი დი ალ ბა თო ბით გა აჩ ნი ა.

მო დით, და ვიწყ ებ ორი მა გა ლი თით, ვიმ სჯე ლებ იმ ეკო ნო მი კურ პრობ ლე-
მებ ზე, რომ ლე ბიც აღ მო ვა ჩი ნე, რომ ბიზ ნეს მე ნის თვის სრუ ლი ად გა უ გე ბა რი ა: 
პირ ვე ლი, და მო კი დე ბუ ლე ბა ექ სპორ ტსა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას შო-
რის და, მე ო რე, და მო კი დე ბუ ლე ბა უცხ ო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ სა და სა ვაჭ რო ბა-
ლანსს შო რის. ორი ვე სა კითხი ეხე ბა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას, ნა წი ლობ რივ 
იმი ტომ, რომ ეს სფე რო მე ყვე ლა ზე უკეთ ვი ცი და ასე ვე იმი ტომ, რომ ამ სფე-
რო ში ბიზ ნეს მე ნე ბი ჩვე უ ლებ რივ მიდ რე კილ ნი არი ან სა ხელ მწი ფო სა და კორ-
პო რა ცი ე ბის არას წო რი შე და რე ბის კენ.

ექსპორტი და სამუშაო ადგილები

ბიზ ნეს მე ნებს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა სა და სა მა მუ ლო სა მუ შაო ად გი ლე-
ბის შექ მნას შო რის არ სე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ მცდა რი წარ მოდ გე-
ნა აქვთ ორ სი ტუ ა ცი ა ში. პირ ვე ლი, ვი ნა ი დან აშშ-ის ბიზ ნეს მენ თა უმე ტე სო-
ბა მხარს უჭერს თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბას, ისი ნი ძი რი თა დად თან ხმდე ბი ან, რომ 
გა ფარ თო ე ბუ ლი მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა კარ გია და საქ მე ბის თვის მსოფ ლიო მას-
შტა ბით. უფ რო ზუს ტად კი, მათ სჯე რათ, რომ შე თან ხმე ბე ბი თა ვი სუ ფალ ვაჭ-
რო ბა ზე, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, გე ნე რა ლუ რი შე თან ხმე ბა ტა რი ფე ბი სა და 
ვაჭ რო ბის შე სა ხებ, კარ გია უმე ტე სად იმი ტომ, რომ ის გუ ლის ხმობს მე ტი სა მუ-
შაო ად გი ლის შექ მნას მსოფ ლი ო ში. მე ო რე, ბიზ ნეს მე ნებს სწამთ, რომ ქვეყ ნე-
ბი კონ კუ რენ ცი ას უწე ვენ ერ თმა ნეთს ამ სა მუ შაო ად გი ლე ბის თვის. რაც მე ტი 
ექ სპორ ტი ექ ნე ბა აშშ-ს, მა თი აზ რით, მე ტი ადა მი ა ნი და საქ მდე ბა და რაც მე ტი 
იმ პორ ტი გვექ ნე ბა, ნაკ ლე ბი სა მუ შაო ად გი ლი იქ ნე ბა ქვე ყა ნა ში. თუ ამ ხედ ვას 
და ვეყ რდნო ბით, აშშ-ს მხო ლოდ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა კი არ უნ და ჰქონ დეს, 
არა მედ საკ მა რი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბაც უნ და გა აჩ ნდეს, რა თა იმ სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის უმე ტე სო ბა მო ი პო ვოს, რა საც თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა ქმნის.

ჟღერს თუ არა ეს მო საზ რე ბე ბი ლო გი კუ რად? რა თქმა უნ და, კი. ასე თი 
მჭერ მეტყ ვე ლუ რი აზ რი დო მი ნი რებ და აშშ-ის წი ნა საპ რე ზი დენ ტო კამ პა ნი ა ზე 
და ალ ბათ, გაჟ ღერ დე ბა მო მა ვა ლი არ ჩევ ნე ბის წი ნაც. თუმ ცა ეკო ნო მის ტებს, 
რო გორც წე სი, არ სჯე რათ, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა მეტ სა მუ შაო ად გილს 
ქმნის მსოფ ლი ო ში (ან ის, რომ მი სი და დე ბი თი მხა რე ზო გა დად სა მუ შაო ად გი-
ლე ბის შექ მნა ში გა მო ი ხა ტე ბა), ან ამ ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც მა ღა ლი ექ სპორ ტი 
აქვთ, ექ ნე ბათ და ბა ლი უმუ შევ რო ბის დო ნე მათ თან შე და რე ბით, ვი საც სა ვაჭ-
რო დე ფი ცი ტი გა აჩ ნი ა.

რა ტომ არ იზი ა რე ბენ ეკო ნო მის ტე ბი იმ აზრს, რო მე ლიც ლო გი კუ რად 
ჟღერს ბიზ ნეს მე ნე ბის თვის? ის იდე ა, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა მეტ სა მუ-
შაო ად გილს ქმნის მსოფ ლიო მას შტა ბით, ნა თე ლი ა: მე ტი ვაჭ რო ბა ნიშ ნავს მეტ 
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ექ სპორტს და მეტ ექ სპორ ტთან და კავ ში რე ბულ სა მუ შაო ად გი ლებს. მაგ რამ 
ამ არ გუ მენ ტში რა ღაც პრობ ლე მა ა. რად გან ერ თი ქვეყ ნის ექ სპორ ტი მე ო რის 
იმ პორ ტი ა. ყო ვე ლი ექ სპორ ტი დან მი ღე ბუ ლი დო ლა რი, რო გორც აშ კა რა მა თე-
მა ტი კუ რი აუ ცი ლებ ლო ბა, ემ თხვე ვა დო ლარს, რო მე ლიც რო მე ლი მე ქვეყ ნის 
მი ერ იხარ ჯე ბა იმ პორ ტუ ლი სა ქონ ლის შე სა ძე ნად. თუ არ არ სე ბობს რა ი მე 
მი ზე ზი იმი სა, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა მსოფ ლი ოს მთლი ან და ნა ხარ ჯებს 
გაზ რდის – რაც დი დი ალ ბა თო ბით არც მოხ დე ბა – ერ თობ ლი ვი მსოფ ლიო 
მოთხ ოვ ნა არ შე იც ვლე ბა.

უფ რო მე ტიც, ამ არით მე ტი კუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბის მიღ მა ჩნდე ბა კითხ ვა 
– თუ რა ზღუ დავს სა მუ შაო ად გი ლე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბას. იქ ნებ ეს უბ-
რა ლოდ სა ქო ნელ ზე არა საკ მა რი სი მოთხ ოვ ნის ბრა ლი ა? რა თქმა უნ და, არა, 
თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ძალ ზე მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდს. ბო ლოს და ბო ლოს, 
მოთხ ოვ ნის გაზ რდა საკ მა ოდ მარ ტი ვი ა. ფე დე რა ლურ სა რე ზერ ვო სის ტე მას 
შე უძ ლია და ბეჭ დოს იმ დე ნი ფუ ლი, რამ დე ნიც გა უ ხარ დე ბა. მან არა ერ თხელ 
გვიჩ ვე ნა, რომ სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში ეკო ნო მი კუ რი ბუ მის გა მოწ ვე ვის უნა რი 
ჰქონ და. მა შინ რა ტომ არ იწ ვევს ფე დი ეკო ნო მი კურ ბუმს მუდ მი ვად? იმის გა-
მო, რომ მას საკ მა ოდ და სა ბუ თე ბუ ლად სწამს, რომ თუ ამას გა ა კე თებს, თუ ის 
მე ტის მე ტად ბევრ სა მუ შაო ად გილს შექ მნის, შე დე გი არა სა ხარ ბი ე ლო იქ ნე ბა 
და ინ ფლა ცია დაჩ ქარ დე ბა. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, აშშ- ში შეზღ უ დუ ლი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბა არ არის და მო კი დე ბუ ლი აშშ-ის ექ სპორ ტზე, 
იგი და მო კი დე ბუ ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე ზე, რო მელ საც ფე დე რა ლუ რი სა რე-
ზერ ვო სის ტე მა ეკო ნო მი კის თვის სა ჭი როდ მი იჩ ნევს, რა თა ინ ფლა ცი ის კონ-
ტრო ლი შე ეძ ლოს.

ეს არ არის მხო ლოდ თე ო რი უ ლი მო საზ რე ბა. 1994 წელს ფე დე რა ლურ მა 
სა რე ზერ ვო სის ტე მამ შვიდ ჯერ გა ზარ და საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი და არც 
და უ მა ლი ა, რომ ეს გა ა კე თა ეკო ნო მი კუ რი ბუ მის შე სა ჩე რებ ლად. იგი ში შობ-
და, რომ შე იქ მნე ბო და მე ტის მე ტად ბევ რი სა მუ შაო ად გი ლი, რაც ეკო ნო მი კის 
გა უ ა რე სე ბას და ინ ფლა ცი ის ზრდას გა მო იწ ვევ და. გან ვი ხი ლოთ რას გუ ლის-
ხმობს ვაჭ რო ბის გავ ლე ნა და საქ მე ბა ზე. და ვუშ ვათ, რომ აშშ-ის ეკო ნო მი კა ექ-
სპორ ტის მა ტე ბას ელო დე ბო და. რას მო ი მოქ მე დებ და ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ-
ვო სის ტე მა? ის ექ სპორ ტის ექ სპან სი ურ ეფექტს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
გაზ რდით და ა რე გუ ლი რებ და. ამ რი გად, ექ სპორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი-
უ რო ბის ნე ბის მი ე რი ზრდა მეტ -ნაკ ლე ბად შე ე სა ბა მე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
და კარ გვას საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის მი მართ ეკო ნო მი კის ისეთ მგრძნო ბი ა-
რე სექ ტო რ ში, რო გო რი ცაა მშე ნებ ლო ბა. პი რი ქით, ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო 
სის ტე მა აუ ცი ლებ ლად უპა სუ ხებ და იმ პორ ტის ტალ ღას საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თე ბის შემ ცი რე ბით იმ დე ნად, რომ იმ პორ ტის მა ტე ბით გა მოწ ვე უ ლი სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის და კარ გა და კომ პენ სირ დე ბო და სხვა ქვეყ ნებ ში სა მუ შაო ად გი ლე-
ბის ზრდით. 

