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pandemiis ekonomikuri problemebi _ PANDEMIC ECONOMIC
PROBLEMS
Ramaz Abesadze
Doctor of Economy, Professor

GLOBALIZATION AND THE ECONOMIC PROBLEMS OF THE
PANDEMIC
Annotation. In the current year, the world was engulfed in a pandemic of corona virus. Countries were forced to introduce anti-virus bans, which led the national economies and the
world’s global economy to a rather deep recession. The article examines the economic problems of the pandemic in the context of globalization. The article reveals the nature of the
pandemic shock on the contemporary economy and the possibilities for overcoming of this
issue.
Keywords: pandemic, coronavirus pandemic, pandemic shock of the economy, recession of the
economy, innovative development.
Introduction
The mankind remembers a number of pandemic that led to tremendous losses for human
society, both in terms of human casualties and huge economic losses. It has always been the
case that there was no vaccine against the virus or no cure for the disease. We are dealing
with the same situation today. In December 2019, a new coronavirus epidemic began in the
Chinese city of Ukhan, which spread quite rapidly around the world and it was declared a
pandemic. Due to the lack of appropriate vaccines and medicines, the governments of the
countries by the advice of health care workers, unlike previous pandemics, have been
forced to introduce strict restrictions to save human life and health:. Specifically, international flights were banned; domestic transport was restricted; other areas of human activity
(manufacturing, trade, art, sports, etc.) were severely decreased; state of emergency and a
quarantine have been declarated etc. Ultimately, many economic and humanitarian problems have arisen that have taken on a global character. Continuation of this situation for a
long time would lead to the collapse of both the national and global economies. Therefore,
governments have implemented anti-crisis programs and, together with epidemiologists,
have developed conditions for coexistence with the virus.
Peculiarities of the pandemic shock of the economy
The economic problems of the pandemic arise by the government's ban for the safety
of humans during the massive spread of infectious disease around the world. Restrictions on
economic activity lead to a restriction of market mechanisms, a partial or complete cessation of
the operation of enterprises, which is followed by an economic downturn, deteriorating the
well-being and comfort of a large part of society. A pandemic is a negative natural phenomenon and can be compared to global natural disasters. The impact of a pandemic on the
economy can be calld the economic pandemic shock. The pandemic does not directly affect the
economy. Its negative impact on the economy will stop as soon as it does not affect human
health and life. Therefore, the complete removal of a pandemic economic shock depends on the
nature of the virus (whether the epidemic will subside on its own) or on medicine (whether the
vaccine will be invented or whether the drug will work against the virus). It can be said that
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today's economy is a hostage of medicine, but doctors are not to blame for that, because it takes
time to study a new coronavirus, find a drug or a vaccine [Papava V., 2020]. On the contrary, it
is on the basis of the recommendations of doctors that it is possible to reduce the negative consequences of the pandemic, to save people's lives and health.
The peculiarity of today's pandemic shock is that the negative economic consequences
are caused by the large-scale restrictions adopted by the government in almost all areas of
economic activity. During economic shocks, the focus is on identifying the causes and
eliminating them. The cause of the pandemic shock is known and managed by governments.
The government can increase or decrease the effect of shock by increasing and decreasing
prohibitions or implementing anti-crisis programs. This shock is caused not by results of the
crisis in any area of the economy, but by its systemic nature, since, due to the bans, more or
less all sectors of the economy suffer. The losses to the economy are huge, as the scale of
today's economy is huge and international economic relations are very close. Today, there is a
global economic recession: rising unemployment, bankruptcies of small and medium-sized
businesses, the collapse of the tourism and aviation sectors, a catastrophic drop in oil prices, a
record drop in the stock market, and so on.
Of course, the management of pandemic shock is different from the economic one. Its
removal does not depend on the economic measures undertaken by the government, but on the
timing, extent and aggressiveness of the spread of the virus. Also, for example, if during the
financial crisis, first of all, large banks were to be saved, today, mainly, micro, small and
medium-sized enterprises are to be saved: Small shops, hotels, restaurants, fast food, beauty
salons, ateliers, bars, cafes, travel companies and more. Almost self-employed, creative and
many other representatives of different spheres remained without income. During a pandemic,
the importance and scale of areas of the economy that are directly related to human life and
health (food supply, medicine, pharmacy system, freight transportation, online shopping,
online learning, remote service, etc.) is growing. The pandemic showed how important it is to
develop both the medical system and agriculture, the first, as a sphere of life and health, and
the second, as a field of food security.
Although the economic downturn was caused by the pandemic, negative economic
processes (unemployment, rising poverty, inflation, depreciation of the currency, reduction of
national human capital, savings, domestic and foreign investment, remittances, from abroad
etc.) have already taken shape, which extends to the entire economy and it is possible that the
pandemic shock will turn into a deep economic crisis, overcoming which will be associated
with many difficulties even after the removal of the pandemic. Complicating matters is the fact
that the shock is global.
Under the current pandemic, the government has to find the golden mean between
human health, his life and economic decline, but the first is the most important. Human health
and life as the highest value, of course, should be given priority, but extreme deviations on
both sides will cause severe damage to both people and the economy.
For example, if the government neglects people’s safety and self-reliance processes,
the number of patients and deaths will increase catastrophically, which will also have a
catastrophic impact on the economy due to declining national human capital and large-scale
treatment costs. If the government severely restricts economic activity, the economic system
collapses, unemployment rises, incomes fall, hunger begins, the social environment becomes
tense, and mortality can increase, not to mention the deterioration of welfare. Therefore, the
government is forced to make some concessions ko both human security and the economy, and
thus get the best results from escaping the pandemic.
Economic fluctuations are relatively balanced during today's pandemic, as government
restrictions reduce both aggregate demand and aggregate supply. The first is due to job losses,
the increase in human needs and the reduction of purchases by firms, and the second is due to
the suspension or shortening of production. The government is also helping both customers and
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suppliers, thereby reducing the negative impact of pandemic shocks. It can be said that the
government is achieving macroeconomic equilibrium, but not macroeconomic stabilization.
Macroeconomic stabilization will occur after the pandemic is extinguished or its action is
largely limited (detection of a vaccine or drug or use of antiviral drugs).
Globalization and pandemic
Globalization has many advantages, but it also has its downsides. For example, a
negative process in any country can spread rapidly around the world. Today, for sure, there is a
worldwide spread of the epidemic generated in China The losses of people are so great, and the
threat is so dangerous that it is declared a pandemic
A pandemic is a global problem. But, it is not directly the result of globalization. It
accelerates the spread of infection, but the pandemic is, moreover, a feature of the infection
itself. It spread around the world even when not only the level of globalization but also the
level of international economic relations was negligible. This is evidenced by a number of
examples For example, “the Plague, ”“the Black Death”, “the Cholera”, “the Spanish Flu”, and
other pandemics that have resulted in great human casualties and deep economic crises
[Павлова А.2020]:. Experience of previous pandemics shows,that pandemics are followed by
sustained periods—over multiple decades—with depressed investment opportunities, possibly
due to excess capital per unit of surviving labor [Òscar Jordà…, 2020]. With the deepening of
globalization, the negative consequences of pandemics are diminishing as a result of the
development of medicine. This is evidenced by "Swine Flu", "Atypical" and "Bird Flu”
pandemics.
Even in today’s pandemic, the scale of human disease and casualties is still small
(although even the loss of one person is a tragedy), although coronavirus spreads more rapidly,
and if urgent action had not been taken, human casualties could have been greater. It is also
noteworthy that coronavirus is relatively less aggressive. Also, advances in medicine and the
level of development of health care systems in the world provide much more opportunities for
the treatment of patients than in the past (especially during the plague, cholera and AIDS).
Despite the rich experience of pandemics, the world is still faced with the
Coronavirus pandemic unprepared not from the point of view of medicine, but from the point
of view of the global fight against it. The world, with its $ 85 trillion GDP, has not been able to
find the funds it needs to overcome the threat of biological disaster [Chitanava N. 2020]. The
most catastrophic biological catastrophes, peace with 85 trillion VVPs, did not meet our
unavoidable means. This is due to the fact that the level of globalization of the economy is
ahead of the level of political globalization. In the case of political readiness, the level of
economic globalization today allows the world to act instantly during such infections.
Destroying it in the center of the common forces or severely limiting the scale and scale of its
spread will not allow the epidemic to develop into a pandemic. In the case of political
readiness, the level of economic globalization today allows the world to act instantly during
such infections, using common forces to destroy it in the very center of origin, or strictly limit
its scope, and not allow the epidemic to escalate into a pandemic. The current situation shows
that some countries were in the role of spectators or acted independently. But, it is impossible
to eliminate a pandemic without uniting forces. If the source of the infection remains in any
country, there is a risk of it spreading to other countries. Today's self-isolation of countries has
given rise to certain anti-globalist views, but it is necessary to do the opposite. It is necessary to
create an international organization with the participation of all countries (together with the
World Health Organization), which, respond quickly to epidemics. Will take appropriate
measures worldwide and prevent its spread to other countries. An appropriate fund should be
provided to ensure this. The world must be prepared to defend itself against new infections.
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There is speculation that globalization will decline after the coronavirus pandemic.
Countries will choose protectionist policies, self-sufficiency policies, which we consider
impossible, as this will reduce the ability to solve global problems (the problem of human life
and health, poverty alleviation, war and peace, depletion of natural resources, food security,
climate change, ecology, exploration space and oceans, etc.), the reduction of the economy in
all countries, the reduction of income and, as a result, the cost of research, innovation and,
ultimately, the slowdown in economic development worldwide. As for export growth and the
development of Importsubstituting sektors, it is still on the agenda today.
The process of globalization is an objective reality, and it will certainly continue, but it is
necessary to make adjustments to it. It is necessary to strengthen health care, to develop and
introduce new forms of its organization. Special attention should also be paid to the issue of the
exchange rate, the international regulation of the exchange rate should be carried out, as it is
almost impossible for a single country to maintain a stable exchange rate due to the
international, in many cases subjective and spontaneous factors. The exchange rate reflects the
international price of goods and services, but it is determined not only by goods (as it happens
inside the country), but also by foreign exchange markets, therefore it is influenced by
speculative actions, financial bubbles, dumping, uneconomic government interventions and
others whose actions are not based on legal activities. However, each such negative process can
turn into a tragedy for a particular country.
Two scenarios for the development of events
Under modern pandemics, two scenarios are expected to develop events - short-term
and long-term. In the case of the first scenario, the epidemic itself will subside all over the
world or a vaccine and a cure for the disease will be invented. In the first case, it will be
possible to restore the economy in a short time, as public and private savings, jobs and human
capital will be largely maintained. In the second scenario, it will be necessary to strengthen
economic activity in a pandemic. Otherwise, both public and private savings will end, jobs and
a significant part of human capital will be destroyed, povertu and hinger vill set in. In this case,
the state will need to address the attracted local and foreign funds to restore jobs. The state and
the private sector should bear the costs of preventing infection of people, mainly through the
use of appropriate technical means (equipment, automation, robotics, distance learning and
activities, transport for workers, disinfection of jobs, etc.), just as it happens to eliminate
negative external effects (environmentally friendly technologies) . State budget expenditures
for the treatment of the sick will also increase. hopefully, events will not unfold in this
scenario.
The role of the state is activated during a pandemic. That the main levers for
maintaining both human security and economic activity pass es in his hands. Without the state,
it will be impossible to fight agaiunst the pandemic and eliminate its consequences in any area
of the economy and public life.
In such extreme conditions, the existence of state property seems to be more
effective. For example, in the conditions of state ownership, health care measures will be
implemented more operatively and without interruptions, employees of the state enterprise will
not be left unpaid, jobs will be maintained, they will be able to prepare for the continuation of
economic activities in pandemics, etc. This may be taken into account in the future in terms of
increasing the share of state ownership, but the nationalization of existing enterprises is
unacceptable, because market mechanisms will be disrupted and social tension will arise.
In connection with the Coronavirus pandemic and its economic consequences, we
must distinguish between measures to combat the pandemic and the post-epidemic period
[Mekvabishvili E. 3020]. The long-lasting pandemic shock gradually resembles a purely
economic crisis, and after the end of the pandemic it is possible to use tools to overcome the
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crisis, such as during the Great Depression, the economic downturn caused by World War II
and the collapse of the Soviet Union, and the 2009-2010 global financial crisis, hich includes a
combination of fiscal, monetary, institutional, and other instruments that stimulate production,
reduce unemployment, and ultimately achieve macroeconomic stabilization. To get out of the
short-term economic pandemic shock, much less time and cost will be required, and in many
cases the private sector will largely recover the pre-pandemic situation on its own, although
active state assistance will be required, especially to those areas that suffered huge losses.
It should be noted that Georgia has taken appropriate measures in time against the
spread of the virus. As a result, the spread of infection was slowed down and a much lower
level of human casualties was achieved than in other countries, maintaining a certain level of
living conditions and economic activity necessary for the functioning of the country. At the
expense of mobilizing international aid and the state budget, it is possible to provide assistance
to both the population and businesses. Based on the experience already gained (for example, a
high chance of curing the disease, reducing the scale of the epidemic, developing habits to
protect the population from the virus, social distancing, online activities, etc.), it is necessary to
remove strict restrictions to avoid economic collapse and exacerbation of social tensions. It is
good that this process has already started in Georgia. Before a vaccine or drug can be detected,
a country must be able to live in a pandemic. Not only the internal problems but also the
situation in other countries should be taken into account so that the infection does not spread
again. Before a vaccine or medicine can be detected, a country must be able to live in a
pandemic. It is necessary to take into account not only internal problems, but also the situation
in other countries so that the infection does not spread again
In the future, both in the world and in Georgia, based on the experience of the
coronavirus pandemic, the focus should be on the development of medicine, biotechnology and
healthcare systems, rural economy, digital economy and artificial intellect. Online training,
online shopping, and distance learning should be widely introduced, which, in addition to
human safety, will lead to significant savings in resources and time savings.
At the present stage, improving the well-being of people is becoming increasingly
dependent on progressive qualitative changes in the economy (economic development). Thus,
in the future, the general direction of Georgia should be the innovative development of the
economy. The country’s innovation system must be able to generate or import innovations.