ის ფაქ ტი, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა ყო ველ თვის ზუს ტად იმ დე ნად 
ზრდის მსოფ ლიო იმ პორტს, რამ დე ნა დაც მსოფ ლიო ექ სპორტს, მა ინც არა ნა ი-
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რი აზ რი არ ექ ნე ბა იმის მო ლო დინს, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა აშ შ-ის და საქ-
მე ბას გაზ რდის. არც რა ი მე სხვა სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის შემ თხვე ვა ში, რო გო რი-
ცა ა, მა გა ლი თად, ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა, არ უნ და ვე ლო დოთ ეკო ნო მი კა ში 
არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის გაზ რდას. რო დე საც 
ამე რი კის სა ვაჭ რო მდი ვა ნი საზღ ვარ გა რეთ მოგ ზა უ რო ბი დან ბრუნ დე ბა, აშშ-
ის კომ პა ნი ე ბის თვის მი ლი არ დო ბით დო ლა რის ახა ლი მოთხ ოვ ნე ბის მი სა ცე-
მად, მან შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვიოს ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა სა ექ სპორ-
ტო დარ გში და თუ იგი ამას შეძ ლებს, სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბა სხვა 
დარ გებ ში შემ ცირ დე ბა. აშშ-ის ექ სპორ ტის გაზ რდის ან იმ პორ ტის და მუხ რუ ჭე-
ბის უნარს არა ნა ი რი სა ერ თო არ აქვს სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას თან.

იმა ზე მსჯე ლო ბაც ზედ მე ტი ა, რომ ეს არ გუ მენ ტი მი უ ღე ბე ლი იქ ნე ბა ბიზ-
ნეს- აუ დი ტო რი ის თვის (რო დე საც ერ თ-ერთ ბიზ ნეს -შეხ ვედ რა ზე და ვა სა ბუ თე, 
რომ ჩრდი ლო ამე რი კის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბას ზე გავ ლე ნა არ 
ექ ნე ბო და -არც პო ზი ტი უ რი და არც ნე გა ტი უ რი აშშ-ის სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
მთლი ან რა ო დე ნო ბა ზე, ერ თმა დის კუ სი ის მო ნა წი ლემ, NAFTA-ს მხარ დამ ჭერ-
მა აგ რე სი უ ლად წა მო ი ძა ხა: „ზუსტად ასე თი კო მენ ტა რე ბით აიხ სნე ბა, რა ტომ 
სძულს ხალხს ეკონომისტები!“). სა მუ შაო ად გი ლი, რო მელ საც გაზ რდი ლი ექ-
სპორ ტი ქმნის, ან იმ პორ ტთან კონ კუ რენ ცია ანად გუ რებს, რე ა ლუ რი ა: თქვენ 
შე გიძ ლი ათ რე ა ლუ რად და ი ნა ხოთ ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც იმ სა ქო ნელს 
ქმნი ან, რა საც უცხ ო ე ლე ბი ყი დუ ლო ბენ; ასე ვე ის მო მუ შა ვე ე ბი, ვი სი ქარ ხნე-
ბიც და ხუ რუ ლია იმ პორ ტით გაზ რდი ლი კონ კუ რენ ცი ის გა მო. სხვა ეფექ ტე ბი, 
რომ ლებ ზეც ეკო ნო მის ტე ბი მსჯე ლო ბენ, აბ სტრაქ ტუ ლი ჩანს. და მა ინც, თუ 
თქვენ და უშ ვებთ იდე ას, რომ ფე დე რა ლურ სა რე ზერ ვო სის ტე მას გა აჩ ნია რო-
გორც სა მუ შაო ად გი ლე ბის მიზ ნობ რი ვი რა ო დე ნო ბა, ასე ვე ამ მიზ ნის მი საღ-
წე ვი სა შუ ა ლე ბე ბიც, და ას კვნით, რომ ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის ცვლი ლე ბე ბი 
მცი რე გავ ლე ნას ახ დენს სა ერ თო და საქ მე ბა ზე.

ინ ვეს ტი ცი ე ბი და სა ვაჭ რო ბა ლან სი

ჩვე ნი მე ო რე მა გა ლი თი – და მო კი დე ბუ ლე ბა ინ ვეს ტი ცი ებ სა და სა ვაჭ რო 
ბა ლანსს შო რის, ასე ვე რთუ ლად გა სა გე ბია ბიზ ნეს მე ნე ბის თვის. და ვუშ ვათ, 
ასო ბით ტრან სნა ცი ო ნა ლურ მა კომ პა ნი ამ გა დაწყ ვი ტა, რომ ქვე ყა ნა იდე ა ლუ-
რი ად გი ლია წარ მო ე ბის თვის და და იწყო წე ლი წად ში მი ლი არ დო ბით დო ლა რის 
და ხარ ჯვა ამ ქვე ყა ნა ში სა წარ მო ე ბის ასა შე ნებ ლად. რა და ე მარ თე ბა ქვეყ ნის სა-
ვაჭ რო ბა ლანსს? თით ქმის ყვე ლა ბიზ ნეს მენს სჯე რა, რომ ქვე ყა ნა ში სა ვაჭ რო 
პრო ფი ცი ტი და იწყ ე ბა. რა თქმა უნ და, მათ თვის და უ ჯე რე ბე ლი იქ ნე ბა ეკო ნო-
მის ტე ბის პა სუ ხი, რომ ასეთ ქვე ყა ნა ში აუ ცი ლებ ლად ექ ნე ბა ად გი ლი სა ვაჭ რო 
დე ფი ციტს.

ად ვი ლია იმის გა გე ბა, რა იწ ვევს ბიზ ნეს მე ნე ბის ასეთ პა სუ ხებს. ისი ნი ფიქ-
რო ბენ სა კუ თარ ფირ მებ სა და იმა ზე, რა მოხ დე ბა, თუ მა თი წარ მო ე ბის შე საძ-
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ლებ ლო ბე ბი მო უ ლოდ ნე ლად გა იზ რდე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, მა თი ფირ მე ბი მო ახ დე-
ნენ სა ქონ ლის ნაკ ლებ იმ პორტს და მეტ ექ სპორტს. თუ იგი ვე ეფექ ტი ეკო ნო მი-
კის მრა ვა ლი დარ გის თვის შე ნარ ჩუნ დე ბა, რა თქმა უნ და, ეს მთე ლი ეკო ნო მი კის 
სა ვაჭ რო პრო ფი ცი ტის ზრდის მა ნიშ ნე ბე ლი იქ ნე ბა.

ეკო ნო მის ტებ მა იცი ან, რომ სი მარ თლე აღ ნიშ ნუ ლის სა პი რის პი რო ა. რა-
ტომ? იმის გა მო, რომ სა ვაჭ რო ბა ლან სი სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სის მხო ლოდ 
ნა წი ლია და ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი – გან სხვა ვე ბა ქვეყ-
ნის პრო დუქ ცი ის უცხ ო ე ლებ ზე მთლი ან გა ყიდ ვა სა და უცხ ო ე ლე ბის მი ერ ქვეყ-
ნის პრო დუქ ცი ის მთლი ან შე ძე ნას შო რის – ყო ველ თვის ნუ ლო ვა ნი უნ და იყოს1. 

რა თქმა უნ და, ქვე ყა ნას შე უძ ლია სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი ან პრო ფი ცი ტი ჰქონ დეს. 
სხვა სიტყ ვე ბით, მას შე უძ ლია შე ი ძი ნოს მე ტი სა ქო ნე ლი უცხ ო ე ლე ბის გან, ვიდ-
რე ყი დის, ან პი რი ქით. მაგ რამ ეს დის ბა ლან სი ყო ველ თვის უნ და ემ თხვე ო დეს 
შე სა ბა მის დის ბა ლანსს კა პი ტა ლის ან გა რიშ ში. ქვე ყა ნამ, რო მელ საც აქვს სა-
ვაჭ რო დე ფი ცი ტი, უცხ ო ე ლებს მე ტი აქ ტი ვე ბი უნ და მიჰ ყი დოს, ვიდ რე თა ვად 
ყი დუ ლობს; ქვე ყა ნა, რო მელ საც სა ვაჭ რო პრო ფი ცი ტი აქვს, ინ ვეს ტი რე ბას უნ-
და ახორ ცი ე ლებ დეს უცხ ო ეთ ში. რო დე საც აშშ ყი დუ ლობს ია პო ნურ ავ ტო მო-
ბი ლებს, ის რა ღა ცას უნ და ყიდ დეს სა ნაც ვლოდ; ეს შე იძ ლე ბა იყოს Boeing-ის 
თვით მფრი ნა ვე ბი, მაგ რამ ასე ვე შე იძ ლე ბა იყოს Rockefeller-ის ცენ ტრი, ან სა ხა-
ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. ეს არ არის მხო ლოდ მო საზ რე ბა, რო მელ საც ეკო ნო მის-
ტე ბი იზი ა რე ბენ, ეს ბუ ღალ ტრუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა ა.

რა ხდე ბა, რო ცა ქვე ყა ნა იზი დავს ბევრ უცხ ო ურ ინ ვეს ტი ცი ას? კა პი ტა ლის 
შე მო დი ნე ბით უცხ ო ე ლე ბი ამ ქვე ყა ნა ში უფ რო მეტ აქ ტი ვებს ყი დუ ლო ბენ, ვიდ-
რე ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი საზღ ვარ გა რეთ. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ წმინ და ბუ ღალ-
ტრუ ლი თვალ საზ რი სით ქვეყ ნის იმ პორ ტი, ამა ვე დროს, უნ და აღე მა ტე ბო დეს 
ექ სპორტს. ქვე ყა ნას, რო მელ საც კა პი ტა ლის დი დი შე მო დი ნე ბა აქვს, აუ ცი ლებ-
ლად ექ ნე ბა სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი.

მაგ რამ ეს მხო ლოდ ბუ ღალ ტე რი ა ა. რა ხდე ბა რე ა ლო ბა ში? რო ცა ფირ მე ბი 
აშე ნე ბენ ქარ ხნებს, ისი ნი ყი დუ ლო ბენ იმ პორ ტულ აღ ჭურ ვი ლო ბას. ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის შე მო დი ნე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ში გა ბუ მი, რაც იწ ვევს იმ პორ ტზე 
მოთხ ოვ ნის ზრდას. თუ ქვე ყა ნას აქვს მცუ რა ვი გაც ვლი თი კურ სი, ინ ვეს ტი ცი-
ე ბის ნა კად მა შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბა; თუ 
ქვე ყა ნას ფიქ სი რე ბუ ლი გაც ვლი თი კურ სი აქვს, შე დე გი შე იძ ლე ბა იყოს ინ ფლა-
ცი ა. ნე ბის მი ე რი სცე ნა რის შემ თხვე ვა ში სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე ქვეყ ნის პრო-
დუქ ცი ის ფა სი და იმ პორ ტი გა იზ რდე ბა. რო გორც არ უნ და შევ ხე დოთ სა ვაჭ რო 
ბა ლან სზე მოქ მე დე ბის შე დე გებს, ეჭ ვგა რე შე ა, რომ კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბა გა-
მო იწ ვევს სა ვაჭ რო დე ფი ციტს.

1 ამ მტკიცებას ორი ტექნიკური კვალიფიკაცია აქვს. ერთი მოიცავს „ტრანსფერულ 
გადასახადებს“: საჩუქრებს, უცხოურ დახმარებას და ა.შ. მეორე კი მოიცავს 
შემოსავლებს და საპროცენტო გადასახადებს წინა ინვესტიციებიდან. ეს 
კვალიფიკაციები მთავარ აზრს არ ცვლის.
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გან ვი ხი ლოთ, მა გა ლი თად, მექ სი კის უახ ლე სი ის ტო რი ა. 1980-ი ან წლებ ში 
მექ სი კა ში არა ვინ ახორ ცი ე ლებ და ინ ვეს ტი ცი ებს და ქვე ყა ნას და დე ბი თი სა-
ვაჭ რო ბა ლან სი ჰქონ და. 1989 წლის შემ დეგ მოხ და უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
შე მო დი ნე ბა ქვე ყა ნა ში მექ სი კის პერ სპექ ტი ვე ბის ზრდას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ოპ ტი მიზ მის გა მო. ფუ ლის ნა წი ლი და ი ხარ ჯა მექ სი კა ში ახა ლი ქარ ხნე ბი სათ-
ვის სა ჭი რო იმ პორ ტუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბის შე ძე ნა ზე. და ნარ ჩენ მა გა ამ წვა ვა ში-
გა ბუ მი, რო მელ მაც ჩა ით რია იმ პორ ტი და პე სოს დაჩ ქა რე ბუ ლი გამ ყა რე ბა გა-
მო იწ ვი ა. ამან, თა ვის მხრივ, შე ამ ცი რა ექ სპორ ტი და მექ სი კის მო ქა ლა ქე ებს 
იმ პორ ტუ ლი სა ქონ ლის შე ძე ნის კენ უბიძ გა. შე დე გი ის იყო, რომ უზარ მა ზა რი 
კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბა ზუს ტად და ემ თხვა ასე ვე მკვეთრ სა ვაჭ რო დე ფი ციტს.

ამას მოჰ ყვა 1994 წლის დე კემ ბრის პე სოს კრი ზი სი. ამ ჯე რად ინ ვეს ტო-
რე ბი მექ სი კი დან თა ვის დაღ წე ვას ცდი ლობ დნენ და სცე ნა რი სა პი რის პი როდ 
გან ვი თარ და. და სუს ტე ბულ ეკო ნო მი კა ში შემ ცირ და მოთხ ოვ ნა იმ პორ ტზე, ვი-
ნა ი დან პე სო გა უ ფა სურ და. იმავ დრო უ ლად მოხ და მექ სი კის ექ სპორ ტის ზრდა, 
რაც გა მო იწ ვია ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბამ. რო გორც ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მის ტი 
იწი ნას წარ მეტყ ვე ლებ და, მექ სი კა ში უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბა მექ-
სი კის სა ვაჭ რო პრო ფი ცი ტით და ბა ლან სდა.

თუმ ცა, რო გორც ექ სპორ ტის ზრდა არ ნიშ ნავს უფ რო მეტ და საქ მე ბას, 
დას კვნა, რომ უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ქვეყ ნებ ში, რო გორც წე სი, 
სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის გაზ რდას იწ ვევს, ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბია ბიზ ნეს -ა უ დი-
ტო რი ი სათ ვის. კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი, რო დე საც უცხ ო ურ მა ინ ვეს ტი ცი-
ებ მა შე იძ ლე ბა სა ვაჭ რო ბა ლან სის გა უ ა რე სე ბა გა მო იწ ვი ოს, მათ ში კითხ ვებს 
ბა დებს. მარ თლაც, ამ დენს და ხარ ჯა ვენ კი ინ ვეს ტო რე ბი იმ პორ ტულ აღ ჭურ-
ვი ლო ბა ში? სა ი დან უნ და ვი ცო დეთ, რომ თუ ვა ლუ ტის ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცირ-
დე ბა, ექ სპორ ტი შემ ცირ დე ბა და იმ პორ ტი გა იზ რდე ბა? ბიზ ნეს მე ნე ბის სკეპ-
ტი ციზ მის მი ზე ზია ბუ ღალ ტრუ ლი სი დი დე ე ბის არ სში მა თი გა ურ კვევ ლო ბა. 
კერ ძოდ, იმის არ ცოდ ნა, რომ კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბა აუ ცი ლებ ლად უნ და ხდე-
ბო დეს სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის თან ხლე ბით.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თე ბი დან ნათ ლად ჩანს, რომ ეკო ნო მის ტე ბი 
მარ თლე ბი არი ან და ბიზ ნეს მე ნე ბი ცდე ბი ან. მა შინ რა ტომ ჟღერს ეკო ნო მის-
ტე ბის მი ერ და მა ჯე რებ ლად მიჩ ნე უ ლი არ გუ მენ ტე ბი ასე სა ეჭ ვოდ და ალო გი-
კუ რად ბიზ ნეს მე ნე ბის თვის?

ამ კითხ ვა ზე ორი პა სუ ხი არ სე ბობს. მარ ტი ვი პა სუ ხი ა, რომ ბიზ ნე სის სფე-
რო ში მი ღე ბუ ლი ყო ველ დღი უ რი გა მოც დი ლე ბა არ ას წავ ლის ამ „პრაქტიკოსებს“ 
იმ პრინ ცი პებს, რაც გა ამ ყა რებ და ეკო ნო მის ტე ბის არ გუ მენ ტებს. უფ რო ღრმა 
პა სუ ხი კი ასე თი ა: უკუ კავ ში რის სა ხე ო ბე ბი, რომ ლე ბიც ჩვე უ ლებ რივ წარ მო იქ-
მნე ბა ცალ კე ულ ბიზ ნეს ში, სუს ტია და გან სხვა ვე ბუ ლია უკუ კავ ში რის იმ სა ხე-
ო ბე ბის გან, რომ ლე ბიც ჩვე უ ლებ რივ ყა ლიბ დე ბა მთლი ა ნად ეკო ნო მი კა ში. ქვე-
მოთ თი თო ე უ ლი ამ პა სუ ხის ანა ლიზს შე მოგ თა ვა ზებთ.



სახელმწიფო არ არის კომპანია

15

იგა ვი პა რა ლი ზე ბულ მრა ვალ ფე ხა ზე

ძა ლი ან ხში რად რო მე ლი მე უაღ რე სად წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნი წერს 
წიგნს სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე. ამ წიგ ნე ბის ნა წი ლი მე მუ ა რე ბი ა, სხვე ბი ამ 
პი როვ ნე ბის წარ მა ტე ბის გამ ნა პი რო ბე ბე ლი პრინ ცი პე ბის დე მონ სტრი რე ბის 
ამ ბი ცი ურ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა.

თით ქმის გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის წიგ ნე ბი გა ცი ლე-
ბით უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი ა, ვიდ რე მე ო რე არამ ხო ლოდ გა ყიდ ვე ბით, არა მედ 
სე რი ო ზუ ლი მო აზ როვ ნე ე ბის შე ფა სე ბე ბი თაც. რა ტომ? იმის გა მო, რომ კორ პო-
რა ცი ის ლი დე რი წარ მა ტე ბას აღ წევს არა კორ პო რა ცი ის თე ო რი ის გან ვი თა რე-
ბით, არა მედ კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის სტრა ტე გი ე ბის შედ გე ნით, ან ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი ინო ვა ცი ე ბის მო ძი ე ბით, რაც გა ა მარ თლებს. არ სე ბო ბენ ბიზ ნეს -ლი-
დე რე ბი, რომ ლე ბიც ცდი ლობ დნენ გა ე ზი ა რე ბი ნათ სა კუ თა რი ცოდ ნა, მაგ რამ 
ასე თი მცდე ლო ბა თით ქმის ყო ველ თვის წა რუ მა ტებ ლად მთავ რდე ბო და. ჯორჯ 
სო რო სის წიგ ნი ძა ლი ან ცო ტას თუ ას წავ ლის მკითხ ვე ლებს იმის შე სა ხებ, თუ 
რო გორ გახდნენ „მეორე ჯორჯ სოროსი“. ბევრმა ადამიანმა აღნიშნა, რომ 
პრაქტიკაში უორენ ბაფეტი ყოველთვის როდი ახორციელებდა ინვესტიციებს 
„უორენბაფეტისეულად“. ბოლოს და ბოლოს, „ფინანსური ჯადოქარი“ წარ მა ტე-
ბას აღ წევს არა ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის სა ერ თო პრინ ცი პე ბის ფორ მუ ლი რე ბით, 
არა მედ კონ კრე ტუ ლი, ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სხვებ ზე გა ცი-
ლე ბით უფ რო სწრა ფად აღ მო ჩე ნით.