First of all, the import of innovations should be given priority, and then the implementation of
innovations based on their own research (if we want to increase the competitiveness of the
country). Priority in this process should be given to science, otherwise the process of economic
development will be grounded and the result will not be achieved. Priority in this process
should be given to science, otherwise the process of economic development will stay baseless
and the result will not be achieved.
For formation innovative economy in Georgia, it is necessary:
1. To elaborate the "Strategy for Innovative Development of Georgian Economy" and
on this basis should be prepared the "Plan for Innovative Development of Georgian
Economy". The main directions of that strategy should be: 1. Enhancing the scientific
potential; 2. Improvement of educational system; 3. Establishing a close and permanent
link between science, business and government 4. Improving the scientific- research service system 5. Formation of knowledge economy. 6.Innovative infrastructure
(universities; research institutes; techno-parks; business incubators; clusters; small innovative enterprises, innovative technology centers; innovative firms; telecommunication
networks; financial instruments, including venture capital, etc.) should be developed; 7.
Revitalization and development of regional innovation activities; 8. Create an environment conducive to innovation (benefits, tax rates, risk insurance, etc.); 9. Creation of
support mechanisms for implementation of results in the projects that are realized by
support of donors; 10. Formation of system for better usage of foreign credits and aid;
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11. Creating mechanisms to support the development of competitive entrepreneurship;
12. Maximum of the usage of hi-tech capabilities, etc [].
It is positive that the current government recognizes the need to build an innovative
economy and takes some steps in this direction, for example: has been adopted a law on
innovation; has been established the Georgian Agency for Innovation and Technology at the
Ministry of Economy and Sustainable Development; was established the Research and
Innovation Council; Georgia is the first country in the South Caucasus where Fablabs
appeared; The first technology park was opened; Innovations are being introduced into the
economy and so on.
The decision of the Georgian government to increase funding for education (where
science is considered) is very important. It is also important to build an international institute in
Kutaisi that will meet the modern requirements of science, technology and education.
It is through the implementation of innovation that the united action of humanity
can solve the vital global problems that exist in the world today, including the global problem
called the pandemic.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В статье рассматриваются экономические проблемы, с которыми столкнулся мир, охваченный пандемией. Отмечается, что антивирусные запреты, которые
вынуждены были применить страны, привели национальные экономики и мировую экономику к довольно глубокой рецессии. Показана природа пандемического шока современной экономики и возможности его преодоления.
(В этом году мир был охвачен пандемией коронавируса. Страны были вынуждены ввести антивирусные запреты, которые привели национальные экономики и мировую экономику к довольно глубокой рецессии. Показана природа пандемического шока современной экономики и возможности его преодоления.)
Ключевые слова: пандемия, пандемия коронавируса, экономический пандемический шок,
экономический спад, инновационное развитие.
Введение
Человечество помнит не одну пандемию и наносимый ею огромный ущерб обществу как в виде человеческих жертв, так и колоссальных экономических потерь. Ситуацию всегда усложнял и тот факт, что не существовало вакцины против вируса или лекарства от болезни. Сегодня мы имеем дело с такой же ситуацией. В декабре 2019 года в
китайском городе Ухане началась новая эпидемия коронавируса, которая довольно
быстро распространилась по всему миру и Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Из-за отсутствия соответствующих лекарств и вакцины правительство страны по совету медицинских работников было вынуждено ввести строгие ограничения для спасения жизни и
здоровья населения. В отличие от предыдущих пандемий: были запрещены международные рейсы; введены ограничения на внутренний транспорт; также значительно сократились другие области человеческой деятельности (производство, торговля, искусство, спорт и т.д.); были объявлены чрезвычайное положение и карантин. Это привело в
конце концов к возникновению множества экономических и гуманитарных проблем,
которые приобрели глобальный характер. Продолжение этой ситуации в течение длительного времени привело бы к коллапсу как национальной, так и мировой экономики.
Особенности экономического пандемического шока
Экономические проблемы пандемии возникают на фоне запретительных мер, принимаемых правительствами для обеспечения безопасности людей во время массового распространения инфекционных заболеваний по всему миру. Ограничение хозяйственной
деятельности в экономике приводит к ограничению рыночных механизмов, частичному
или полному прекращению деятельности предприятий, за которыми следует экономический спад, ухудшение благосостояния и комфорта значительной части общества. Пандемия является негативным природным явлением и ее можно сравнить с глобальными стихийными бедствиями. Влияние пандемии на экономику можно назвать пандемическим экономическим шоком. Пандемия напрямую не влияет на экономику. Ее негативное воздействие на экономику немедленно прекратится, как только она утратит свое
влияние на здоровье и жизнь людей.
Следовательно, полное устранение пандемического экономического шока зависит от природы вируса (будет ли эпидемия спадать самостоятельно) или от лекарств (будет ли изобретена вакцина или лекарство против ви-
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руса). Можно сказать, что сегодняшняя экономика является заложником медицины
[Папава В., 2020], но врачи не виноваты в этом, потому что требуется время, чтобы изучить новый коронавирус, найти лекарство или вакцину. Наоборот, на основе рекомендаций врачей удается уменьшить негативные последствия пандемии, спасти жизнь и здоровье людей.
Особенность нынешнего пандемического шока заключается в том, что негативные экономические последствия обусловлены масштабными ограничениями, принятыми
правительством практически во всех сферах экономической деятельности. Во время
экономических шоков основное внимание уделяется выявлению причин и их устранению. Причины пандемического шока известны и управляются правительствами. Правительство может увеличить или уменьшить влияние шока, увеличив или уменьшив запреты или осуществив антикризисные программы. Этот шок вызван не кризисом в какойлибо области экономики, а его системным характером, поскольку запреты наносят более
или менее значительный ущерб всем секторам экономики. Экономические потери
огромны, поскольку масштабы современной экономики огромны, а международные экономические отношения очень тесные. Глобальная экономическая рецессия уже налицо:
рост безработицы, банкротство малого и среднего бизнеса, крах туристического и авиационного секторов, катастрофическое падение цен на нефть, рекордное падение на фондовом рынке и многое другое.
Конечно, управление пандемическим шоком отличается от экономического. Его
снятие зависит не от экономических мер, предпринимаемых правительством, а от сроков, масштабов и агрессивности распространения вируса. Также, например, если во время финансового кризиса, в первую очередь, были спасены крупные банки, то сегодня, в
основном, спасают микро-, малые и средние предприятия: небольшие магазины, отели,
рестораны, фаст-фуд, салоны красоты, ателье, бары, кафе, туристические фирмы и многое другое. Почти без дохода остались самозанятые, представители творческих и многих
других сфер.
Во время пандемии возрастает значение и масштабы тех областей экономики, которые непосредственно связаны с жизнью и здоровьем человека (снабжение
продовольствием, лекарствами, система аптек, перевозка грузов, покупки в Интернете,
онлайн-обучение, дистанционное обслуживание и т. д.). Пандемия показала, насколько
важно развивать как медицинскую систему, так и сельское хозяйство, первую как сферу
жизни и здоровья, а вторую как область продовольственной безопасности.
Хотя экономический спад был вызван пандемией, негативные экономические процессы (безработица, рост бедности, инфляция, обесценивание валюты, сокращение национального человеческого капитала, сбережений, внутренних и иностранных инвестиций, денежных переводов и т. д.) уже сформировались, распространились на
всю экономику и, возможно, пандемический шок превратится в глубокий экономический кризис, преодоление которого будет связано со многими трудностями даже после
устранения пандемии. Осложняет дело и то, что шок носит глобальный характер.
В условиях нынешней пандемии правительство должно найти золотую середину между здоровьем человека, его жизнью и экономическим спадом, но первое, несомненно, является более важным. Здоровье человека и жизнь как высшая ценность, конечно же, должны быть приоритетными, но крайние отклонения с обеих сторон нанесут
серьезный ущерб как людям, так и экономике. Например, если правительство пренебрегает процессами обеспечения безопасности людей, число пациентов и смертельных случаев катастрофически возрастет, что также окажет катастрофическое воздействие на
экономику из-за сокращения национального человеческого капитала и масштабных затрат на лечение. Если правительство жестко ограничивает экономическую активность,
экономическая система рушится, безработица растет, доходы падают, начинается голод,
социальная среда становится напряженной, может увеличиваться смертность, не говоря
уже об ухудшении благосостояния населения. Поэтому правительство вынуждено пойти
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на некоторые уступки как в отношении безопасности человека, так и экономики, и, таким образом, получить наилучшие результаты спасения от пандемии.
Во время сегодняшней пандемии экономические колебания относительно
сбалансированы, поскольку правительственные ограничения сокращают как совокупный
спрос, так и совокупное предложение. Первое связано с потерей рабочих мест, ростом
сбережений людей и сокращением закупок фирмами, а второе связано с приостановкой
или сокращением производства. Правительство также помогает как потребителям, так и
поставщикам, тем самым уменьшая негативное воздействие пандемических шоков.
Можно сказать, что правительство достигает макроэкономического равновесия, но не
макроэкономической стабилизации. Макроэкономическая стабилизация произойдет
после того, как пандемия будет ликвидирована или ее действие будет в значительной
степени ограничено (открытием вакцины или лекарства или использованием
противовирусных средств).
Глобализация и пандемия
Глобализация имеет много преимуществ, но также имеет свои недостатки. Например, негативный процесс в любой стране может быстро распространиться по всему миру. Сегодня имеет место распространение по всему миру эпидемии, зарожденной в Китае. Потери людей настолько велики, а угроза настолько серьезна, что, как мы уже отмечали, была объявлена пандемия.
Пандемия - это глобальная проблема, но она не является прямым результатом
глобализации. Она ускоряет распространение инфекции, но пандемия, скорее всего это особенность самой инфекции. Вирус распространялся по всему миру, даже тогда,
когда не только уровень глобализации, но и уровень международных экономических
отношений были незначительными. Об этом свидетельствует ряд примеров, таких как
пандемии «Черной Смерти», «Холеры», «Испанского Гриппа» и другие, которые привели к большим человеческим жертвам и глубоким экономическим кризисам [Павлова А.
2020].. Опыт предыдущих пандемий показывает, что их течение сопровождается устойчивыми периодами в течение многих десятилетий с уменьшением инвестиционных возможностей, возможно, из-за избыточного капитала на оставшейся в живых рабочей единице [Òscar Jordà…,2020].
С углублением глобализации негативные последствия пандемии уменьшаются в
результате развития медицины. Об этом свидетельствуют пандемии «Свиного Гриппа»,
«Атипичного Гриппа» и "Птичьего Гриппа ".
Можно сказать, что в условиях сегодняшней пандемии масштабы человеческих
болезней и жертв не настолько велики (хотя даже гибель одного человека является
трагедией). Не смотря на скорость распространения коронавируса, смертность могла бы
быть гораздо выше, если бы не были предприняты срочные меры. Также следует
отметить, что коронавирус относительно менее агрессивен. Кроме того, достижения в
области медицины и уровень развития систем здравоохранения в мире предоставляют
гораздо больше возможностей для лечения пациентов, чем в прошлом (особенно во
время чумы, холеры и СПИДа).
Несмотря на богатый опыт пандемий, мир столкнулся с пандемией
коронавируса не подготовленным не с точки зрения медицины, а с точки зрения
глобальной борьбы с ней. Чтобы преодолеть угрозу биологической катастрофы, мир с 85
триллионами ВВП не смог найти необходимых средств [Читанава Н. 2020.]. Это связано
с тем, что уровень глобализации экономики опережает уровень политической
глобализации. В случае политической готовности уровень экономической глобализации
сегодня позволяет миру действовать мгновенно во время таких инфекций, с помощью
общих сил уничтожить их в самом очаге происхождения, или строго ограничить сферу
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их распространения, не позволять эпидемии перерасти в пандемию. А нынешняя
ситуация показывает, что отдельные страны были в роли зрителей или действовали
независимо. Однако пандемию невозможно устранить без объединения сил. Если
источник инфекции останется
в
отдельной
стране, существует риск ее
распространения на другие страны.
Сегодняшняя самоизоляция стран породила определенные антиглобалистские
взгляды, но необходимо действовать противоположно. Нужно создать международную
организацию с участием всех стран (вместе со Всемирной организацией
здравоохранения), которая будет быстро реагировать на эпидемии, примет
соответствующие меры по всему миру и предотвратит их распространение в другие
страны. Для обеспечения этого должен существовать соответствующий фонд. Мир
должен быть готов защитить себя от новых инфекций.
Есть предположения, что уровень глобализации снизится после пандемии
коронавируса. Страны будут выбирать протекционистскую политику, политику
самообеспечения, которую мы считаем неосуществимой, поскольку это вызовет уменьшение возможности разрешения глобальных проблем (проблема жизни и здоровья людей, борьба с бедностью, война и мир, истощение природных ресурсов, продовольственная безопасность, изменение климата, экология, освоение космоса и океанов и т. д.), сокращение экономики во всех странах, сокращение доходов и, как следствие, затрат на
научные исследования, инновации и, в конечном итоге, замедление экономического развития во всем мире. Процесс глобализации является объективной реальностью, и он
обязательно будет продолжаться, но в него необходимо внести коррективы. Необходимо
укреплять здравоохранение, разрабатывать и внедрять новые формы его организации.
Особое внимание следует также уделить вопросу об обменном курсе, следует
осуществлять международное регулирование обменного курса, поскольку для одной
страны практически невозможно поддерживать стабильный обменный курс благодаря
международным, во многих случаях субъективным и стихийным факторам. Обменный
курс отражает международную цену товаров и услуг, но он определяется не только
товарами (как это происходит внутри страны), но и валютными рынками, поэтому на
него влияют спекулятивные действия, финансовые пузыри, демпинг, неэкономичные
правительственные вмешательства и другие шаги, не основанные на легальной
деятельности. Однако каждый такой негативный процесс может обернуться трагедией
для конкретной страны.
Два сценария развития событий
В условиях современных пандемий ожидается развитие двух сценариев краткосрочного и долгосрочного. В случае первого сценария, сама эпидемия спадет во
всем мире, если будут созданы вакцина и лекарство от этой болезни. В первом случае
удастся восстановить экономику за короткое время, поскольку государственные и
частные сбережения, рабочие места и человеческий капитал будут в основном
сохранены. Во втором случае необходимо будет усилить экономическую активность в
условиях пандемии. В противном случае как государственные, так и частные
сбережения закончатся, рабочие места и значительная часть человеческого капитала
будут уничтожены, воцарится нищета, голод и т.д.) В таком случае государству понадобится переадресация привлекаемых местных и иностранных средств для восстановления
рабочих мест. Государство и частный сектор должны нести расходы на предотвращение
заражения людей, главным образом, за счет использования соответствующих
технических средств (оборудование, автоматизация, автоматизация, робототехника,
дистанционное обучение и деятельность, транспорт для работников, дезинфекция
рабочих мест и т. д.),
так же, как это происходит для устранения негативных внешних
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эффектов (экологически чистые технологии), также возрастут расходы государственного
бюджета на лечение больных.