მარ თლაც, წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი ხში რად ზი ანს აყე ნე ბენ სა კუ თარ 
თავს, რო დე საც ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის ფორ მუ ლი რე ბას და პრინ-
ცი პე ბის სა ხით სა ხელ მძღვა ნე ლო ში წარ მოდ გე ნას. ისი ნი თა ვი ან თი წარ მა ტე-
ბის ფაქ ტო რად მი იჩ ნე ვენ კარგ ინ ტუ ი ცი ას და ინო ვა ცი ე ბის კენ სწრაფ ვას. ამ 
სა კითხ ზე ერ თი ძვე ლი ხუმ რო ბა მახ სენ დე ბა. ერ თხელ მრა ვალ ფე ხას ჰკითხ ეს, 
თუ რო გორ ახერ ხებ და სა კუ თა რი 100 ფე ხის კორ დი ნი რე ბუ ლად მარ თვას. მრა-
ვალ ფე ხამ და იწყო ამა ზე ფიქ რი და მას შემ დეგ სწო რად აღა რა სო დეს გა უვ ლი ა.

იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ბიზ ნეს -ლი დერ მა შე იძ ლე ბა კარ გად ვერ შეძ ლოს 
ზო გა დი თე ო რი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ან სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის ახ სნა, მა ინც 
არ სე ბო ბენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც სჯე რათ, რომ ბიზ ნეს მე ნის უნა რი აღ მო-
ა ჩი ნოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გა დაჭ რას სა კუ თარ ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი, შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა ში. ბო ლოს 
და ბო ლოს რა სჭირ დე ბა აშშ-ის პრე ზი დენტს მი სი ეკო ნო მი კუ რი მრჩევ ლე ბის-
გან? – არა ტრაქ ტა ტე ბის ცოდ ნა, არა მედ სა თა ნა დო რჩე ვე ბი იმის შე სა ხებ, თუ 
რა მო ი მოქ მე დოს. რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, რომ, მან, ვინც გა მო ავ ლი ნა ბიზ ნე სის 
მარ თვის შე სა ნიშ ნა ვი უნა რი, მის ცეს პრე ზი დენტს რჩე ვა, თუ რო გორ მარ თოს 
ქვე ყა ნა? მოკ ლედ რომ ვთქვათ, იმი ტომ, რომ ქვე ყა ნა არ არის დი დი კომ პა ნი ა.

ბევრ ადა მი ანს უჭირს იპო ვოს გან სხვა ვე ბა, თუნ დაც ყვე ლა ზე დიდ ბიზ-
ნეს სა და ეროვ ნულ ეკო ნო მი კას შო რის. აშშ-ის ეკო ნო მი კა ასაქ მებს 120 მლნ 
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ადა მი ანს, და ახ ლო ე ბით 200-ჯერ მეტს, ვიდ რე ჯე ნე რალ მო ტორ სი – ამე რი კის 
უდი დე სი დამ საქ მე ბე ლი ფირ მა. ეს 200:1 პრო პორ ცია საკ მა რი სია იმ კომ პლექ-
სუ რო ბა ში არ სე ბუ ლი სხვა ო ბის და სა ნა ხად, რო მე ლიც არ სე ბობს ამე რი კის ყვე-
ლა ზე დიდ ფირ მა სა და ეროვ ნულ ეკო ნო მი კას შო რის. მა თე მა ტი კო სე ბი გვარ-
წმუ ნე ბენ, რომ ადა მი ა ნე ბის დი დი ჯგუ ფის ურ თი ერ თკავ ში რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
პრო პორ ცი უ ლია ამ ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბის კვად რა ტი სა. გა და ჭარ ბე ბა ში არ 
ჩა მეთ ვლე ბა თუ გეტყ ვით, რომ სა ვა რა უ დოდ აშშ-ის ეკო ნო მი კა ას ჯერ კი არა, 
ათი ათას ჯერ უფ რო კომ პლექ სუ რი ა, ვიდ რე უდი დე სი კორ პო რა ცი ა.

უფ რო მე ტიც, არ სე ბობს აზ რი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ძა ლი ან დი დი კორ-
პო რა ცი ე ბიც კი არ არი ან მრა ვალ ფე რო ვა ნი. კორ პო რა ცი ე ბის უმე ტე სო ბა საქ-
მი ა ნობს ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ის ირ გვლივ, კონ კრე ტუ ლი ტექ ნო ლო გი ით, ან 
მიდ გო მით კონ კრე ტუ ლი ტი პის ბა ზარ ზე. შე დე გად უზარ მა ზა რი კორ პო რა ცი-
აც კი, რო მე ლიც ჩარ თუ ლია საქ მი ა ნო ბის ძა ლი ან ბევრ გან სხვა ვე ბულ სფე რო-
ში, ცდი ლობს საქ მი ა ნო ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს ერ თი კონ კრე ტუ ლი სქე მის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით.

ამის სა პი რის პი როდ, აშშ-ის ეკო ნო მი კა მო უ წეს რი გე ბე ლი კონ გლო მე რა-
ტი ა, რო მელ საც ბიზ ნე სის ათო ბით ათა სი სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი სა ხე ო ბა 
აქვს, მათ ყვე ლას აერ თი ა ნებს ერ თი გა რე მო ე ბა – ისი ნი თავ მოყ რი ლია ერ თი 
სა ხელ მწი ფოს საზღ ვრებ ში. წარ მა ტე ბუ ლი ხორ ბლის ფერ მე რის გა მოც დი ლე ბა 
ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა კომ პი უ ტე რულ ინ დუს ტრი ა ში, რაც თა ვის მხრივ, 
ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბი იქ ნე ბა სა რეს ტორ ნე ქსელ ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. 

რო გორ უნ და ვმარ თოთ ასე თი რთუ ლი სის ტე მა? ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კა 
ზო გად პრინ ცი პებს უნ და ეყ რდნო ბო დეს და არა კონ კრე ტულ სტრა ტე გი ებს. 
გან ვი ხი ლოთ, მა გა ლი თად, სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის სა კითხ ი. მთავ რო ბა არ 
აწე სებს გა და სა ხა დებს კონ კრე ტუ ლი ინ დი ვი დე ბის თვის, ან კორ პო რა ცი ე ბის-
თვის და არ სთა ვა ზობს მათ სპე ცი ა ლურ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თებს. მთავ რო-
ბის თვის ისე თი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბა, რო მე ლიც წა ა ხა-
ლი სებს, ან ხელს შე უშ ლის ეკო ნო მი კის რო მე ლი მე დარ გის საქ მი ა ნო ბას, არც 
თუ ისე კარ გი აზ რი ა. ამის ნაც ვლად, კარ გი სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ემორ ჩი ლე-
ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ფის კა ლუ რი ექ სპერ ტე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ პრინ-
ცი პებს, რო გო რი ცაა – ნე იტ რა ლი ტე ტი ალ ტერ ნა ტი ულ ინ ვეს ტი ცი ებს შო რის, 
და ბა ლი ზღვრუ ლი გა ნაკ ვე თე ბი და მი ნი მა ლუ რი გან სხვა ვე ბა მიმ დი ნა რე და 
სა მო მავ ლო მოხ მა რე ბას შო რის.

რა ტომ არის ეს პრობ ლე მა ბიზ ნეს მე ნე ბის თვის? ბო ლოს და ბო ლოს, არ სე-
ბობს მრა ვა ლი ზო გა დი პრინ ცი პი, რაც სა ფუძ ვლად უდევს კორ პო რა ცი ის მარ-
თვას: თან მიმ დევ რუ ლი აღ რიცხ ვა, პა სუ ხის მგებ ლო ბის მკა ფიო ხა ზე ბი და ა.შ. 
მაგ რამ, ბევ რი ბიზ ნეს მე ნი ვერ ეგუ ე ბა იმას, რომ ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
ჭკვი ა ნი გამ ტა რებ ლი ზოგ ჯერ ეკო ნო მი კა ში ჩა უ რევ ლო ბას ირ ჩევს. ბიზ ნეს მე-
ნე ბი, რო გორც ჩანს, ზედ მე ტი აქ ტი უ რო ბის მომ ხრე ნი არი ან. იმის თვის, ვი საც 
მსგავ სი რო ლი აქვს მორ გე ბუ ლი, რთუ ლია გა ი აზ როს, თუ რამ დე ნად ზედ მე-
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ტი სირ თუ ლის მომ ტა ნი და ნაკ ლე ბად სა ჭი როა აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ეროვ ნულ 
ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში.