Роль государства активизируется во время пандемии. Именно в его руки
переданы основные рычаги для поддержания безопасности человека и экономической
активности. Без государства невозможно будет бороться с пандемией и устранить ее
последствия в любой сфере экономики и общественной жизни. В таких экстремальных
условиях существование государственной собственности представляется более
эффективным. Например, в условиях государственной собственности меры
здравоохранения будут осуществляться более оперативно и без задержек, работники
государственного предприятия не останутся без оплаты, рабочие места будут сохранены,
они смогут подготовиться к продолжению хозяйственной деятельности в условиях
пандемии и т. д. Это может быть учтено в будущем с точки зрения увеличения доли
государственной собственности, но национализация существующих предприятий
недопустима, поскольку рыночные механизмы будут нарушены и возникнет социальная
напряженность.
Что касается пандемии коронавируса и ее экономических последствий, мы
должны проводить различие между мерами по борьбе с пандемией и
послеэпидемическим периодом [Меквабишвили Э. 2020]1. Длительный пандемический
шок постепенно напоминает чисто экономический кризис, и после окончания пандемии
можно использовать инструменты для преодоления кризиса, такие, которые были использованы во время Великой депрессии, экономического спада, вызванного Второй
мировой войной и распадом Советского Союза, и глобального финансового кризиса
2009–2010 годов, которые включают в себя сочетание фискальных, монетарных,
институциональных и других инструментов, которые стимулируют производство,
сокращают безработицу и, в конечном итоге, достигают макроэкономической
стабилизации. Для выхода из краткосрочного экономического пандемического шока
потребуется гораздо меньше времени и затрат, и во многих случаях частный сектор в
значительной степени сам по себе восстановит допандемическую ситуацию, хотя
потребуется активная государственная помощь, особенно тем сферам, которые понесли
огромные потери.
Пандемия и главный путь развития экономики Грузии
Следует отметить, что в Грузии были своевременно приняты соответствующие
меры против распространения вируса. В результате чего распространение инфекции
было замедлено, и был достигнут гораздо более низкий уровень смертности, чем в
других странах. За счет мобилизации международной помощи и государственного
бюджета удалось поддержать определенный уровень условий жизни и экономической
активности, необходимых для функционирования страны, а также оказание помощи как
населению, так и бизнесу.
Исходя из уже накопленного опыта (например, высокой вероятности излечения
этой болезни, уменьшения масштабов эпидемии, развития правил по защите населения
от вируса, социального дистанцирования, онлайн-действий и т. д.). Необходимо снять
строгие ограничения, чтобы избежать экономического краха и обострения социальной
напряженности. Важно, что этот процесс уже начался в Грузии. Прежде чем вакцина или
лекарство будут созданы, страна должна иметь возможность жить в условиях пандемии.

Меквабишвили Э. 2020. Интервью газете "Тбилисский университет”.
"http://newspaper.tsu.ge/ge/news/view/KSIWclIG?fbclid=IwAR0I0aLHMRwweTmuw0xJU2OJ9Aq_k
VPl7c8g8H1KmfNlA5d2CXfgtwI5whc
1
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Необходимо учитывать не только внутренние проблемы, но и ситуацию в других
странах, чтобы инфекция не распространилась сновь.
В будущем, как в мире, так и в Грузии, исходя из опыта пандемии
коронавируса, основное внимание следует уделять развитию медицины, биотехнологии
и систем здравоохранения, сельской экономики, цифровой экономики и искусственного
интеллекта. Необходимо широко внедрять онлайн-обучение, онлайн-покупки и
дистанционную деятельность, что, помимо безопасности человека, приведет к
значительной экономии ресурсов и экономии времени.
На современном этапе повышение благосостояния людей становится все более
зависимым от прогрессивных качественных изменений в экономике (экономическое
развитие). Таким образом, в будущем общим направлением Грузии должно стать
инновационное развитие экономики. Инновационная система страны должна быть
способна генерировать или импортировать инновации. Прежде всего, приоритетным
должен быть импорт инноваций, а затем уже - внедрение инноваций на основе
собственных исследований (если мы хотим повысить конкурентоспособность страны).
Преимущество в этом процессе должно быть отдано науке, иначе процесс
экономического развития не будет и результат не будет достигнут.
Чтобы сформировать инновационную экономику в Грузии, необходимо
разработать «Стратегию инновационного развития экономики Грузии» и на этой основе
«План инновационного развития экономики Грузии». Основными направлениями
стратегии должны быть: 1. Укрепление научного потенциала; 2. Совершенствование
сферы образования; 3. Установление тесной и устойчивой связи между наукой, бизнесом
и государством. 4. Совершенствование системы научно-исследовательских услуг. 5.
Формирование экономики знаний. 6. Формирование инновационной инфраструктуры
(университеты; научно-исследовательские институты; технопарки; бизнес-инкубаторы;
кластеры, малые инновационные предприятия; развитие центров инновационных
технологий, консалтинговых компаний, телекоммуникационных сетей, финансовых
инструментов, включая венчурный капитал и т.д.); 7. Активизация и развитие
региональной инновационной деятельности; 8. Создание благоприятной среды
(преференции, налоговые льготы, страхование рисков и т. д.) для внедрения инноваций;
9. Создание механизмов поддержки реализации результатов проектов, реализованных
донорами; 10. Создание системы использования иностранных займов и грантов в сфере
производства; 11.Создание механизмов, способствующих развитию конкурентоспособного предпринимательства; 12. Максимальное использование высоких
технологий (hi-tech) и т. д.
Положительно, что нынешнее правительство признает необходимость
построения инновационной экономики и предпринимает шаги в этом направлении,
например: был принят «Закон об инновациях»; было создано Грузинское Агентство по
Инновациям и Технологиям при Министерстве Экономики и Устойчивого Развития; был
создан Совет по исследованиям и инновациям; Грузия - первая страна на Южном
Кавказе, где появились Fablabs; был открыт первый Технопарк; инновации внедряются в
экономику и так далее. Очень важно решение правительства Грузии об увеличении финансирования образования и науки (рассматривается). Также важно построить международный институт в Кутаиси, который будет отвечать современным требованиям науки,
технологии и образования.
Именно благодаря внедрению инноваций объединенные усилия человечества
могут решить жизненно важные глобальные проблемы современного мира, включая
глобальную проблему, называемую пандемией.
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რამაზ აბესაძე
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
გლობალიზაცია და პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები

ანოტაცია. მიმდინარე წელს მსოფლიო კორონავირუსის პანდემიამ მოიცვა. ქვეყნები
იძულებულნი იყვნენ შემოეღოთ ვირუსის საწინააღმდეგო აკრძალვები, რამაც
ეროვნული ეკონომიკები და მსოფლიოს გლობალური ეკონომიკა საკმაოდ ღრმა
რეცესიამდე მიიყვანა ნაშრომში გამოკვლეულია პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. ნაჩვენებია დღევანდელი ეკონომიკის პანდემიური შოკის ხასიათი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები.
საკვანძო სიტყვები: პანდემია, კრონავირუსის პანდემია, ეკონომიკის პანდემიური
შოკი, ეკონომიკის რეცესია, ინოვაციური განვითარება.
შესავალი
კაცობრიობას ახსოვს არა ერთი პანდემია, რომელმაც აუნაზღაურებელი
ზარალი მიაყენა ადამიანთა საზოგადოებას, როგორც ადამიანთა მსხვერპლის, ისე
უზარმაზარი ეკონომიკური დანაკარგების სახით. საქმეს ყოველთვის ართუ;ებდა ის,
რომ არ არსებობდა ვირუსის საწინააღმდეკო ვაქცინა ან დაავადების სამკურნალო
წამალი. იგივე ვითარებასთან გვაქვს საქმე დღესაც. 2019 წლის დეკემბერს ჩინეთის
ქალაქ უხანში დაიწყო ახალი კორონავირუსის ეპიდემია, რომელიც საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და იგი პანდემიად გამოცხადდა. შესაბამისი
ვაქცინისა და წამლის არარსებობის გამო ქვეყნის მთავრობები იძულებულნი გახდნენ ჯანდაცვის მუშაკების რჩევით, წინა პანდემიებისაგან განსხვავებით, შემოეღოთ
მკაცრი შეზღუდვები ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გადასარჩენად:
აიკრძალა საერთაშორისო ფრენები; შეიზღუდა შიგა ტრანსპორტი; ძლიერ შემცირდა ადამიანთა საქმიანობის სხვა სფეროებიც (წარმოება, ვაჭრობა, ხელოვნება,
სპორტი და ა. შ.); გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და კარანტინი. საბოლოოв,
წარმოიშვა მრავალი ეკონომიკური და ჰუმანიტარული პრობლემა, რომელთაც
მიიღეს გლობალური ხასიათი. ამ სიტუაციის დიდი ხნით გაგრძელება როგორც
ეროვნულ, ისე გლობალურ ეკონომიკას კოლაფსამდე მიიყვანდა. ამიტომ, მთავრობებმა განახორციელეს ანტიკრიზისული პროგრამები და ეპიდემიოლოგებთან
ერთად შეიმუშავეს ვირუსთან თანაარსებობის პირობები.
ეკონომიკის პანდემიური შოკის თავისებურებები
პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები წარმოიშვება მსოფლიოში ინფექციურ დაავადებათა მასიური გავრცელების დროს, მთავრობების მიერ ადამიანთა
უსაფრთხოების მიზნით გატარებულ აკრძალვით ღონისძიებათა განხორციელების
გამო. სამეურნეო საქმიანობათა შეზღუდვები ეკონომიკაში იწვევს საბაზრო
მექანიზმების შეზღუდვას, საწარმოთა ფუნქციონირების ნაწილობრივ ან სრულ
შეწყვეტას, რომელსაც მოსდევს ეკონომიკური ვარდნა, საზოგადოების დიდი
ნაწილის კეთილდღეობისა და კომფორტის გაუარესება. პანდემია უარყოფითი
ბუნებრივი მოვლენაა და შეიძლება გლობალურ ბუნებრივ კატასტროფებს შევა-
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დაროთ. პანდემია ეკონომიკაზე უშუალოდ არ მოქმედებს. მისი ეკონომიკაზე
უარყოფითი გავლენა შეწყდება მაშინვე, როდესაც იგი გავლენას ვერ მოახდენს
ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე. ეკონომიკაზე პანდემიის გავლენას
ეკონომიკის პანდემიური შოკი შეიძლება ვუწოდოთ. პანდემია ეკონომიკაზე
უშუალოდ არ მოქმედებს. მისი ეკონომიკაზე
უარყოფითი გავლენა შეწყდება
მაშინვე, როდესაც იგი გავლენას ვერ მოახდენს ადამიანის ჯანმრთელობასა და
სიცოცხლეზე. ამიტომ პანდემიური ეკონომიკური შოკის მთლიანად მოხსნა დამოკიდებულია ვირუსის მოქმედების ხასიათზე (ეპიდემია ჩაცხრება თავისით თუ არა)
ან მედიცინაზე (გამოგონებული იქნება თუ არა ვაქცინა, ან წამალი ვირუსის
წინააღმდეგ). შესაძლებელია ითქვას, რომ დღევანდელი ეკონომიკა მედიცინის
მძევალია [პაპავა ვ., 2020], მაგრამ მედიკოსებს ამაში ბრალი არ მიუძღვით, ვინაიდან
ახალი კორონავირუსის შესწავლას, წამლის ან ვაქცინის მიგნებას დრო სჭირდება.
პირიქით, სწორედ მედიკოსთა რეკომენდაციების საფუძველზე ხერხდება პანდემიის უარყოფითი შედეგების შემცირება, ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გადარჩენა.
დღევანდელი პანდემიური შოკის თავისებურება არის ის, რომ უარყოფითი
ეკონომიკური შედეგები გამოწვეულია მთავრობის მიერ მიღებული დიდმასშტაბიანი შეზღუდვებით ეკონომიკური საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში.
ეკონომიკური შოკების დროს ყურადღება მახვილდება მათი გამომწვევი მიზეზების
დადგენასა და მათ აღმოფხვრაზე. პანდემიური შოკის მიზეზი სახეზეა და მთავრობების მიერ მართულია. მთავრობას შეუძლია გაზარდოს ან შეამციროს შოკის
მოქმედება, აკრძალვების გაზრდისა და შემცირების ან ანტიკრიზისული პროგრამების განხორციელების გზით. ეს შოკი გამოწვეულია არა ეკონომიკის რომელიმე
სფეროში წარმოქმნილი კრიზისის შედეგად, არამედ მას აქვს სისტემური ხასიათი,
ვინაიდან, აკრძალვების გამო, მეტნაკლები სიდიდით ზარალდება ეკონომიკის
ყველა სფერო. ეკონომიკის დანაკარგები დიდია, ვინაიდან დღევანდელი ეკონომიკის მასშტაბები უზარმაზარია და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
ძალზე მჭიდრო. დღეს უკვე სახეზეა გლობალური ეკონომიკური რეცესია: უმუშევრობის ზრდა, მცირე და საშუალო ბიზნესების გაკოტრება, ტურიზმისა და ავიაციის
სექტორის ჩამოშლა, ნავთობზე ფასების კატასტროფული ვარდნა, რეკორდული
ვარდნა საფონდო ბაზარზე და ა. შ.