გან ვი ხი ლოთ, მა გალ თად, ბიზ ნე სის წამ ყვა ნი სფე რო ე ბის ხელ შეწყ ო ბის 
სა კითხ ი. მხო ლოდ უპა სუ ხის მგებ ლო აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი არ შე ეც-
დე ბა გან საზღ ვროს, თუ რო მე ლი ახა ლი სფე როა კომ პა ნი ის მო მავ ლის თვის აუ-
ცი ლე ბე ლი; აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, რო მე ლიც სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას მთლი ა ნად ცალ კე უ ლი მე ნე ჯე რე ბის გუნდს ან დობს, 
რომ ლე ბიც უძღ ვე ბი ან და მო უ კი დე ბელ ცენ ტრებს და ორი ენ ტი რე ბუ ლი არი-
ან მო გე ბის მი ღე ბა ზე, არც თუ ისე წარ მა ტე ბუ ლად ას რუ ლე ბენ და კის რე ბულ 
მო ვა ლე ო ბას. უნ და შე ად გი ნოს კი მთავ რო ბამ წამ ყვა ნი ინ დუს ტრი ე ბის სია 
და შემ დეგ აქ ტი უ რად შე უწყ ოს ხე ლი მათ გან ვი თა რე ბას? ინ დუს ტრი ის თარ-
გე თი რე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ მი მარ თუ ლი ეკო ნო მის ტე ბის თე ო რი უ ლი არ გუ-
მენ ტე ბის სა პი რის პი როდ, ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებს იმის გან სჯის სუს ტი უნა რი 
შეს წევთ, თუ ეკო ნო მი კის რო მე ლი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბაა პრი ო რი ტე ტუ ლი 
ქვეყ ნის თვის. სხვა დას ხვა დროს, მთავ რო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი დარ წმუ ნე-
ბულ ნი იყ ვნენ, რომ მო მავ ლის ინ დუს ტრი ის სფე რო ებს შე ად გენ და ფო ლა დის, 
ბირ თვუ ლი ძა ლის, სინ თე ტი კუ რი საწ ვა ვის, კომ პი უ ტე რუ ლი ჩი პე ბის და მე ხუ-
თე თა ო ბის კომ პი უ ტე რე ბის წარ მო ე ბა. რა თქმა უნ და, ბიზ ნე სის სფე რო შიც 
უშ ვე ბენ შეც დო მებს, მაგ რამ ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბულ ლი დე რებს გა აჩ ნი ათ სა-
კუ თა რი ბიზ ნე სის და წარ მო ე ბის სფე როს შე სა ხებ ისე თი დე ტა ლუ რი ცოდ ნა, 
რაც ყვე ლა ზე ჭკვი ან მთავ რო ბის წარ მო მად გე ნელ საც კი ვერ ექ ნე ბა ისეთ კომ-
პლექ სურ სის ტე მა ზე მუ შა ო ბი სას, რო გო რიც ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კა ა.

მი უ ხე და ვად ამი სა, იდე ა, რომ სა უ კე თე სო ეკო ნო მი კუ რი მე ნეჯ მენ ტი 
თით ქმის ყო ველ თვის მო ი ცავს კარ გი ჩარ ჩო პი რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და 
შემ  დეგ ბიზ ნე სის თა ვის ნე ბა ზე მიშ ვე ბას, კვლავ გა უ გებ რად რჩე ბა ბიზ ნეს მე-
ნე ბის თვის, ვი ნა ი დან მათ ინ სტინ ქტის დო ნე ზე აქვთ გამ ჯდა რი როს პე რო ტის 
სიტყ ვე ბი: „აწიე კაპოტი და აამუშავე მანქანა“.

სკოლაში დაბრუნება

სამეცნიერო სამყაროში სინდრომი სახელწოდებით – „დიდი ადამიანის 
დაავადება“, გვხვდე ბა მა შინ, რო დე საც ცნო ბი ლი მკვლე ვა რი არის ერ თი სფე-
როს სპე ცი ა ლის ტი და აყა ლი ბებს მყარ მო საზ რე ბებს სხვა სფე როს თან და კავ-
ში რე ბით, რო მე ლიც მას სა ერ თოდ არ ეს მის. მა გა ლი თად, ქი მი კო სი, რო მე ლიც 
ფიქ რობს, რომ ის არის მე დი ცი ნის ექ სპერ ტი, ან ფი ზი კო სი, რო მე ლიც გა დაწყ-
ვეტს, რომ ის არის ექ სპერ ტი კოგ ნი ტი ურ მეც ნი ე რე ბებ ში. იგი ვე სინ დრო მი გა-
მო უვ ლინ და ზო გი ერთ ბიზ ნეს -ლი დერს, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კურ მრჩევ ლე ბად 
იქ ნენ და წი ნა უ რე ბუ ლი: მათ უჭირთ იმ ფაქ ტის აღი ა რე ბა, რომ სკო ლა ში სჭირ-
დე ბათ დაბ რუ ნე ბა მა ნამ, სა ნამ ახალ სფე რო ში გან ცხა დე ბე ბის გა კე თე ბას და-
იწყ ე ბენ.
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ზო გა დი პრინ ცი პე ბი, რომ ლებ ზე დაყ რდნო ბი თაც ეკო ნო მი კა უნ და მუ შა-
ობ დეს, ბიზ ნე სის სფე როს პრინ ცი პე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლი ა, თუმ ცა, გა სა გე-
ბად არც თუ ისე რთუ ლი. კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის მი ერ ბიზ-
ნეს – ან გა რიშ გე ბის ზედ მი წევ ნით ცოდ ნა არ ნიშ ნავს იმას, რომ ავ ტო მა ტუ რად 
მან იცის, თუ რო გორ უნ და წა ი კითხ ოს ეროვ ნუ ლი სა შე მო სავ ლო ან გა რი შე ბი, 
რომ ლე ბიც ზო მა ვენ სხვა მაჩ ვე ნებ ლებს და იყე ნე ბენ სხვა დას ხვა ცნე ბას. პერ-
სო ნა ლის მარ თვა და შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბა არ არის ერ თი და იგი ვე ისე, 
რო გორც კორ პო რა ცი ის ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა. 
ბიზ ნეს -ლი დერ მა, რო მელ საც სურს ეკო ნო მი კუ რი მე ნე ჯე რი ან ექ სპერ ტი გახ-
დეს, სა კუ თარ მეტყ ვე ლე ბა ში უნ და და ნერ გოს ახა ლი ლექ სი კო ნი და ცნე ბე ბის 
ნაკ რე ბი. მათ შო რის ზო გი აუ ცი ლებ ლად იქ ნე ბა მა თე მა ტი კუ რი, რაც ბიზ ნეს -
-ლი დე რის თვის, გან სა კუთ რე ბით კი ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლის თვის, რთუ ლად 
გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ა. წარ მო იდ გი ნეთ ადა მი ა ნი, რო მელ მაც უზარ მა ზა რი 
ინ დუს ტრი ის სირ თუ ლე ე ბი დაძ ლი ა, რო მე ლიც მარ თავს მრა ვალ მი ლი არ დი ან 
სა წარ მოს. შეძ ლებს ასე თი ადა მი ა ნი, ვი სი რჩე ვაც ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
შე სა ხებ შე იძ ლე ბა ძა ლი ან მოთხ ოვ ნა დი იყოს, დრო ისე თი სა კითხ ე ბის შეს წავ-
ლა ზე და ხარ ჯოს, რო გო რიც ეკო ნო მი კის კურ სე ბი ა? თუ ის უფ რო სა ვა რა უ დოა 
ჩათ ვა ლოს, რომ ბიზ ნეს -გა მოც დი ლე ბა საკ მა რის ზე მე ტი აქვს და უც ნო ბი სიტყ-
ვე ბი და კონ ცეფ ცი ე ბი, რა საც ეკო ნო მის ტე ბი იყე ნე ბენ, სხვა არა ფე რი ა, თუ არა 
შე ლა მა ზე ბუ ლი ჟარ გო ნი.

რა თქმა უნ და, იმ მა გა ლი თის მი უ ხე და ვად, რო მე ლიც ზე მოთ მო ვიყ ვა ნე, 
ბევრ მკითხ ველს, ალ ბათ, ისევ სჯე რა, რომ მე ო რე რე აქ ცია უფ რო კე თილ გო-
ნივ რუ ლი ა. რა ტომ სჭირ დე ბა ეკო ნო მი კურ ანა ლიზს გან სხვა ვე ბუ ლი ცნე ბე ბი, 
სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი აზ როვ ნე ბა, ვიდ რე ბიზ ნე სის გაძღ ო ლას? ამ კითხ ვა-
ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად უფ რო ღრმად უნ და წარ მო გიდ გი ნოთ გან სხვა ვე ბა კარგ 
ბიზ ნეს -აზ როვ ნე ბა სა და კარგ ეკო ნო მი კურ ანა ლიზს შო რის.

ფუნ და მენ ტუ რი გან სხვა ვე ბა ბიზ ნე სის სტრა ტე გი ა სა და ეკო ნო მი კურ ანა-
ლიზს შო რის არის შემ დე გი: უდი დე სი ბიზ ნე სიც კი ღია სის ტე მის მქო ნე ა. ზრდა-
დი მსოფ ლიო ვაჭ რო ბის მი უ ხე და ვად, აშშ-ის ეკო ნო მი კას კი მა ინც ჩა კე ტი ლი 
სის ტე მა აქვს. ბიზ ნეს მე ნე ბი არ არი ან მიჩ ვე ულ ნი ჩა კე ტილ სის ტე მებ ზე ფიქრს, 
ეკო ნო მის ტე ბი კი არი ან.

ვი ტო ვებ უფ ლე ბას რამ დე ნი მე არა ე კო ნო მი კუ რი მა გა ლი თი შე მოგ თა ვა-
ზოთ და ხუ რულ და ღია სის ტე მებს შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბის სა ი ლუს-
ტრა ცი ოდ. გან ვი ხი ლოთ მყა რი ნარ ჩე ნე ბი. ყო ველ წლი უ რად სტან დარ ტუ ლი 
ამე რი კე ლი მო ქა ლა ქე და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვარ ტო ნა მყარ ნარ ჩე ნებს ყრის, რი-
სი გა და მუ შა ვე ბა, ან დაწ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. რა ემარ თე ბა ამ ნარ ჩე ნებს? ბევრ 
სა ზო გა დო ე ბა ში, ეს ნარ ჩე ნე ბი სად მე სხვა გან იგ ზავ ნე ბა. ჩე მი ქა ლა ქის მე რია 
მო ითხ ოვს, რომ თი თო ე ულ მა მო ქა ლა ქემ ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ა ფორ მოს ნაგ ვის 
გა და მუ შა ვე ბის კერ ძო კომ პა ნი ას თან, რო მელ საც არ გა აჩ ნია ნა გავ საყ რე ლი; 
გა და მუ შა ვე ბის სამ სა ხუ რი თან ხას უხ დის სხვა რე გი ონს, რომ იქ გა კეთ დეს ჩვე-
ნი ნარ ჩე ნე ბის ნა გავ საყ რე ლი. ეს ნიშ ნავს, რომ ნაგ ვის გან გა სუფ თა ვე ბა ჯდე-
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ბა უფ რო ძვი რი, ვიდ რე იმ ქა ლა ქებ ში, რომ ლებ შიც ნა გავ საყ რე ლი არ სე ბობს. 
მაგ რამ ქა ლა ქის მთავ რო ბამ ასე თი არ ჩე ვა ნი გა ა კე თა: ფუ ლის გა დახ და არ ჩია 
ქა ლა ქის საზღ ვრებ თან ნა გავ საყ რე ლის ქო ნას.