რასაკვირველია, პანდემიური შოკის მართვა განსხვავდება ეკონომიკურისაგან. მისი მოხნა დამოკიდებულია არა მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ
ღონისძიებებზე, არამედ ვირუსის გავრცელების ვადებზე, მასშტაბებსა და
აგრესიულობაზე. ასევე, მაგალითად, თუ ფინანსური კრიზისის დროს, უპირველეს
ყოვლისა, გადასარჩენი იყო მსხვილი ბანკები, დღეს, უმთავრესად, გადასარჩენია
მიკრო, მცირე და საშუალო სიდიდის საწარმოები: მცირე მაღაზიები, სასტუმროები,
რესტორნები, სწრაფი კვება, სილამაზისა სალონები, ატელიები, ბარები, კაფეები,
ტურისტული კომპანიები და ა. შ. თითქმის შემოსავლების გარეშე დარჩნენ თვითდასაქმებულები, შემოქმედებითი და ბევრი სხვა სფეროს წარმომადგენლები.
პანდემიის დროს იზრდება ეკონომიკის იმ სფეროების მნიშვნელობა და მასშტაბები,
რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებულნი ადამიანთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასთან (სურსათით უზუნველყოფა, მედიცინა, სააფთიაქო სისტემა, სატვირთო გადაზიდვები, ონლაინ ვაჭრობა, ონლაინ სწავლება, დისტანციური სამსახური და სხვ.). პანდემიამ გვიჩვენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია როგორც
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სამედიცინო სისტემის, ისე სოფლის მეურნეობის განვითარება, პირველის, როგორც
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ხოლო მეორის, როგორც სურსათით უზრუნველყოფის სფერო.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური რეცესია გამოწვეულია პანდემიით,
დღეისათვის უკვე ჩამოყალიბდა წმინდა ეკონომიკური ხასიათის ნეგატიური პროცესები (უმუშევრობა, სიღარიბის ზრდა, ინფლაცია, ვალუტის გაუფასურება, ეროვნული ადამიანისეული კაპიტალის, დანაზოგების, შიგა და უცხოური ინვესტიციების, საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების შემცირება და სხვ.), რომელიც
ვრცელდება მთელ ეკონომიკაზე და შესაძლებელია, პანდემიური შოკი ღრმა
ეკონომიკურ კრიზისში გადაიზარდოს, რომლის დაძლევა პანდემიის მოხსნის
შემდეგაც ბევრ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული. მდგომარეობას ართულებს ის, რომ აღნიშნული შოკი გლობალური ხასიათისაა.
თანამედროვე პანდემიის პირობებში მთავრობას უწევს ოქროს შუალედის
მოძებნა ადამიანის ჯანმრთელობას, მის სიცოცხლესა და ეკონომიკურ ვარდნას
შორის, თუმცა პირველი უმთავრესია. ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს,
როგორც უმაღლეს ღირებულებას, რასაკვირველია, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს,
მაგრამ უკიდურესი გადახრა როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს, გამოიწვევს როგორც
ადამიანთა, ისე ეკონომიკის ძლიერ დაზარალებას. მაგალითად, თუ მთავრობა
უგულებელყოფს ადამიანთა უსაფრთხოებას და თვითდინებაზე მიუშვებს პროცესებს, კატასტროფულად გაიზრდება დაავადებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა, რაც ასევე კატასტროფულ გავლენას მოახდენს ეკონომიკაზე ეროვნული
ადამიანისეული კაპიტალის შემცირებისა და დაავადებულთა მკურნალობის
ხარჯების დიდი მასშტაბების გამო. თუ მთავრობა ძლიერ შეზღუდავს ეკონომიკურ
საქმიანობას, მოიშლება ეკონომიკური სისტემა, გაიზრდება უმუშევრობა, შემცირდება შემოსავლები, დაიწყება შიმშილი, დაიძაბება სოციალური გარემო და ამით
შესაძლებელია გაიზარდოს სიკვდილიანობა, რომ არაფერი ვთქვათ კეთილდღეობის გაუარესებაზე. მაშასადამე, მთავრობა იძულებულია წავიდეს გარკვეულ
დათმობაზე როგორც ადამიანთა უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკის საწინააღმდეგოდ
და ამით მიიღოს პანდემიიდან თავის დაღწევის ყველაზე უკეთესი შედეგი.
ეკონომიკური რყევები დღევანდელი პანდემიის დროს შედარებით დაბალანსებულია, ვინაიდან მთავრობის მიერ განხორცილებული შეზღუდვები იწვევს
როგორც ერთობლივი მოთხოვნის, ისე ერთობლივი მიწოდების შემცირებას.
პირველის შემცირებას სამუშაოს დაკარგვის, ადამიანთა მომჭირნეობის გაზრდისა
და ფირმების მიერ შესყიდვების შემცირების გამო, ხოლო მეორისას - წარმოების
გაჩერების ან შეკვეცის გამო. ასევე მთავრობა ეხმარება როგორც მომხმარებელს, ისე
მიმწოდებელს და ამით ამცირებს პანდემიური შოკის ნეგატიურ მოქმედებას.
შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობა აღწევს მაკროეკონომიკურ წონასწორობას, მაგრამ
არა მაკროეკონომკიკურ სტაბილიზაციას. მაკროეკონომიკური სტაბილიზაცია
დადგება მას შემდეგ, რაც პანდემია ჩაქრება ან მისი მოქმედება ძირითადად
შეიზღუდება (ვაქცინის ან წამლის აღმოჩენა ან ვირუსის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება).
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გლობალიზაცია და პანდემია
გლობალიზაციას არაერთი დადებითი მხარე აქვს, მაგრამ მას აქვს ასევე
ნეგატიური მხარეც. მაგალითად, რომელიმე ქვეყანაში წარმოშობილი უარყოფითი
პროცესი შესაძლებელია მთელ მსოფლიოში სწრაფად გავრცელდეს.დღეს სწორედ
ჩინეთში წარმოშობილი ეპიდემიის მსოფლიოში გავრცელებას აქვს ადგილი.
ადამიანთა მსხვერპლი იმდენად დიდია და სფრთხე იმდენად საშიში, რომ იგი
პანდემიად გამოცხადდა.
პანდემია გლობალური პრობლემაა. მაგრამ, იგი არ არის უშუალოდ
გლობალიზაციის შედეგი. იგი აჩქარებს ინფექციის გავრცელებას, მაგრამ პანდემია,
უფრო მეტად, თვით ინფექცის თავისებურებაა. იგი მსოფლიოში ვრცელდებოდა
მაშინაც, როდესაც არათუ გლობალიზაციის, არამედ საერთაშორისო ეკონომიკური
ურთიერთობების დონეც კი უმნიშვნელო იყო. მაგალითად, „შავი ჭირის“, „შავი
სიკვდილის“, „ქოლერის“, „ესპანური გრიპის“ და სხვ პამდემიები, რომელთაც
ადამიანთა დიდი მსხვერპლი და ღრმა ეკონომიკური კრიზისები მოჰყვა [Павлова А.
2020]. წინა პანდემიების გამოცდილება აჩვენებს, რომ მათ მიმდინარეობას თან
ახლავს მდგრადი პერიოდები - მრავალი ათეული წლის განმავლობაში კლებადი
საინვესტიციო შესაძლებლობებით, შესაძლოა, კაპიტალის სიჭარბის გამო. გადარჩენილი შრომის ერთეულზე. [Òscar Jordà…, 2020]. გლობალიზაციის გაღრმავებასთან ერთად, მედიცინის განვითარების შედეგად, პანდემიათა უარყოფითი შედეგები მცირდება. ამაზე მეტყველებს „ღორის გრიპის“, „ატიპური“, და „ფრინველის გრიპის" პანდემიები.
დღევანდელი პანდემიის დროსაც ადამიანთა დაავადების მასშტაბები და
მსხვერპლი ჯერჯერობით შედარებით მცირეა (თუმცა ერთი ადამიანის დაკარგვაც
კი ტრაგედიაა), თუმცა კორონავირუსი უფრო სწრაფად ვრცელდება და თუ
სასწრაფო ზომები არ იქნებოდა მიღებული, შესაძლებელია ადამიანური მსხვერპლი
უფრო დიდი ყოფილიყო. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ კორონავირუსს შედარებით
ნაკლები აგრესიულობა ახასიათებს. ასევე, მიღწევები მედიცინაში და მსოფლიოში
ჯანდაცვის სისტემათა განვითარების დონე, დაავადებულთა განკურნების
გაცილებით მეტ შესაძლებლობებს იძლევა, ვიდრე წარსულში (განსაკუთრებით შავი
ჭირის, ქოლერისა და შიდსის დროს).
მიუხედავად პანდემიების მდიდარი გამოცდილებისა, მსოფლიო მაინც
ძალზე მოუმზადებელი შეხვდა კორონავირუსის პანდემიას არა სამედიცინო,
არამედ მის წინააღმდეგ გლობალური ბრძოლის თვალსაზრისით. ბიოლოგიური
კატასტროფის საფრთხის დასაძლევად 85 ტრილიონიანი მშპ-ს მქონე მსოფლიომ
საჭირო სახსრები ვერ გამონახა [ჭითანავა ნ., 2020]2. ეს გამოწვეულია იმით, რომ
ეკონომიკის გლობალიზაციის დონე წინ უსწრებს პოლიტიკური გლობალიზაციის
დონეს. პოლიტიკური მზაობის შემთხვევაში, ეკონომიკური გლობალიზაციის დონე
დღეისათვის საშუალებას იძლევა, ასეთი სახის ინფექციების დროს მსოფლიომ
იმოქმედოს მყისიერად. საერთო ძალებით წარმოშობის კერაშივე მოსპოს იგი ან
ჭითანავა ნ. 2020. განსაცდელმა გააზრებული ნაბიჯების გადადგმა უნდა შეგვაძლებინოს.
http://iverioni.com.ge/16752-nodar-tcithanava-gansacdelma-gaazrebuli-nabijebis-gadadgma-undashegvadzlebinos.html
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ძლიერ შეზღუდოს მისი გავრცელების არიალი და მასშტაბები, არ დაუშვას
ეპიდემიის პანდემიად ჩამოყალიბება. დღევანდელი ვითარება კი გვიჩვენებს, რომ
ცალკეული ქვეყნები იყვნენ მაყურებლთა როლში ან დამოუკიდებლად მოქმედებდნენ. არადა, პანდემიის აღმოფხვრა შეუძლებელია ძალების გაერთიანების
გარეშე. თუ ინფექციის კერა რომელიმე ქვეყანაში დარჩება, არსებობს მისი თავიდან
გავრცელების საშიშროება სხვა ქვეყნებში.
ქვეყნების დღევანდელმა თვითიზოლაციამ გააჩინა გარკვეული ანტიგლობალისტური შეხედულებები, არადა, აუცილებელია პირიქით მოქმედება. საჭიროა
შეიქმნას საერთაშორისო ორგანიზაცია ყველა ქვეყნის მონაწილეობით (ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად), რომელიც მოახდენს სწრაფ რეაგირებას
ეპიდემიებზე, განახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს მსოფლიო მასშტაბით და
ხელს შეუშლის მის გავრცელებას სხვა ქვეყნებში. ამის უზრუნველსაყოფად უნდა
არსებობდეს შესაბამისი ფონდიც. მსოფლიო მზად უნდა იყოს ახალი ინფექციებისაგან თავდასაცავად.
არსებობს მოსაზრებები, რომ კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ შემცირდება გლობალიზაციის დონე, ქვეყნები აირჩევენ პროტექციონისტულ პოლიტიკას,
თვითკმარობის პოლიტიკას, რაც შეუძლებლად მიგვაჩნია, ვინაიდან ეს გამოიწვევს
გლობალური პრობლემების (ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, სიღარიბის დაძლევის, ომისა და მშვიდობის, ბუნებრივი რესურსების ამოწურვის, სასურსათო უსაფრთხოების, კლიმატის ცვლილების, ეკოლოგიური, კოსმოსისა და
ოკეანიების ათვისების პრობლემა და სხვა) გადაჭრის შესაძლებლობების შემცირებას, ყველა ქვეყანაში ეკონომიკის შეკვეცას, შემოსავლების და, შესაბამისად,
დანახარჯების შემცირებას სამეცნიერო კვლევებზე, ინოვაციებზე, საბოლოო ანგარიშით, ეკონომიკური განვითარების შეაფერხებას მთელ მსოფლიოში. რაც შეეხება
ექსპორტის ზრდისა და იმპორტჩანაცვლებადი დარგების განვითარების ხელშეწყობას, ეს დღესაც დღის წესრიგშია
გლობალიზაციის პროცესი ობიექტური რეალობაა და ის აუცილებლად გაგრძელდება, მაგრამ კორექტივების შეტანა მასში აუცილებელია. საჭიროა ჯანდაცვის
გაძლიერება, მისი ორგანიზაციის ახალი ფორმების შემუშავება და დანერგვა. ასევე
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სავალუტო კურსის პრობლემას, უნდა
განხორციელდეს სავალუტო კურსის
საერთაშორისო რეგულირება, ვინაიდან
ცალკეული ქვეყნისათვის სტაბილური სავალუტო კურსის შენარჩუნება თითქმის
შეუძლებელია, მასზე მოქმედი საერაშორისო, ბევრ შემთხვევაში, სუბიექტური და
სტიქიური ფაქტორის გამო. სავალუტო კურსი გამოხატავს საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო ფასს, მაგრამ იგი დგინდება არა მხოლოდ სასაქონლო
(როგორც ეს ხდება ქვეყნის შიგნით), არამედ სავალუტო ბაზრებზეც, ამიტომ მასზე
გავლენას ახდენს სპეკულაციური მოქმედებები, საფინანსო ბუშტები, დემპინგი,
მთავრობათა არაეკონომიკური ჩარევები და სხვა, რომელთა მოქმედება არ ეფუძნება
კანონიერ საქმიანობას. არადა, თითოეული ასეთი ნეგატიური პროცესი ცალკეული
ქვეყნისათვის შესაძლებელია ტრაგედიად იქცეს.
მოვლენათა განვითარების ორო სცენარი
თანამედროვე პანდემიის პირობებში მოსალოდნელია მოვლენათა განვითარების ორი სცენარი – მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. პირველი სცენარის დროს
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ეპიდემია თავისთავად ჩაცხრება მთელ მსოფლიოში ან გამოგონებული იქნება
ვაქცინა და დაავადების სამკურნალო წამალი. ამ შემთხვევაში ეკონომიკის აღდგენა
შესაძლებელი იქნება მოკლე დროში, ვინაიდან სახელმწიფო და კერძო დანაზოგები,
სამუშაო ადგილები და ადამიანისეული კაპიტალი ძირითადად შენარჩუნებული
იქნება. მეორე სცენარის დროს აუცილებელი გახდება ეკონომიკური საქმიანობის
გაძლიერება პანდემიის პირობებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დანაზოგები ამოიწურება, სამუშაო ადგილები და ადამიანისეული
კაპიტალის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაჩანაგდება, დაისადგურებს სიღარიბე,
შიმშილი და ა.შ. ასეთ შემთხვევაში საჭირო გახდება სახელმწიფოს მიერ ადგილობრივი და გარედან მოზიდული სახსრების მიმართვა სამუშაო ადგილების აღსადგენად. სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა დანახარჯები უნდა გასწიონ ადამიანთა
დაინფიცირების თავიდან ასაცილებლად, ძირითადად, შესაბამისი ტექნიკური
საშუალებების (სამუშაო ძალის ეკიპირება, ავტომატიზაციის ამაღლება, რობოტიზაცია, დისტანციური სწავლება და საქმიანობა, დასაქმებულთა ტრასპორტირება,
სამუშაო ადგილების დეზინფექცია და ა. შ.), გამოყენებისათვის, ისე, როგორც ეს
ხდება გარეგანი ეფეტების (ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიები) აღმოსაფხვრელად. ასევე გაიზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები დაავადებულთა
სამკურნალოდ. იმედია, ამ სცენარით მოვლენები არ განვითარდება.
პანდემიის დროს სახელმწიფოს როლი აქტიურდება. სწორედ მის ხელში
გადადის როგორც ადამიანთა უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკური საქმიანობის
შენარჩუნების ძირითადი ბერკეტები. სახელმწიფოს გარეშე შეუძლებელი იქნება
პანდემიასთან ბრძოლა და მისი შედეგების აღმოფხვრა ეკონომიკასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში. ასეთ ექსტრემალურ პირობებში
თითქოს უფრო ეფექტიანია სახელმწიფო საკუთრების არსებობა. მაგალითად,
სახელმწიფოს საკუთრების პირობებში, უფრო ოპერატიულად და შეფერხებების
გარეშე განხორციელდება ჯანდაცვის ღონისძიებები,
სახელმწიფო საწარმოში
დასაქმებულები უხელფასოდ არ დარჩებიან, შენარჩუნებული იქნება სამუშაო
ადგილები, უფრო სწრაფად მოხერხდება პანდემიის პირობებში ეკონომიკური
საქმიანობის გაგრძელებისათვის მომზადება და სხვ. ამის გათვალისწინება შესაძლებელია მომავალში, სახელმწიფო საკუთრების ხვედრითი წილის გაზრდის
მიმართულებით, მაგრამ არსებულ საწარმოთა ნაციონალიზაცია მიუღებელია,
ვინაიდან მოხდება საბაზრო მექანიზმების მოშლა და წარმოიშვება სოციალური
დაძაბულობა.
კორონავირუსის პანდემიასა და მის ეკონომიკურ შედეგებთან დაკავშირებით ჩვენ ერთმანეთისაგან უნდა გავმიჯნოთ პანდემიასთან ბრძოლისა და პოსტპანდემიურ პერიოდში გასატარებელი ღონისძიებები [მექვაბიშვილი ე., 2020]. საკმაოდ
ხანგრძლივი პანდემიური შოკი თანდათან ემსგავსება წმინდა ეკონომიკურ კრიზისს და პანდემიის დამთავრების შემდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს
ისეთი ინსტრუმენტები კრიზისიდან გამოსვლისა, როგორიც გამოიყენებოდა დიდი
დეპრესიის, მეორე მსოფლიო ომისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად
გამოწვეული ეკონომიკური ვარდნისა და 2009-2010 წლების მსოფლიო ფინანსური
კრიზისების დაძლევის დროს, რომელიც მოიცავს ფისკალურ, მონეტარულ, ინსტიტუციურ და სხვა ინსტრუმენტთა ერთობლიობას, რომელიც იწვევს წარმოების
სტიმულირებას, უმუშევრობის შემცირებასა და საბოლოოდ მაკროეკონომიკური
სტაბილიზაციის მიღწევას. მოკლევადიანი პანდემიური ეკონომიკური შოკიდან
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გამოსვლას კი გაცილებით მცირე დრო და დანახარჯები დასჭირდება და ბევრ
შემთხვევაში კერძო სექტორი, ძირითადად, თავისთავად აღიდგენს პანდემიამდე
არსებულ მდგომარეობას, თუმცა სახელმწიფოს აქტიური დახმარებაც აუცილებელი
იქნება, განსაკუთრებით იმ სფეროებისადმი, რომლებმაც დიდი დანაკლისი
განიცადეს.
პანდემია და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მთავარი გზა
უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ძირითადად დროულად მოხერხდა
სათანადო ზომების განხორციელება ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ, რის
შედეგადაც შენელდა ინფექციის გავრცელების პროცესი და მიღწეული იქნა სხვა
ქვეყნებთან შედარებით ადამიანთა მსვერპლის ძალზე დაბალი მაჩვენებელი,
შენარჩუნდა ადამიანის საარსებო პირობებისა და ქვეყნის ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ეკონომიკური საქმიანობის გარკვეული დონე. საერთაშორისო დახმარებების მობილიზებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ხერხდება დახმარებების
გაწევა როგორც მოსახლეობის, ისე ბიზნესისათვის. უკვე მიღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე (მაგალითად, დაავადებულთა განკურნების მაღალი შანსი,
ეპიდემიის მასშტაბების შემცირება, ჩვევების ჩამოყალიბება მოსახლეობაში
ვირუსისაგან თავდასაცავად, სოციალური დისტანცირება, ონლაინ საქმიანობა და
სხვ.), აუცილებელია მკაცრი შეზღუდვების მოხსნა, რომ არ მივიდეთ ეკონომიკურ
კოლაფსამდე და სოციალური დაძაბულობის უკიდურეს გამწვავებამდე. კარგია,
რომ საქართველოში ეს პროცესი უკვე დაიწყო. შესაბამისი ვაქცინის ან წამლის
აღმოჩენამდე ქცეყანამ უნდა მოახერხოს
პანდემიის (ეპიდემიის) პირობებში
ცხოვრება. გასათვალისწინებელია არა მხოლოდ შიგა პრობლემები, არამედ სხვა
ქვეყნებში არსებული მდგომარეობა, რათა ინფექციის ხელახალი გავრცელება არ
მოხდეს.
მომავალში, როგორც მთელ მსოფლიოში, ისე საქართველოში, კორონავირუსული პანდემიის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყურადღება უნდა გამახვილდეს
მედიცინის, ბიოტექნოლოგიებისა და ჯანდაცვის სისტემების, სოფლის ეკონომიკის,
ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე. ფართოდ
უნდა დაინერგოს ონლაინ სწავლება, ონლაინ ვაჭრობა და დისტანციური საქმიანობა, რაც, გარდა ადამიანთა უსაფრთხოებისა, გამოიწვევს რესურსების მნიშვნელოვან ეკონომიასა და დროის დანაზოგს.
თანამედროვე ეტაპზე ადამიანთა კეთილდღეობის ამაღლება სულ უფრო
და უფრო დამოკიდებული ხდება პროგრესულ თვისებრივ ცვლილებებზე ეკონომიკაში (ეკონომიკურ განვითარებაზე). ამდენად, მომავალში საქართველოში
გენერალური მიმართულება უნდა გახდეს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება.
ქვეყნის ინოვაციურმა სისტემამ უნდა შეძლოს ინოვაციების გენერირება ან იმპორტი. თავდაპირველად უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ინოვაციების იმპორტს, ხოლო
შემდეგ საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული ინოვაციების განხორციელებას (თუ
გვინდა ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა ამაღლდეს). ამ პროცესში პრიორიტეტი
უნდა მიენიჭოს მეცნიერებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარების პროცესს საფუძველი გამოეცლება და შედეგი ვერ მიიღწევა.
საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისათვის აუცილებელია:

27

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
1. შემუშავდეს „საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების
სტრატეგია“ და ამის საფუძველზე
„საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური
განვითარების გეგმა“. სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები უნდა იყოს: 1.
სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერება; 2. განათლების სფეროს სრულყოფა; 3.
მჭიდრო და მუდმივი კავშირის დამყარება მეცნიერებას, ბიზნესსა და სახელმწიფო
ორგანოებს შორის 4. სამეცნიერო კვლევების მომსახურების სისტემის სრულყოფა 5.
ცოდნის
ეკონომიკის
ფორმირება
6.
ინოვაციური
ინფრასტრუქტურის
(უნივერსიტეტები; სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები; ტექნოპარკები; ბიზნესინკუბატორები; კლასტერები, მცირე ინოვაციური საწარმოები; ინოვაციური
ტექნოლოგიური ცენტრები; კონსალტინგური ფირმები; სატელეკომუნიკაციო
ქსელები; ფინანსური ინსტრუმენტები, მათ შორის, ვენჩურული კაპიტალი და სხვ.)
განვითარება; 7. რეგიონული საინოვაციო საქმიანობის გამოცოცხლება და
განვითარება; 8. ინოვაციების განხორციელებისათვის წამახალისებელი (შეღავათები,
საგადასახადო შეღავათები, რისკების დაზღვევა და სხვ.) ფორმირება; 9. დონორების
მიერ განხორციელებული პროექტების შედეგების დანერგვის მხარდაჭერი
მექანიზმების შექმნა; 10. უცხოური კრედიტებისა და დახმარებების წარმოების
სფეროში გამოყენების სისტემის ფორმირება; 10. კონკურენტუნარიანი მეწარმეობის
განვითარებისათვის ხელშემწყობი მექანიზმების შექმნა; 11. მაღალი ტექნოლოგიების
(hi-tech) შესაძლებლობათა მაქსიმალური გამოყენება და სხვ.
დადებითია, რომ დღევანდელი მთავრობა აღიარებს ინოვაციური ეკონომიკის მშენებლობის აუცილებლობას და დგამს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით,
მაგალითად: მიღებული იქნა კანონი ინოვაციების შესახებ; ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროში შეიქმნა საქართველოს ინოვაციისა და ტექნოლოგიის სააგენტო; დაფუძნდა კვლევისა და ინოვაციების საბჭო; საქართველო
პირველი ქვეყანაა სამხრეთ კავკასიაში, სადაც გამოჩნდა ფაბლაბები; გაიხსნა
პირველი ტექნოლოგიური პარკი ინოვაციები ინერგება ეკონომიკაში და ა.შ.
მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება განათლების სფეროს (სადაც მოიაზრება მეცნიერებაც) დაფინანსების გაზრდის შესახებ.
ასევე მნიშვნელოვანია ქუთაისში საერთაშორისო ინსტიტუტის აშენება, რომელიც
უპასუხებს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და განათლების თანამედროვე მოთხოვნებს.
სწორედ ინოვაციების განხორციელების შედეგად, კაცობრიობის ერთიანი
მოქმედებით, შეიძლება გადაიჭრას დღეისათვის მსოფლიოში არსებული სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გლობალური პრობლემები, მათ შორის, ის გლობალური
პრობლემაც, რომელსაც პანდემია ჰქვია.
დასკვნები
1. პანდემიის ეკონომიკური პრობლემები წარმოიშვება მსოფლიოში ინფექციურ
დაავადებათა მასიური გავრცელების
დროს, მთავრობების მიერ ადამიანთა
უსაფრთხოების მიზნით გატარებულ აკრძალვით ღონისძიებათა განხორციელების
გამო.
2. ეკონომიკაზე პანდემიის გავლენას ეკონომიკის პანდემიური შოკი შეიძლება
ვუწოდოთ.
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3. დღევანდელი პანდემიური შოკის თავისებურება არის ის, რომ უარყოფითი
ეკონომიკური შედეგები გამოწვეულია მთავრობის მიერ მიღებული დიდმასშტაბიანი შეზღუდვებით
4. პანდემიური შოკის მართვა განსხვავდება ეკონომიკურისაგან. მისი მოხნა
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PROBLEMS OF GENERAL ECONOMIC THEORY
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СОЦИАЛИЗМ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ – ЭТО НЕ КАПИТАЛИЗМ И НЕ
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ, А ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАЛИНСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОЦИАЛИЗМА
Резюме: В научном труде принципиально по-новому рассматривается Социализм
с Китайской спецификой, который, по научно обоснованному утверждению автора, не
только не является капитализмом, как ошибочно кажется (или может показаться)
некоторым представителям науки и политики, традиционно не понимающим истинную
сущность капитализма, но не является и осуществлением марксизма-ленинизма на
практике, ибо марксизм-ленинизм, опять-таки по научно обоснованному утверждению
автора, представляет собой явную утопию.
В частности, существование и активное использование в Китайской Народной
Республике частной собственности, рынка, товарно-денежных отношений, некоторым
представителям науки и политики, ошибочно понимающим истинную сущность капитализма, представляется, что будто бы в Китае функционирует капиталистическая
система, ибо наличие в государстве частной собственности, рынка, товарноденежных отношений, им кажется показателем капиталистичности государственного строя.
В действительности же, главным и определяющим критерием капиталистичности, по научно обоснованному утверждению автора, является господство денег,
рынка, прибыли, капитала над человеком в обществе и в государстве, т.е. главным и
определяющим критерием капиталистичности является господство в обществе и в
государстве – экономического фашизма, что в корне противоречит целевой направленности функционирования Китайской Народной Республики.
Что касается того, что Социализм с Китайской спецификой, опять-таки по
научно обоснованному утверждению автора, не является осуществлением марксизмаленинизма на практике, ибо марксизм-ленинизм представляет собой явную утопию, то
необходимо отметить, что утопичность – неосуществимость – марксизма-ленинизма,
обосновывается автором тем, что марксистский так называемый «научный социализм» и марксизм-ленинизм в целом подразумевал уничтожение частной собственности
на средства производства, уничтожение рынка, товарно-денежных отношений, а
также уничтожение обмена производителями своих продуктов, что, безусловно, представляет собой явную утопию.
Притом, марксистско-ленинское понимание социализма, по научно обоснованному утверждению автора, никак не относится к Китайской Народной Республике,
и, в частности, к Социализму с Китайской спецификой.
Более того, политическая система Китая является именно Социализмом с Китайской спецификой, а не Коммунистической политической системой, ибо Коммунизм,
так же, как и «Утопический Социализм» – это явная утопия.