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ქა ლა ქის თვის ასე თი არ ჩე ვა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა. მაგ-
რამ შე უძ ლია კი აშშ-ს ყო ველ ქა ლაქს და შტატს მსგავ სი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა? 
ყვე ლას შეგ ვიძ ლია ჩვე ნი ნარ ჩე ნე ბის სად მე სხვა გან გაგ ზავ ნა? რა თქმა უნ და, 
არა (თუ არ ჩავ თვლით ჩვე ნი ნარ ჩე ნე ბის მე სა მე სამ ყა როს ქვეყ ნებ ში გაგ ზავ-
ნის შე საძ ლებ ლო ბას). აშშ-ის, რო გორც მთლი ან სის ტე მას, პრინ ცი პი – „ნაგავი 
შიგნით, ნაგავი გარეთ“, ზუს ტად შე ე ფე რე ბა. ქვე ყა ნას შე უძ ლია არ ჩე ვა ნის გა-
კე თე ბა, თუ სად და მარ ხოს მყა რი ნარ ჩე ნე ბი, მაგ რამ არ შე უძ ლია აირ ჩი ოს, და-
მარ ხოს თუ არა ისი ნი სა ერ თოდ. მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მო შო რე ბის თვალ საზ რი სით 
აშშ და ხუ რუ ლი სის ტე მა ა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თი თო ე უ ლი ქა ლა ქი, მი ღე ბუ-
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ღია სის ტე მას შე ად გენს.

ეს საკ მა ოდ ნა თე ლი მა გა ლი თი იყო. აი, კი დევ ერ თი, ამ ჯე რად ნაკ ლე ბად 
ცხა დი მა გა ლი თი. ჩე მი სი ცოცხ ლის ერთ პე რი ოდ ში ქვე ი თი მგზავ რი ვი ყა ვი. 
ყო ველ დი ლით ვმგზავ რობ დი დიდ სა პარ კინ გე ავ ტო ფა რე ხამ დე და შემ დეგ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტით ქა ლა ქის ცენ ტრამ დე. სა უ ბე დუ როდ, ავ ტო-
ფა რე ხი საკ მა რი სად დი დი არ იყო. ის ივ სე ბო და და გვი ან მო სუ ლი მგზავ რე ბი 
იძუ ლე ბულ ნი ხდე ბოდ ნენ სამ სა ხუ რამ დე მან ქა ნით მი სუ ლიყ ვნენ. მა ლე ვის წავ-
ლე, რომ თუ ავ ტო ფა რეხ ში დი ლის ცხრის თხუთ მეტ წუთ ზე მი ვი დო დი, აუ ცი-
ლებ ლად ვი პო ვი დი ად გილს პარ კინ გის თვის.

ამ შემ თხვე ვა ში, ყო ვე ლი მგზავ რი წარ მო ად გენ და ღია სის ტე მას: ის შეძ-
ლებ და გა სა ჩე რე ბე ლი ად გი ლის პოვ ნას, თუ ად რე მი ვი დო და. მაგ რამ მგზავ-
რე ბის ჯგუ ფი მთლი ა ნად იგი ვეს ვერ გა ა კე თებ და. თუ ყვე ლა ეც დე ბო და ად რე 
მის ვლას, ავ ტო ფა რე ხი უბ რა ლოდ დრო ზე ად რე გა ივ სე ბო და! მგზავ რე ბი ერ-
თობ ლი ო ბა ში წარ მო ად გენ დნენ და ხუ რულ სის ტე მას, ყო ველ შემ თხე ვა ში, თუ 
ამას პარ კი რე ბის კუთხ ით შევ ხე დავთ.

რა შუ ა შია ეს ბიზ ნე სი სა და ეკო ნო მი კის შე და რე ბას თან? ყვე ლა ზე დი დი 
კორ პო რა ცი ე ბიც კი, რო გორც წე სი, ღია სის ტე მე ბი ა. მა გა ლი თად, მათ შე უძ-
ლი ათ ერ თდრო უ ლად ყვე ლა ფი ლი ალ ში და საქ მე ბა, საზღ ვარ გა რეთ ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის გაზ რდა, ყვე ლა ბა ზარ ზე უფ რო მა ღა ლი წი ლის და კა ვე ბა. ცხა დი ა, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ის საზღ ვრე ბი საკ მა რი სად ფარ თო არ არის. კომ პა ნი ის თვის რთუ-
ლია სწრა ფი გა ფარ თო ე ბა, რად გან რთუ ლია სა თა ნა დო კად რე ბის სწრა ფად მო-
ძი ე ბა, ისე რო გორც მცი რე ვა დებ ში კა პი ტა ლის გაზ რდა. ორ გა ნი ზა ცი ის თვის 
კი დევ უფ რო რთუ ლია შემ ცი რე ბა, რად გან არ არის მი სა ღე ბი კარ გი მო მუ შა-
ვე ე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბა სამ სა ხუ რი დან. თუმ ცა, ჩვენ ვე რა ფერ გან სა კუთ რე-
ბულს ვერ ვხე დავთ კორ პო რა ცი ა ში, ვი სი სა ბაზ რო წი ლიც გა ორ მაგ და, ან გა-
ნა ხევ რდა ბო ლო რამ დე ნი მე წლის მან ძილ ზე.

ამის გან გან სხვა ვე ბით, ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კა, გან სა კუთ რე ბით კი ისე-
თი დი დი სა ხელ მწი ფო სი, რო გო რიც აშ შ-ა, ჩა კე ტი ლი სის ტე მა ა. შეძ ლებს აშშ-
ის ყვე ლა ფირ მა სა კუ თა რი სა ბაზ რო წი ლის გა ორ მა გე ბას შემ დე გი ათი წლის 
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მან ძილ ზე1? რა თქმა უნ და, ვე რა. არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა რამ დე ნად გა ა უმ ჯო-
ბე სე ბენ ისი ნი მე ნეჯ მენტს. პირ ველ რიგ ში, იმის მი უ ხე და ვად, რომ მსოფ ლიო 
ვაჭ რო ბა იზ რდე ბა, აშშ-ს სა მუ შაო ძა ლის უმე ტე სი ნა წი ლი და საქ მე ბუ ლია და 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 70%-ზე მე ტი იქ მნე ბა სა ცა ლო ვაჭ რო ბის სა წარ-
მო ებ ში, რა საც არ აქვს კავ ში რი ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის კონ კუ რენ ცი ას თან. 
ამ ინ დუს ტრი ებ ში აშშ-ს ერთ კომ პა ნი ას თა ვი სი წი ლის გაზ რდა მხო ლოდ მე ო-
რის ხარ ჯზე შე უძ ლი ა.

აშშ-ს კომ პა ნი ებს ეკო ნო მი კის ისეთ დარ გებ ში, რომ ლე ბიც მსოფ ლიო ვაჭ-
რო ბა ში არი ან ჩარ თულ ნი, ჯგუ ფუ რად შე უძ ლი ათ გა ზარ დონ ბაზ რის წი ლი, 
მაგ რამ მათ ამის თვის ან ექ სპორ ტი უნ და გა ზარ დონ, ან შე ამ ცი რონ იმ პორ-
ტი. ნე ბის მი ე რი მათ გა ნის მი ერ სა ბაზ რო წი ლის გაზ რდა სა ვაჭ რო ბა ლან სის 
პრო ფი ციტს გა მო იწ ვევს. ჩვენ კი უკ ვე ვნა ხეთ, რომ სა ვაჭ რო ბა ლან სის პრო-
ფი ცი ტის მქო ნე ქვე ყა ნა ყო ველ თვის ახ დენს კა პი ტა ლის ექ სპორტს. მარ ტი ვი 
არით მე ტი კა გვკარ ნა ხობს, რომ თუ სა შუ ა ლო ამე რი კუ ლი კომ პა ნია მსოფ ლიო 
ბა ზარ ზე სა კუ თარ წილს 5 %-ით მა ინც გაზ რდის, აშშ, რო მე ლიც ამ მო მენ ტი-
სათ ვის კა პი ტა ლის წმინ და იმ პორ ტი ო რი ა, ჯერ არ ნა ხუ ლი მას შტა ბე ბით კა პი-
ტა ლის წმინ და ექ სპორ ტი ო რი უნ და გახ დეს. ეს სცე ნა რი, ალ ბათ, შე უძ ლებ ლად 
მი გაჩ ნი ათ, ვი ნა ი დან აშ შ-ის კომ პა ნი ებს რა ო დენ კარ გა დაც არ უნ და იფუნ ქცი-
ო ნი რონ, მა თი სა ერ თო წი ლის გაზ რდა 1 ან 2%-ზე მე ტად არ შე უძ ლი ათ. 