Таким образом, подтверждается, что Социализмом с Китайской спецификой –
не только не является капитализмом, но и не является осуществлением марксизмаленинизма на практике, ибо марксизм-ленинизм представляет собой явную утопию.
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Следовательно, Социализмом с Китайской спецификой – это творческое развитие Сталинского Административного Социализма, ибо хотя И.В. Сталин на словах
основывался на марксизме-ленинизме, и сам считался классиком марксизма-ленинизма,
но в действительности И.В. Сталин осуществил революционный переворот марксизмаленинизма – путём допущения рынка, товарно-денежных отношений в условиях социализма, о чём свидетельствует тот факт, что в Сталинской Конституции СССР 1936
года, который также называют «Конституцией Победившего Социализма», была зафиксирована Победа Основ Социализма, и это тогда, когда были допущены и функционировали товарно-денежные отношения.
Именно вышеотмеченный факт свидетельствует о том, что И.В. Сталин создал
свой «изм» – Сталинизм, путём построения принципиально нового типа социализма,
который автор данного научного труда назвал – Сталинским Административным Социализмом, и именно творческим развитием Сталинского Административного Социализма является Социализм с Китайской спецификой.
В перспективе же, Социализм с Китайской спецификой, исходя из интересов
народа, должен пойти (и фактически уже идёт) по пути построения Гуманносоциального (Истинно человеческого) общества и государства.
Ключевые слова: Социализм с Китайской спецификой, Истинная сущность капитализма, Неосуществимость марксизма-ленинизма, Неосуществимость Коммунизма, Сталинский Административный Социализм, Гуманносоциальное (Истинно человеческое) общество и государство.
Введение
Постановка проблемы. Исследование проблем Социализма с Китайской спецификой имеет принципиальное значение для науки, политики и практики в международном масштабе.
Особая значимость исследования проблем Социализма с Китайской спецификой
обусловлена глубоким заблуждением, имеющем место в мировом масштабе, вызванное,
во-первых, тем, что подавляющее большинство представителей науки и политики не
может разобраться в определении политической ориентации общества и государства –
не может разобраться куда (в каком направлении) следует идти, чтобы государство реально служило интересам народа, и, во-вторых, подавляющее большинство представителей науки и политики не могут разобраться в истинном содержании Социализма с Китайской спецификой (?!).
В частности, одним представителям сферы науки и сферы политики кажется, что
будто бы Социализма с Китайской спецификой – это капитализм, что глубоко ошибочно
и никак не соответствует действительности (?!).
Другим же представителям сферы науки и сферы политики кажется, что будто бы
Социализма с Китайской спецификой – это осуществление марксизма-ленинизма на
практике, что также глубоко ошибочно (?!).
Вышеотмеченные проблемы, имеющие место в науке и в политике в международном масштабе подтверждают принципиальную значимость и безусловную актуальность темы исследования.
Анализ последних исследований. Анализ последних исследований, так же, как и
анализ научных исследований, вообще, свидетельствует о том, что хотя проблемам Социализма с Китайской спецификой посвящено немалое количество научных трудов в
международном масштабе, но трудно найти в этих научных исследованиях, за исключением в основном созданных и опубликованных мной научных трудов, реальное понимание, раскрытие и обоснование теоретических основ истинной сущности Социализма с
Китайской спецификой, хотя это имеет принципиальное значение для науки, политики и
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практики, а значит, для политической ориентации и эффективного развития общества,
государства (многих государств) и человечества в интересах Человека.
Цель и задачи научного исследования. Целью данного исследования является
раскрытие и обоснование теоретических основ истинной сущности Социализма с Китайской спецификой, и внедрение в международном масштабе моей научно обоснованной
принципиально новой позиции, согласно которой Социализм с Китайской спецификой
является не капитализмом и не осуществлением марксизма-ленинизма на практике, а
является творческим развитием Сталинского Административного Социализма.
Задачей научного исследования является научное обоснование необходимости
внедрения в международном масштабе моей научно обоснованной принципиально новой позиции, согласно которой Социализм с Китайской спецификой является не капитализмом и не осуществлением марксизма-ленинизма на практике, а является творческим
развитием Сталинского Административного Социализма.
Научная новизна. Главной принципиально значимой новизной научного исследования является раскрытие и научное обоснование истинной сущности Социализма с Китайской спецификой.
В частности, Социализм с Китайской спецификой рассматривается мной
принципиально по-новому – рассматривается не как капитализм, как ошибочно
считают одни «заблудившиеся» представители сферы науки и сферы политики, и не
как осуществление марксизма-ленинизма на практике, как опять-таки ошибочно
считают другие не менее «заблудившиеся» представители сферы науки и сферы политики, а Социализм с Китайской спецификой научно обоснованно рассматривается
мной – как творческое развитие Сталинского Административного Социализма.
Изложение основного материала
Углублённое исследование сущности и теоретических основ Социализма с Китайской спецификой, которое (отмеченное исследование) отличалось бы от традиционных –
поверхностных – ничем не обоснованных взглядов по проблемам специфики Социализма, свойственной Китайской Народной Республике, имеет принципиальное значение для
науки, политики и практики в международном масштабе.
Притом, раскрытие истинной сущности Социализма с Китайской спецификой, познание и научное осмысление реальных политических процессов, происходящих в Китае, имеет принципиальное теоретическое, политическое и практическое значение не только для самой Китайской Народной Республики, но и для
творческого развития науки государственного управления, а также для научно
обоснованного определения политической ориентации многих государств мира,
находящихся в заблуждении в решении проблемы ориентации общества и государства.
Следовательно, раскрытие истинной сущности Социализма с Китайской спецификой имеет принципиальное значение для политической ориентации государств в международном масштабе и для прогрессивного развития всего человечества.
Необходимо особо обратить внимание на то, что мной принципиально поновому рассматриваются теоретические основы Социализма с Китайской спецификой.
В частности, с одной стороны, Социализм с Китайской спецификой научно
обоснованно рассматриваются мной – как общественно-государственная система,
которая никак не является капитализмом, как ошибочно кажется (или может показаться) некоторым представителям науки и политики, находящимся «в плену» укоре-
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нившихся традиционных «взглядов» на капитализм, и не понимающим – точнее же, глубоко ошибочно представляющих себе – истинную сущность капитализма (?!).
С другой же стороны, Социализм с Китайской спецификой научно обоснованно рассматриваются мной – как общественно-государственная система, которая
не является осуществлением марксизма-ленинизма на практике, ибо, наоборот,
Социализм с Китайской спецификой реально в корне противоречит марксистсколенинскому пониманию социализма.
Более того, марксизм-ленинизм и марксистско-ленинское понимание социализма, опять-таки по моему научно обоснованному утверждению, представляет собой
явную утопию, что мной и ранее многократно было доказано, и также будет доказано
далее.
*
*
*
В отношении тех представителей науки и политики, по ошибочному представлению которых, будто бы Социализм с Китайской спецификой является «капитализмом», возникает вполне естественный вопрос:
На основе чего считается определёнными представителями сферы науки и
сферы политики, и чем ими обосновывается ошибочный взгляд о том, что будто бы
Социализм с Китайской спецификой является «капитализмом»?!
Ответ на данный вопрос, по моему научно обоснованному убеждению, заключается в следующем:
Существование и активное использование в Китайской Народной Республике частной собственности, рынка, товарно-денежных отношений, некоторым
представителям сферы науки и сферы политики, ошибочно понимающим истинную сущность капитализма, представляется, что будто бы в Китае функционирует
капиталистическая система, ибо наличие в государстве частной собственности,
рынка, товарно-денежных отношений, им «традиционно» кажется показателем капиталистичности государственного строя.
И это неудивительно по той устоявшейся в мировом масштабе причине, которая основывается на глубоко ошибочном «методологическом» подходе, о котором я отмечал многократно:
«Вся история развития философской, политической, правовой и экономической
мысли, равно как и современные взгляды и подходы ученых, политиков и т. д. к проблемам функционирования и развития общества, государства и человечества в целом, по
моему глубокому убеждению, основывались и основываются, как я ее называю, на философии средств» [1, с. 53; 2, с. 269; 3, с. 527].
Считаю особенно необходимым обратить внимание здесь на то, что отмеченные
взгляды и подходы, исходя из интересов народа, явно ошибочны как с методологической, так и с теоретической, политической и практической точек зрения. Однако, несмотря на это, эти взгляды и подходы, которые реально существуют, требуют соответствующего научного анализа.
Именно с этой целью я создал Философию средств, под которой подразумеваю
научно сформированную мной ту философскую систему взглядов, которая в отличие от
созданных мной же Философии цели и Философии социальной цели [1; 2; 3; и др.], критерием сущности общественно-государственного строя считает не цель, не социальную
цель и ее реализацию, а средства.
«Таким образом, согласно Философии средств, критерием различия общественногосударственных (общественно-политических) систем являются средства, тогда как в
соответствии с созданной мной Философией цели – цель, по моему глубокому убеждению, является единственно верной теоретико-методологической основой различия и
классификации общественно-государственных систем.
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Притом истинно человеческая философия цели в сравнении с философией средств
показывает путь теории и практике, как в научных исследованиях, так и в управлении
общественно-государственной системой в правильном направлении» [2, с. 271-272].
Важно обратить здесь внимание на то, что под «человеческой философией цели», в отличие от Философии средств и в отличие от Философии самоцели средств, которая представляет собой опять-таки Философию средств, мной подразумевается
созданная мной Философия социальной цели.
Необходимо обратить здесь также внимание на следующее:
«Философия социальной цели отличается от Философии цели тем, что если
Философия цели представляет собой критерий различия общественногосударственных систем и теоретико-методологическую основу их классификации,
и если к Философии цели вообще фактически относится как Философия социальной цели, так и Философия экономической цели, которая является практическим
проявлением определенной разновидности Философии средств, то Философия социальной цели в то же время является принципиально новым научным направлением, которая (т. е. Философия социальной цели) представляет собой Философию
цели Истинно человеческого общества и государства – представляет собой Философию Истинно человеческой цели, и которая является теоретической основой
формирования и функционирования Истинно человеческой общественногосударственной системы.
Таким образом, в Истинно человеческом обществе и государстве, т. е. в общественно-государственной системе, которая служит интересам народа (которая должна служить интересам народа), как в научных исследованиях, так и в управлении
обществом и государством, основываясь на Философии социальной цели следует
исходить из социальной цели, и оценка результатов функционирования этой общественно-государственной системы соответственно должна происходить по степени
реализации социальной цели – по степени реализации интересов народа.
Следовательно, Философия социальной цели – это философская система, которая представляет собой теоретико-методологическую основу целевой направленности формирования и функционирования Истинно человеческого общества и государства – это философская система, которая представляет собой теоретико-методологическую основу определения социальной целевой направленности
функционирования Истинно человеческой общественно-государственной системы,
т. е. Философия социальной цели – эта Философия цели Истинно человеческого
общества и государства» [2, с. 274-275], т. е. общества и государства, теории которых
созданы мной ещё много лет назад [4; 5; 6; и др.].
Что касается критерия капиталистичности, то исходя из Философии цели,
который в отличие от Философии средств «представляет собой критерий различия общественно-государственных систем», а также исходя из реальной действительности,
главным и определяющим критерием капиталистичности, по моему научно обоснованному утверждению, является господство денег, рынка, прибыли, капитала над
человеком в обществе и в государстве (?!).
Исходя из вышеотмеченного, главным и определяющим критерием капиталистичности является господство в обществе и в государстве – экономического
фашизма, что в корне противоречит целевой направленности функционирования
Китайской Народной Республики.
Следовательно, особо важной проблемой эффективного государственного
управления является проблема научно обоснованного определения политической
ориентации того или иного общества и государства, то есть важнейшей является
проблема определения того – в каком целевом направлении движется та или иная
политическая – общественно-государственная – система.
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В данном случае, проблемой исследования является определение целевой
направленности функционирования Китайской Народной Республики, которая, по
моему глубокому и научно обоснованному убеждению, движется в правильном, с точки зрения интересов народа, направлении – движется в направлении построения
Истинно человеческого общества и Истинно человеческого государства, т. е. Китай
движется в направлении служения интересам народа – в направлении служения
интересам каждого человека, а не в направлении подчинения этой политической
системы господству денег, господству рынка, господству прибыли, господству капитала над человеком, что свойственно капитализму – как экономическому фашизму.
Вместе с тем, многие представителям сферы науки и сферы политики, которые хотя и объявляют себя антимарксистами, но которые реально находятся в
плену марксизма, в соответствии с которым критерием капиталистичности
считалось наличие в государстве частной собственности и рыночных отношений,
ошибочно считают, что будто бы в Китае – капитализм (?!).
Таким образом, вышеотмеченное ошибочное понимание политической системы Китая, многими представителям сферы науки и сферы политики будто бы
«обосновывается» тем, что в Китайской Народной Республике активно и эффективно используются – частная собственность и рыночные отношения (?!).
Притом, считаю необходимым особо подчеркнуть, что глубинная ошибка представителей сферы науки и сферы политики, считающих Китай – капиталистическим строем, заключается в том, что они не понимают – точнее же, неверно понимают и неверно трактуют – истинную сущность капитализма, ибо находятся «в плену» укоренившемся в науке и в политике ошибочном подходе, называемом мной Философией средств, а также находятся «в плену», как уже отмечалось,
ошибочных марксистских взглядов по проблеме критерия капиталистичности, и
никак не могут преодолеть «традиционные» стереотипы, приводящие «к заблуждению» многих представителей сферы науки и сферы политики в понимании Социализма с Китайской спецификой (?!).
Поэтому, не только при отсутствии у вышеотмеченных представителей сферы науки и сферы политики (как минимум – по данной проблеме) своих собственных
– принципиально новых – творческих идей, и при непонимании ими истинной сущности капитализма, но и при отсутствии у них способности осмыслить и понять
созданные мной научные теории и моё научно обоснованное объяснение Социализма с Китайской спецификой, они как бы находятся «в капкане», и находясь в глубоком «заблуждении» – «топчутся» на месте (?!).
И несмотря на то, что отмеченные представители сферы науки и сферы политики считают себя антимарксистами, на самом деле они лишь повторяют и
трактуют сущность капитализма все-таки именно в марксистском понимании –
как частную собственность и рыночные отношения, что в действительности глубоко ошибочно, ибо, во-первых, данное понимание сущности капитализма основывается на ошибочной философии (которая касается не только марксизма, но и домарксистских, а также современных господствующих в так называемом «цивилизованном» мире взглядов в науке и в политике), называемой мной Философией средств, и,
во-вторых, частная собственность и рыночные отношения, которые с точки зрения
интересов народа должны рассматриваться не как самоцель, а лишь в качестве
средств реализации цели, свойственны не только капитализму.
И, что самое главное:
Ошибочность понимания и трактовки капитализма будто бы как частной
собственности и рыночных отношений заключается в том, что в действительности
капитализм (определяющая сущность капитализма) – это не частная собственность
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и рыночные отношения, а, в соответствии с созданной мной Теорией сущностной
природы капитализма (в соответствии Теорией сущностной природы истинного
капитализма), основанной на созданных мной же – Философии цели и Философии
экономической цели [1; 2; 3; 7; и др.], капитализм (определяющая сущность капитализма) – это господство в обществе и в государстве экономической цели или
экономической самоцели средств, это – господство денег, господство рынка, господство прибыли, господство капитала над человеком в обществе и в государстве,
это – господство в общественно-государственной системе экономического фашизма.
Исходя из вышеизложенного, политическая система Китая никак не может
быть капитализмом, как ошибочно кажется многим представителям сферы науки
и сферы политики, сознательно или подсознательно находившимся «в плену» марксизма-ленинизма и, вообще, в плену господствующих в мире ошибочных взглядов, основанных на Философии средств, ибо Социализм с Китайской спецификой по своей целевой направленности в корне противоречит капиталистической политической системе, находящейся «под колпаком» экономического фашизма.
*
*
*
Что касается моего научно обоснованного утверждения, согласно которому
Социализм с Китайской спецификой не является марксизмом-ленинизмом – не является осуществлением марксизма-ленинизма на практике, ибо марксизмленинизм представляет собой явную утопию, то необходимо отметить, что утопичность – неосуществимость – марксизма-ленинизма, обосновывается мной тем, что
марксистский так называемый «научный социализм» и марксизм-ленинизм в целом (за исключением Сталинизма, который представляет собой отдельный «изм»,
и о котором будет отмечено мной далее), подразумевал уничтожение частной собственности на средства производства, уничтожение рынка, товарно-денежных отношений, а также уничтожение (отсутствие) обмена производителями своих продуктов, что, безусловно, представляет собой явную утопию.
Притом, марксистско-ленинское понимание социализма, опять-таки по моему
научно обоснованному утверждению, никак не относится к Китайской Народной
Республике, и, в частности, к Социализму с Китайской спецификой.
Более того, политическая система Китая является именно Социализмом с Китайской спецификой, а не Коммунистической политической системой, ибо хотя
Китайская Народная Республика и функционирует «под знаменем» Коммунистической идеологии, но в действительности Коммунизм, так же, как и «Утопический Социализм» – это явная утопия.
*
*
*
В связи с ошибочностью марксистско-ленинского понимания Коммунистического общества и марксистского понимания социализма – как первой фазы
коммунизма, и в обоснование мной утопичности марксистско-ленинского коммунизма и социализма, считаю необходимым отметить следующее:
Принципиально важно обратить внимание на то, что ещё «Утопический Социализм» фактически основывался на ошибочной философии, называемой мной –
Философии средств, ибо критерием социалистичности для создателей и теоретиков
этого учения выступали средства.
Что касается марксистского так называемого «Научного Социализма», который, по моему глубокому убеждению, является не менее утопическим, чем «Утопический Социализм», то он также основан на ошибочной философии – на Философии средств, ибо критерием социалистичности для марксизма-ленинизма выступают опять-таки средства.
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В частности, под социализмом марксизм подразумевал уничтожение частной
собственности на средства производства: «…Коммунисты, – писали К. Маркс и Ф.
Энгельс в “Манифесте Коммунистической партии”, – могут выразить свою теорию
одним положением: уничтожение частной собственности» [8, т. 4, с. 438].
Кроме того, под социализмом марксизм подразумевал ликвидацию товарноденежных отношений, рынка, обмена продуктов труда и т. д.
В связи с этим К. Маркс писал: «В обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства, производители не обменивают своих продуктов…» [8, т. 19, с. 18].
Таким образом, вышеприведенные положения, во-первых, подтверждают утопичность марксистского социализма, ибо если даже уничтожить частную собственность, что в принципе организационно возможно (другой вопрос: к чему это приводит – насколько это разумно и рационально исходя из интересов народа?!), то обмен
продуктов труда уничтожить никак невозможно (неосуществимо) и уже поэтому
марксизм является явной утопией.
И, во-вторых, отмеченное еще раз наглядно подтверждает основанность
марксизма на ошибочной философии – на Философии средств, ибо если бы марксизм основывался на философии цели, то тогда исходя из самого термина – «социализм», по моему глубокому убеждению, критерием социалистичности он должен был
признать реализацию социальной цели – реализацию интересов народа, а не так
называемую «общественную собственность» на средства производства, отсутствие
рыночных отношений, ликвидацию обмена продуктов труда и т. д.
Следовательно, мной научно обосновывается, как ошибочность марксистского (и не только марксистского) подхода, основанного на Философии средств, так и
безусловная утопичность – неосуществимость – марксистского социализма.
Необходимо также обратить внимание здесь на то, что не только марксистский
подход, но и признанные и популярные в развитых капиталистических странах
теории и концепции – индустриального общества, постиндустриального общества,
информационного общества и т. д., уже своими названиями подтверждают их основанность на Философии средств.
*
*
*
После Карла Маркса, как известно, был В.И. Ленин, который в вопросе критерия социалистичности – в вопросе критерия существования социализма – полностью разделял взгляды Карла Маркса.
Именно поэтому, и во время Новой Экономической Политики – НЭП – вынужденно введенной по инициативе В.И. Ленина, когда В.И. Ленин счёл обязательным и допустил возможность использования рыночных отношений, то он это считал допущением возрождения капитализма [9, с. 147].
В.И. Ленин писал, что «Новая экономическая политика означает замену разверстки налогом, означает переход к восстановлению капитализма в значительной
мере» [9, с. 159-160].
Таким образом, В.И. Ленин вынужденно допустил рыночные отношения, но
лишь как временное допущение капитализма, ибо социализм и рынок – рыночные
отношения – для В.И. Ленина, так же, как и для Карла Маркса, были совершенно
несовместимы.
Следовательно, Социализмом с Китайской спецификой не только не может
быть капитализмом, ибо в Китайской Народной Республике нет господства денег,
рынка, прибыли, капитала над человеком – нет экономического фашизма, но
Социализмом с Китайской спецификой никак не может быть и марксизмом-
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ленинизмом – никак не может быть осуществлением марксизма-ленинизма на
практике, ибо марксизм-ленинизм представляет собой явную утопию.
*
*
*
Исходя из всего вышеизложенного, я давно пришёл к единственно верному научно обоснованному выводу о том, что Социализмом с Китайской спецификой – это
творческое развитие Сталинского Административного Социализма, ибо хотя И.В.
Сталин на словах основывался на марксизме-ленинизме, и сам считался классиком
марксизма-ленинизма, но в действительности И.В. Сталин осуществил революционный переворот марксизма-ленинизма – путём допущения и признания существования рынка, товарно-денежных отношений в условиях принципиально нового –
сталинского – социализма.
Притом И.В. Сталин допустил рынок, товарно-денежные отношения – не как
временное возвращение к капитализму, а как присущие сталинскому социализму
отношения, и построил принципиально новый ранее неизвестный в теории и в
практике социализм, названный мной Сталинским Административным Социализмом, и именно в этом заключается сущность Сталинизма.
Принципиально важно отметить, что речь здесь идёт не о положительной
или отрицательной оценке деятельности И.В. Сталина вообще, ибо это отдельная
проблема, а речь идёт о раскрытии сущности сталинизма – об объективном раскрытии сущности Сталинского Административного Социализма, и о его значимости
для Социализма с Китайской спецификой и для человечества в целом.
Подтверждением того, что И.В. Сталин допустил и признал существование
рынка, товарно-денежных отношений в условиях Сталинского Административного
Социализма, является тот факт, что в Сталинской Конституции СССР 1936 года,
который также называют «Конституцией Победившего Социализма», была зафиксирована Победа Основ Социализма [10].
Необходимо особо обратить внимание на то, что вышеотмеченное случилось
тогда, когда в Советском Союзе уже не существовала даже идея о допустимости
капитализма, а, тем более, не существовала ленинская практика временного допущения капитализма, но когда, вместе с тем, существовали и функционировали
товарно-денежные отношения.
Таким образом, Сталинский Административный Социализм не был социализмом не в марксистском понимании, не в марксистско-ленинском понимании, и
вообще не в понимании до того известного – «традиционного» – социализма.
Именно вышеотмеченный факт свидетельствует о том, что И.В. Сталин создал свой «изм» – Сталинизм, путём построения принципиально нового типа социализма, который мной был назвал – Сталинским Административным Социализмом, и именно творческим развитием Сталинского Административного Социализма является Социализм с Китайской спецификой.
Вместе с тем, Социализм с Китайской спецификой является не механическим
подражанием и повторением Сталинского Административного Социализма, а
именно творческим развитием Сталинского Административного Социализма применительно к Китайской Народной Республике.
Следовательно, в построении Социализма с Китайской спецификой, необходимо отметить огромную заслугу лидеров Китайской Народной Республики, и,
прежде всего, Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, и нынешнего лидера Си Цзиньпина – китайского государственного, политического и партийного деятеля, действующего
Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской Народной Республики.
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Выводы
В заключение, считаю необходимым ещё раз обратить внимание на то, что Социализм с Китайской спецификой – Политическая система Китая – это, по моему глубокому и научно обоснованному убеждению, никак не является капитализмом, как
ошибочно кажется многим представителям сферы науки и сферы политики, сознательно или подсознательно находившимся в плену марксизма-ленинизма и, вообще, находившимся в плену господствующих в мире ошибочных взглядов, основанных на Философии средств, ибо главным и определяющим критерием капиталистичности является не наличие в государстве частной собственности, рынка, товарно-денежных отношений, а господство денег, рынка, прибыли, капитала над человеком – господство экономической цели, господство экономического фашизма,
что никак не относится к Социализму с Китайской спецификой, а даже, наоборот,
так как господство экономического фашизма в корне противоречит целевой
направленности функционирования Китайской Народной Республики.
Вместе с тем, опять-таки по моему глубокому и научно обоснованному убеждению, Социализм с Китайской спецификой никак не является марксизмомленинизмом – никак не представляет собой осуществление марксизма-ленинизма
на практике, ибо марксизм-ленинизм представляет собой явную утопию.
Следовательно, Социализм с Китайской спецификой – это творческое развитие Сталинского Административного Социализма, ибо хотя И.В. Сталин на словах
основывался на марксизме-ленинизме, но в действительности он осуществил революционный переворот марксизма-ленинизма – путём допущения и признания существования рынка, товарно-денежных отношений в условиях принципиально
нового – сталинского – социализма.
В перспективе же, Социализмом с Китайской спецификой, по моему глубокому
и научно обоснованному убеждению, пойдёт (и фактически уже идёт) по пути строительства Истинно человеческого общества и Истинно человеческого государства –
пойдёт (и фактически уже идёт) по пути строительства Гуманносоциального общества и государства, служащего (призванного служить) интересам народа – интересам каждого Человека и человечества в целом.
Таким образом, Китайская Народная Республика, с точки зрения интересов народа, идёт по правильному целевому направлению и перспективное будущее
Социализма с Китайской спецификой – это построение Истинно человеческого
(Гуманносоциального) общества и Истинно человеческого (Гуманносоциального)
государства, то есть – общества и государства, для построения и функционирования которого, как я отмечал ещё в 1980 году, все пути, формы и методы оправданы,
если они служат реализации социальной цели – если они служат реализация интересов народа, и если они при этом исключают антисоциальные, антигуманные, антинравственные явления [11, с. 93].
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Expanded Summary
The scientific work examines in a fundamentally new way Socialism with Chinese specificity, which, according to the scientifically substantiated statement of the author, is not only
no not capitalism, as erroneously seems (or may seem) to some representatives of science and
politics, traditionally not understanding the true essence of capitalism, but it is not also the implementation of Marxism-Leninism in practice, because Marxism-Leninism, again according to
the scientifically substantiated statement of the author, is a clear utopia.
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In particular, the existence and active use of private property, the market, commoditymoney relations in the People's Republic of China, for some representatives of science and
politics who mistakenly understand the true essence of capitalism, it seems that the capitalist
system is functioning in China, since the presence in the state of private property, the market,
commodity-money relations seems to them an indicator of the capitalism of the state system.
In reality, the main and determining criterion of capitalism, according to the scientifically substantiated statement of the author, is the dominance of money, market, profit, capital over
a person in society and in the state, i.e. the main and determining criterion of capitalism is
domination in society and in the state of economic fascism, which fundamentally contradicts
the focus of the functioning of the People’s Republic of China.
As for the fact that Socialism with Chinese specificity, again, according to the scientifically substantiated statement of the author, is not the implementation of Marxism-Leninism in
practice, because Marxism-Leninism is a clear utopia, it must be noted that utopianism is the
impracticability of Marxism-Leninism, the author proves that the so-called Marxist “scientific
socialism” and Marxism-Leninism as a whole meant the destruction of private ownership of
the means of production, the destruction of the market, commodity-money relations, as well as
the destruction of the exchange of producers of their products, which certainly represents a
clear utopia.
Moreover, the Marxist-Leninist understanding of socialism, according to the scientifically substantiated statement of the author, does not apply to the People’s Republic of China,
and, in particular, to Socialism with Chinese specificity.
Moreover, the political system of China is precisely Socialism with Chinese specificity,
and not the Communist political system, for Communism, like Utopian Socialism, is a clear
utopia.
Thus, it is confirmed that Socialism with Chinese specificity is not only not capitalism,
but also not a practical implementation of Marxism-Leninism, because Marxism-Leninism is a
clear utopia.