ბიზ ნეს მე ნებს იმი ტომ უჭირთ ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის გა კე თე ბა, რომ ისი-
ნი ღია სის ტე მა ზე ფიქრს არი ან მიჩ ვე ულ ნი. ჩვენს ორ მა გა ლითს რომ და ვუბ-
რუნ დეთ, ბიზ ნეს მე ნი უყუ რებს ექ სპორ ტის მი ერ შექ მნილ სა მუ შაო ად გი ლებს 
და ამას აღიქ ვამს მთლი ა ნი პრო ცე სის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ნა წი ლად. მან 
შე იძ ლე ბა აღი ა როს, რომ და საქ მე ბის ზრდა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ზრდა-
საც იწ ვევს, მაგ რამ ეს სა ეჭ ვო და უმ ნიშ ვნე ლო ფაქ ტად მი იჩ ნი ოს. ეკო ნო მის ტი 
კი და საქ მე ბას ხე დავს რო გორც და ხუ რულ სის ტე მას: მო მუ შა ვე ე ბი, რომ ლე-
ბიც სა მუ შაო ად გი ლებს პო უ ლო ბენ გაზ რდი ლი ექ სპორ ტის ხარ ჯზე, ჰგვა ნან 
იმ ქვე ი თებს, რო მელ თაც ად რე უკ ვე და ა პარ კინ გეს სა კუ თა რი ავ ტო მო ბი ლე ბი 
ავ ტო ფა რეხ ში და აღ ნიშ ნუ ლი სა პარ კინ გე ად გი ლე ბი სხვი სი ად გი ლის და კა ვე-
ბის ხარ ჯზე მო ი პო ვეს.

რაც შე ე ხე ბა უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გავ ლე ნას სა ვაჭ რო ბა ლან სზე, 
ბიზ ნეს მე ნი ამას აღიქ ვამს, რო გორც ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზე გავ ლე ნას კონ კუ რენ-
ცი ა ზე კონ კრე ტულ ინ დუს ტრი ა ში, კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბის ზე გავ ლე ნას გაც-
ვლით კურ სებ ზე, ფა სებ ზე და ა.შ. კი სა ერ თოდ უმ ნიშ ვნე ლოდ მი იჩ ნევს. ეკო-
ნო მის ტმა კი იცის, რომ სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი და ხუ რულ სის ტე მას შე ად-
გენს: კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბა ყო ველ თვის ბა ლან სდე ბა სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტით. 
შე სა ბა მი სად, კა პი ტა ლის ნე ბის მი ე რი შე მო დი ნე ბა უნ და აი სა ხოს სა ვაჭ რო დე-
ფი ციტ ში არ სე ბუ ლი სხვა ო ბით. 

1 მკაცრად რომ ვთქვათ, მსჯელობაა კომპანიებზე, რომლებიც აშშ-ში აწარმოებენ. 
ცხადია, რომ აშშ-ში დაფუძნებულ კომპანიებს შეუძლიათ მსოფლიო ბაზარზე 
საკუთარი წილის გაზრდა უცხოეთში ფილიალების გახსნით.
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უკუკავშირები ბიზნესსა და ეკონომიკაში

ეკო ნო მი კა სა და კომ პა ნი ებს შო რის გან სხვა ვე ბის უკეთ სა ი ლუს ტრა ცი ოდ 
წარ მო გიდ გენთ კი დევ ერთ კარგ მა გა ლითს – თუ რა ტომ ცდე ბი ან ბიზ ნეს მე ნე-
ბი ეკო ნო მი კა ზე მსჯე ლო ბი სას და რა ტომ არის ზო გი ერ თი ეკო ნო მი კუ რი იდეა 
უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ბიზ ნეს მენ თა შო რის, ვიდ რე სხვა და ნარ ჩე ნი. კომ პა ნი ის, 
რო გორც ღია სის ტე მის მი ერ მი ღე ბუ ლი უკუ კავ ში რე ბი უმე ტე სად გან სხვა ვე-
ბუ ლია ეკო ნო მი კის, რო გორც და ხუ რუ ლი სის ტე მის უკუ კავ ში რე ბის გან.

ეს კონ ცეფ ცია ყვე ლა ზე უკეთ იხ სნე ბა ჰი პო თე ტუ რი მა გა ლი თით. წარ მო-
ვიდ გი ნოთ კომ პა ნი ა, რო მელ საც აქვს ბიზ ნე სის ორი ძი რი თა დი ხა ზი: ვი ჯე ტე ბი 
და გიზ მო ე ბი1.

წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ კომ პა ნი ა ში უეც რად ვი ჯე ტე ბის გა ყიდ ვებ მა საგ-
რძნობ ლად მო ი მა ტა. რა გავ ლე ნას მო ახ დენს ეს ზრდა კომ პა ნი ის მთლი ან გა-
ყიდ ვებ ზე? ვი ჯე ტე ბის გა ყიდ ვე ბის ზრდა და ეხ მა რე ბა, თუ და ა ზი ა ნებს გიზ მო ე-
ბის ბიზ ნესს? პა სუ ხი უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ის იქ ნე ბა, რომ ეს ცვლი ლე ბა არ სე-
ბით გავ ლე ნას არ მო ახ დენს გიზ მო ე ბის გა ყიდ ვა ზე. ვი ჯე ტე ბის გან ყო ფი ლე ბა 
უბ რა ლოდ მეტ მო მუ შა ვეს და ი ქი რა ვებს და კომ პა ნია შე ი ძენს მეტ კა პი ტალს, 
სულ ეს იქ ნე ბა.

რა თქმა უნ და, ის ტო რია აქ არ მთავ რდე ბა. ვი ჯე ტე ბის გაზ რდი ლი გა ყიდ-
ვე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყ ოს ან შე უ შა ლოს გიზ მო ე ბის ბიზ ნე-
სის გან ვი თა რე ბას, ერ თი მხრივ, მომ გე ბი ან ვი ჯე ტე ბის ბიზ ნესს შე უძ ლია გიზ-
მოს გან ვი თა რე ბის თვის ხე ლის შეწყ ო ბა სა ჭი რო თან ხე ბის ნა კა დე ბით, ან მი ღე-
ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით. კომ პა ნი ას ასე ვე შე უძ ლია გაზ რდი ლი თან-
ხე ბი კვლე ვებ სა და გან ვი თა რე ბა ში ჩა დოს, რაც ბიზ ნე სის ორი ვე ხა ზის თვის 
და დე ბი თი შე დე გის მომ ტა ნი იქ ნე ბა. მე ო რე მხრივ, სწრაფ მა გა ფარ თო ე ბამ 
შე იძ ლე ბა კომ პა ნი ის რე სურ სე ბი შე ამ ცი როს და ვი ჯე ტის ხა ზის გა ფარ თო ე ბა 
გიზ მოს დე პარ ტა მენ ტის ხარ ჯზე მოხ დეს. თუმ ცა, ასე თი ზრდის ერ თი ნა წი-
ლის არა პირ და პი რი გავ ლე ნა მე ო რე ნა წი ლის კე თილ დღე ო ბა ზე ორაზ რო ვა ნია 
და პრაქ ტი კა ში ძნე ლად გა სა ა ნა ლი ზე ბე ლი. უკუ კავ ში რე ბი ბიზ ნე სის გან სხვა-
ვე ბულ ხა ზებს შო რის იმის მი უ ხე და ვად, ისი ნი სი ნერ გი უ ლი ეფექ ტით ფუნ ქცი-
ო ნი რე ბენ, თუ რე სურ სე ბის თვის კონ კუ რენ ცი ას უწე ვენ ერ თმა ნეთს, ხში რად 
რთუ ლი და სა ნა ხი ა.

ამის სა პი რის პი როდ, წარ მო იდ გი ნეთ ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კა, რო მე ლიც 
სწრა ფად მზარდ ექ სპორ ტის დარგს აღ მო ა ჩენს. თუ ეს ინ დუს ტრია და საქ მე ბას 
ზრდის, ბუ ნებ რი ვი ა, ეს მოხ დე ბა სხვა ეკო ნო მი კის სხვა დარ გე ბის ხარ ჯზე. თუ 
ქვე ყა ნა ამავ დრო უ ლად არ შე ამ ცი რებს კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბას, ქვე ყა ნა ში 
სხვა სა ქონ ლის ექ სპორ ტი შემ ცირ დე ბა, ან ზო გა დად იმ პორ ტი გა იზ რდე ბა იმ 
ან გა რიშ სწო რე ბის ბა ლან სის გა მო, რა ზეც უკ ვე ვიმ სჯე ლეთ. სწო რედ აქ ჩანს 

1 ვიჯეტი და გიზმო – პატარა აპარატები, პროგრამები ან მექანიკური მოწყო-
ბი ლობებია, რომელთა სახელიც დაუზუსტებელი ან უცნობია და რომლებიც 
შეიძლება იქნეს გამოყენებული სხვადასხვა საქმიანობის გასამარტივებლად.
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ექ სპორ ტის ზრდის უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა და საქ მე ბა სა და ექ სპორ ტის მწარ-
მო ე ბე ლი ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ ზე, რაც იმ დე ნად ძლი ე რი იქ ნე ბა, რომ ხელს 
შე უშ ლის და საქ მე ბის ნე ბის მი ერ ზრდას და სა ვაჭ რო ბა ლან სის გა უმ ჯო ბე სე-
ბას. რა ტომ? იმი ტომ, რომ და საქ მე ბა და სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი და ხუ რუ ლი 
სის ტე მე ბი ა.

ბიზ ნე სის ღია სის ტე მა ში უკუ კავ ში რე ბი ძი რი თა დად სუს ტია და თით ქმის 
ყო ველ თვის გა ნუ საზღ ვრე ლი. ეკო ნო მი კის და ხუ რულ სის ტე მა ში კი უკუ კავ ში-
რე ბი ხში რად ძა ლი ან ძლი ე რი და ზუს ტი ა. მაგ რამ მხო ლოდ ეს არაა გან სხვა ვე-
ბა. უკუ კავ ში რე ბი ბიზ ნეს ში უმე ტე სად პო ზი ტი უ რი ა; მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კურ 
პო ლი ტი კა ში კი ხში რად, თუმ ცა არა ყო ველ თვის, ნე გა ტი უ რი.

კი დევ ერ თხელ შე ვა და როთ ერ თმა ნეთს ერ თი კონ კრე ტუ ლი დარ გის გა-
ფარ თო ე ბის ზე მოქ მე დე ბა ბიზ ნეს სა და ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა ზე. ბიზ ნე სის ერ-
თი ხა ზის წარ მა ტე ბა, რაც აუმ ჯო ბე სებს კომ პა ნი ის ფი ნან სურ, ტექ ნო ლო გი ურ 
ან მარ კე ტინ გულ ბა ზას, ხში რად ეხ მა რე ბა კომ პა ნი ას ბიზ ნე სის სხვა ხა ზე ბის 
გა ფარ თო ე ბა ში. კომ პა ნი ა, რო ცა ერთ სფე რო ში წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ო ნი რებს, 
ქი რა ობს მეტ სა მუ შაო ძა ლას და ავი თა რებს სხვა სფე რო საც. მაგ რამ ეკო ნო-
მი კა ში, სა დაც უამ რა ვი პრო დუქ ტი იწარ მო ე ბა და იყი დე ბა, ერ თი სექ ტო რის 
გან ვი თა რე ბა ჩვე უ ლებ რივ ნე გა ტი უ რი უკუ კავ ში რის მომ ტა ნია და ნარ ჩე ნი სექ-
ტო რე ბის თვის: ერ თი დარ გის გა ფარ თო ე ბა იწ ვევს მის მი ერ კა პი ტა ლი სა და 
შრო მის ბაზ რის რე სურ სე ბის გა და ქაჩ ვას და ნარ ჩე ნი დარ გე ბი დან.

თუმ ცა, ისიც ფაქ ტი ა, რომ არ სე ბობს ეკო ნო მი კის პო ზი ტი უ რი უკუ კავ-
ში რის მა გა ლი თე ბიც. ისი ნი ხში რად თავს იჩენს ეკო ნო მი კის კონ კრე ტუ ლი 
დარ გში ან მას თან და კავ ში რე ბულ მსგავს დარ გებ ში, გან სა კუთ რე ბით იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ ეს დარ გე ბი გე ოგ რა ფი უ ლად კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ა. მა გა ლი თად, 
ლონ დო ნის ფი ნან სურ ცენ ტრად გა დაქ ცე ვა და ჰო ლი ვუ დის გა სარ თობ ცენ-
ტრად გარ დაქ მნა პო ზი ტი უ რი უკუ კავ ში რე ბის ნა თელ მა გა ლი თებს წარ მო ად-
გენს. თუმ ცა, ასე თი მა გა ლი თე ბი ჩვე უ ლებ რივ შე მო ი ფარ გლე ბა კონ კრე ტუ ლი 
რე გი ო ნე ბით, ან ეკო ნო მი კის ცალ კე უ ლი დარ გე ბით. ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის 
დო ნე ზე ზო გა დად უარ ყო ფი თი უკუ კავ ში რი ჭარ ბობს. ამის მი ზე ზი ნა თე ლი ა: 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი რე გი ო ნი, ან ეკო ნო მი კის დარ გი ბევ რად უფ რო ღია სის ტე-
მა ა, ვიდ რე აშშ-ს მთლი ა ნი ეკო ნო მი კა, მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას რომ თა ვი და ვა-
ნე ბოთ. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მრეწ ვე ლო ბის დარგს, ან დარ გე ბის ჯგუფს შე უძ ლია 
მი ი ზი დოს მუ შა კე ბი ეკო ნო მი კის სხვა სექ ტო რე ბი დან. ასე რომ, თუ ეკო ნო მი-
კის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი დარ გი კარ გად იმუ შა ვებს, და საქ მე ბა მხო ლოდ ამ სექ-
ტორ ში კი არა, მო ნა თე სა ვე დარ გებ შიც გა იზ რდე ბა, რა მაც სა მო მავ ლოდ შე იძ-
ლე ბა მრეწ ვე ლო ბის თავ და პირ ვე ლი დარ გის წარ მა ტე ბას შე უწყ ოს ხე ლი და ა.შ. 
ამ დე ნად, საქ მე გვაქვს და დე ბით უკუ კავ შირ თან. მთლი ა ნად ეკო ნო მი კი სათ ვის 
კი ეს ლო კა ლუ რი და დე ბი თი უკუ კავ ში რე ბი გა და წო ნი ლი იქ ნე ბა უარ ყო ფი თი 
უკუ კავ ში რე ბით ეკო ნო მი კის სხვა ნა წილ ში. და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბი, რაც ეკო-
ნო მი კის კონ კრე ტუ ლი დარ გის, ან დარ გე ბის კლას ტე რის გან ვი თა რე ბის თვი საა 
სა ჭი რო, ეკო ნო მი კის სხვა დარ გე ბი დან უნ და იქ ნეს მო ძი ე ბუ ლი.
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ბიზ ნეს მე ნე ბი არ არი ან მიჩ ვე ულ ნი იმ სის ტე მა ზე ფიქრს, რო მელ შიც ძლი-
ე რი ნე გა ტი უ რი უკუ კავ ში რე ბი არ სე ბობს. ისი ნი არ ფიქ რო ბენ იმ ეფექ ტებ ზე, 
რაც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პა ნი ის გად მო სა ხე დი დან სუს ტი და ბუნ დო ვა ნი ჩანს. 
მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა სა მუ შაო ძა ლის და ქი რა ვე ბის შემ ცი რე ბის გავ ლე ნა 
სა შუ ა ლო ხელ ფას ზე, ან უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მა ტე ბის გავ ლე ნა გაც ვლით 
კურ სზე. ეს ეფექ ტე ბი მა შინ ხდე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი, რო დე საც საქ მე ეხე ბა 
ეროვ ნულ ეკო ნო მი კას, რო გორც ერთ მთლი ა ნო ბას. 

რა უნდა ქნას პრეზიდენტმა?

იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მე ლიც ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბას ემ ყა რე ბა, პო ლი ტი-
კუ რი ლი დე რე ბიც, დი დი ალ ბა თო ბით, ბიზ ნეს -ლი დე რებს მი მარ თა ვენ ეკო ნო-
მი კურ პო ლი ტი კა ზე რჩე ვე ბის მი სა ღე ბად, გან სა კუთ რე ბით მათ, ვინც ბევრ 
ფულს გა მო ი მუ შა ვებს. რო გორც მრჩე ვე ლე ბი, ასე ვე რჩე ვის მიმ ღებ ნიც არი ან 
საქ მის კურ სში იმას თან და კავ ში რე ბით რას გვას წავ ლის და რას არ გვას წავ ლის 
ბიზ ნე სის სფე რო ში მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბა ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის კუთხ ით.

1930 წელს მსოფ ლი ო ში მძვინ ვა რებ და დი დი დეპ რე სი ა. კრი ზი სის გან თა-
ვის დაღ წე ვის მიზ ნით ჯონ მე ი ნარდ კე ინ ზმა მო ითხ ო ვა ძლი ე რი მო ნე ტა რუ ლი 
ექ სპან სია და ეკო ნო მი კურ ანა ლიზ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. მან უარ ყო ბან კი რე ბის რჩე ვა ოქ როს სტან დარ ტის შე ნარ ჩუ-
ნე ბის შე სა ხებ და ასე ვე მხა რი არ და უ ჭი რა მწარ მო ებ ლე ბის პო ზი ცი ას, რო მელ-
თაც სურ დათ შემ ცი რე ბუ ლი წარ მო ე ბის მეშ ვე ო ბით გა ე ზარ დათ პრო დუქ ცი ა ზე 
ფა სე ბი. „მართალია, ამას არავინ დაიჯერებს, მაგრამ ეკონომიკა სპეციფიკური 
და რთული საგანია“1. მი სი რჩე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე-
ლია თა ვი დან აცი ლე ბუ ლი ყო დეპ რე სი ის ყვე ლა ზე ცუ დი შე დე გე ბი.

კე ინ ზი მარ თა ლი იყო. ეკო ნო მი კა რთუ ლი და სპე ცი ფი კუ რი სა გა ნი ა. კარ გი 
ეკო ნო მის ტო ბა კარგ ბიზ ნეს მე ნო ბა ზე რთუ ლი არაა (პრინ ციპ ში შე იძ ლე ბა მარ-
ტი ვიც კი ა, ვი ნა ი დან ეკო ნო მის ტებს შო რის კონ კუ რენ ცია ნაკ ლე ბი ა), მაგ რამ 
ეკო ნო მი კა და ბიზ ნე სი არ არის ერ თი და იგი ვე სა გა ნი. შე სა ბა მი სად, ერ თის 
სწავ ლა მე ო რის ცოდ ნას არ ნიშ ნავს. წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს -ლი დე რი ისე ვე ვერ 
იქ ნე ბა ეკო ნო მი კის ექ სპერ ტი, რო გორც იგი ვერ იქ ნე ბა სტრა ტე გი უ ლად მო აზ-
როვ ნე სამ ხედ რო პი რი.

შემ დეგ ში, როცა გაიგონებთ, რომ ბიზნესმენები „აფრქვევენ“ სა კუ თარ შე-
ხე დუ ლე ბებს ეკო ნო მი კის შე სა ხებ, ჰკითხ ეთ თქვენ თავს, და უთ მეს თუ არა მათ 
დრო ამ საგ ნის შეს წავ ლას? აქვთ წა კითხ უ ლი ის, თუ რას წე რენ ამ სა კითხ ზე 
ეკო ნო მის ტე ბი? თუ არა, არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა რამ დე ნად წარ მა ტე ბულ ნი არი-
ან ისი ნი ბიზ ნეს ში. უარ ყა ვით ისი ნი, ვი ნა ი დან, სა ვა რა უ დოდ, მათ წარ ნოდ გე-
ნაც კი არ აქვთ, რა ზე ლა პა რა კო ბენ.

1 “The Great Slump of 1930,” reprinted in Essays in Persuasion (New York: Norton, 1963).