Consequently, Socialism with Chinese specificity is the creative development of Stalin's
Administrative Socialism, for although I.V. Stalin verbally based on Marxism-Leninism, and
he himself was considered a classic of Marxism-Leninism, but in reality I.V. Stalin carried out
a revolutionary coup of Marxism-Leninism – by admitting a market, commodity-money relations under socialism, as evidenced by the fact that the Stalin Constitution of the USSR of
1936, which is also called the “Constitution of Victorious Socialism,” recorded the Victory of
the Foundations of Socialism, and this is when commodity-money relations were allowed and
functioned.
It is the above fact that indicates that I.V. Stalin created his “ism” – Stalinism, by building a fundamentally new type of socialism, which the author of this scientific work called –
Stalin’s Administrative Socialism, and it is the creative development of Stalin’s Administrative
Socialism that is Socialism with Chinese specificity.
In the future, socialism with Chinese specificity, proceeding from the interests of the
people, should go (and actually already coming) along the path of building a Humanosocial
(Truly Human) society and state.
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ალფრედ კურატაშვილი
ეკონომიკურ, ფილოსოფიურ და იურიდიულ მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის
ეკონომიკური თეორიის განყოფილების გამგე
სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით – ეს არის არა კაპიტალიზმი და არა მარქსიზმლენინიზმი, არამედ არის სტალინური ადმინისტრაციული სოციალიზმის
შემოქმედებითი განვითარება
ვრცელი რეზიუმე
სამეცნიერო ნაშრომში პრინციპულად ახლებურად არის განხილული სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, რომელიც, ავტორის მეცნიერულად დასაბუთებული
მტკიცებით, არა მხოლოდ არ არის კაპიტალიზმი, როგორც შეცდომით ეჩვენებათ (ან
შეიძლება მოეჩვენოთ) მეცნიერებისა და პოლიტიკის ზოგიერთ წარმომადგენლებს,
რომლებსაც ტრადიციულად არ ესმით კაპიტალიზმის ჭეშმარიტი არსი, არამედ ეს
არ არის აგრეთვე მარქსიზმ-ლენინიზმის განხორციელება პრაქტიკაში, რამეთუ
მარქსიზმ-ლენინიზმი, ისევ ავტორის მეცნიერულად დასაბუთებული მტკიცებით,
წარმოადგენს აშკარა უტოპიას.
კერძოდ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში კერძო საკუთრების, ბაზრის,
სასაქონლო-ფულადი ურთიერთობების არსებობა და აქტიური გამოყენება, მეცნიერებისა და პოლიტიკის ზოგიერთ წარმომადგენლებს, რომლებსაც შეცდომით
ესმით კაპიტალიზმის ჭეშმარიტი არსი, ჰგონიათ, რომ თითქოს ჩინეთში ფუნქციონირებს კაპიტალისტური სისტემა, რამეთუ სახელმწიფოში კერძო საკუთრების,
ბაზრის, სასაქონლო–ფულადი ურთიერთობების არსებობა, მათ ჰგონიათ სახელმწიფოებრივი წყობის კაპიტალისტურობის მაჩვენებელი.
სინამდვილეში კი, კაპიტალისტურობის მთავარი და განმსაზღვრელი კრიტერიუმი, ავტორის მეცნიერულად დასაბუთებული მტკიცებით, არის ფულის,
ბაზრის, მოგების, კაპიტალის ბატონობა ადამიანზე საზოგადოებაში და სახელმწიფოში, ანუ კაპიტალისტურობის მთავარი და განმსაზღვრელი კრიტერიუმი
საზოგადოებაში და სახელმწიფოში არის – ეკონომიკური ფაშიზმის ბატონობა, რაც
ძირეულად ეწინააღმდეგება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ფუნქციონირების
მიზნობრივ მიმართულებას.
რაც შეეხება იმას, რომ სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, ისევ ავტორის
მეცნიერულად დასაბუთებული მტკიცებით, არ არის მარქსიზმ-ლენინიზმის
განხორციელება პრაქტიკაში, რამეთუ მარქსიზმ-ლენინიზმი წარმოადგენს აშკარა
უტოპიას, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მარქსიზმ-ლენინიზმის უტოპიურობა –
განუხორციელებადობა – დასაბუთებულია ავტორის მიერ იმით, რომ მარქსისტული ე.წ. „მეცნიერული სოციალიზმი“ და მთლიანად მარქსიზმ-ლენინიზმი
გულისხმობდა წარმოების საშუალებებზე კერძო საკუთრების მოსპობას, ბაზრის,
სასაქონლო-ფულადი ურთიერთობების, და აგრეთვე მწარმოებლების მიერ თავისი
პროდუქტების გაცვლის მოსპობას, რაც უდავოდ წარმოადგენს უტოპიას.
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ამასთანავე, სოციალიზმის მარქსისტულ-ლენინური გაგება, ავტორის მეცნიერულად დასაბუთებული მტკიცებით, არანაირად არ ეხება ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკას, და, კერძოდ, სოციალიზმს ჩინური სპეციფიკით.
უფრო მეტიც, ჩინეთის პოლიტიკური სისტემა არის სწორედ სოციალიზმი
ჩინური სპეციფიკით, და არა კომუნისტური პოლიტიკური სისტემა, რადგან კომუნიზმი, ისევე როგორც „უტოპიური სოციალიზმი“, არის აშკარა უტოპია.
ამრიგად, დასტურდება, რომ სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით არა მარტო
არ არის კაპიტალიზმი, არამედ არ არის აგრეთვე მარქსიზმ-ლენინიზმის პრაქტიკული განხორციელება, რადგან მარქსიზმ-ლენინიზმი წარმოადგენს აშკარა
უტოპიას.
მაშადასამე, სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით – ეს არის სტალინური
ადმინისტრაციული სოციალიზმის შემოქმედებითი განვითარება, რადგან თუმცა
ი.ბ. სტალინი სიტყვიერად ეყრდნობოდა მარქსიზმ-ლენინიზმს და თვითონაც
ითვლებოდა მარქსიზმ-ლენინიზმის კლასიკოსად, მაგრამ სინამდვილეში ი.ბ.
სტალინმა განახორციელა მარქსიზმ-ლენინიზმის რევოლუციური გადატრიალება –
სოციალიზმის პირობებში ბაზრის, სასაქონლო-ფულადი ურთიერთობების დაშვების გზით, რაზედაც მოწმობს იმ ფაქტი, რომ სსრკ–ის 1936 წლის სტალინურ
კონსტიტუციაში, რომელსაც ასევე უწოდებენ „გამარჯვებული სოციალიზმის
კონსტიტუციას“, დაფიქსირდა სოციალიზმის საფუძვლების გამარჯვება, და ეს
მაშინ, როდესაც დაშვებული იყო და ფუნქციონირებდა სასაქონლო–ფულადი
ურთიერთობები.
სწორედ ზემოაღნიშნული ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ ი.ბ. სტალინმა შექმნა
თავისი „იზმი“ – სტალინიზმი, პრინციპულად ახალი ტიპის სოციალიზმის
აშენების გზით, რომელსაც ამ სამეცნიერო ნაშრომის ავტორმა უწოდა – სტალინური
ადმინისტრაციული სოციალიზმი, და სწორედ სტალინური ადმინისტრაციული
სოციალიზმის შემოქმედებით განვითარებას წარმოადგენს სოციალიზმი ჩინური
სპეციფიკით.
პერსპექტივაში კი, სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა წავიდეს (და ფაქტობრივად უკვე მიდის) ჰუმანოსოციალური (ჭეშმარიტად ადამიანური) საზოგადოებისა და სახელმწიფოს
მშენებლობის გზით.
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THE ESSENCE OF THE KNOWLEDGE ECONOMY AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF MODERN ECNOMIES
Summary. This article discusses the development of the concept of “knowledge economy” and
the totality of its infrastructure components. Based on a comparison of the components of the
infrastructures of the “innovation economy” and “knowledge economy”, the degree of interoperability of these concepts is established. The content of the “education” component of
the knowledge economy and the content of the components of “intellectual capital”, “information sector” and “network structures”, which are both part of the infrastructure of the
knowledge economy and the infrastructure of the innovation economy, are considered.
Keywords: knowledge economy, innovation economy, infrastructure components of the
knowledge economy, education, intellectual capital (human capital, organizational capital,
relationship capital), the information sector of the economy, network structures.
Introduction
In the last period, there is a growing understanding throughout the world that a substantial reform of the existing economic system is necessary, which is associated with the need
to neutralize the threats posed by frequent economic crises, as well as threats associated with
environmental pollution, climate change, and the depletion of a number of major nonrenewable natural resources, waste accumulation, etc. Therefore, the whole world, and especially in developed countries, is the gradual formation of "alternative" economies, first of all,
the innovation economy, "green" economy and circular (reusable) economies. At the same
time, scientists pay great attention to the development of a “knowledge economy”, an “information society” (information economy), and a global network economy. As you know, the
main trend in developed countries is the construction of an innovative economy, for which the
mechanisms of state and market (business) coordination are mainly developed. Recently, along
with the theory of innovation economy, in particular, the theory of the knowledge economy has
been developing. Therefore, in this paper we tried to identify the essence of the knowledge
economy and by comparing the totality of the components of the structure of the innovation
economy and the totality of the components of the structure of the knowledge economy, establish the degree of compatibility of these concepts. The paper also discloses a modern interpretation of the content of such a component of the knowledge economy as “education” and the
content of such most important components (included in both the structure of the knowledge
economy and the structure of the innovation economy) as “intellectual capital”, “information
sector of the economy” and “network structures". We do not imagine these components as separate economies, but as constituent elements in the systems of the knowledge economy and the
innovation economy.
The development of the concept of knowledge economy
For the first time, the Austro-American economist Fritz Mahlup spoke about the
knowledge economy in 1958, who considered it as a sector and included 5 types of human activity in it, which accounted for 29% of US GDP: 1. Education (44.1%); 2. Research and de-
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velopment (8.1%); 3. Mass media (radio, television, telephone, etc. - 28.1%); 4. Information
technology (6.1%); 5. Information services (13.8%). F. Mahlup bases his theoretical views on
the assignment of certain industries to the sector of the knowledge economy on the following
points: 1. Knowledge is something known to someone; 2. Knowledge production is the process
by which someone learns something previously unknown, even if it is known to others [Минаева О., 2009].
Then, as the “knowledge sector” increases, in the conditions of the greatest economic
growth achieved through research and innovation, with an increase in the education of the population, the term “knowledge economy” has a more voluminous definition, which later became
more used. Under the knowledge economy they began to understand a type of economy in
which knowledge plays a decisive role, and their production becomes a source of economic
growth and competitiveness (see, for example: [Макаров В., 2003; Минаева О., 2009]).
“Economics of knowledge”, according to the concept of experts of the Organization
for Economic Cooperation and Development (1996), is an economy based on the production,
updating, circulation, distribution and application of knowledge. Human capital is becoming a
determining factor in the emergence and development of the knowledge economy. The
knowledge economy is manifested in the form of innovations in various spheres of the population’s life [Унтура Г., Евсеенко А., 2007].
Recently, the "knowledge economy" is most often defined as the highest stage of development
of the post-industrial economy and innovation economy, or simply as the highest stage of development of an innovative economy (see, for example: [Сербиновский Б., Захарова О.,
2010, p. 8; Экономика знаний ...]).
Another modern definition is: Knowledge economy is an economy where the main
development factors are knowledge concentrated in human capital, and the information environment in which this capital is used, and the development process of such an economy is to
improve the quality of human capital, to improve the quality of life, in the production of
knowledge, high technology, innovation and high-quality services (see, for example: [Алексеева С., 2010; Экономика знаний ...; Говорова Н., 2006: 110]).
The above definitions of a “knowledge economy” provide certain information for establishing the degree of interconnectedness of a knowledge economy and an innovation economy. However, in order to more accurately indicate the limits of this interconnectedness and
interconnection, approaches to the classification of components (elements) of the knowledge
economy should be discussed.
System (infrastructure) components and mechanisms of knowledge economy
For the knowledge economy, we came across several options for classifying the components of its system (infrastructure) that are often found in economic literature, some of
which, in our opinion, are unnecessarily complex on the one hand, and on the other hand are
not well structured and lack coordination mechanisms, for example financing mechanism.
Before discussing these classifications, we present for comparison the structured and
previously classified by us in [Abesadze R., Burduli V. 2017, p. 48] the totality of the components of the National Innovation System for Georgia, which, in our opinion, is quite realistic
and clear.
In this article, we proposed the following block system:
1. State innovation policy support unit: a) government organizations that determine
the innovation policy of the state, ministries, departments, agencies, funds and other regulatory
and funding agencies; b) the strategy and priorities of innovation policy; c) the regulatory
framework in the field of development and stimulation of innovation, including provisions
governing the relationship between science, business and the state.
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2. Innovation production unit: a) business sector (companies producing an innovative
product - departments developing innovation in large corporations, small and medium enterprises creating an innovative product); b) enterprises developing an innovative product, the
creation of which was partially or fully funded by the state (for example, according to the principle of state venture).
3. Research sector (universities and research institutes).
4. Organizations for the transfer (transfer) of technology and other elements of the innovation infrastructure (technology parks, business incubators, centers for commercialization
and technology transfer, etc.). All of these structures should facilitate the identification and
implementation of both domestic (of which there are few in a small country) and, in particular,
imported new production technologies.
5. The system of interaction with the international innovation environment, that is, the
relationship with foreign partners in innovation, both in the field of supply to the country
(transfer) of new technologies, and in the field of joint innovative developments.
6. Block financing of innovation: a) state (central and regional) financing of innovation; b) financing of innovation by the business sector; c) public-private partnership in the field
of financing of innovation.
7. Training unit.
8. Donor support block.
9. Support block for the innovative development of agriculture.
Now we will present several options for structuring the components (elements) of the
system of the “knowledge economy” that are embedded in a number of publications.
In the article [Унтура Г., Евсеенко А., 2007] the elements of the system of the
“knowledge economy” are presented as follows:
- education (the formation of scientific and technological thinking);
- innovation system (development of a network of universities, laboratories, research centers,
etc., providing generation of innovations);
- institutes of the knowledge economy (support of innovations in education and science, adaptation of new technologies);
- information infrastructure (circulation of ideas and solutions).
There are no elements of the institutional system in this classification, but the authors
cite them separately in the system of mechanisms for developing the infrastructure of the
“knowledge economy” ([Унтура Г., Евсеенко А., 2007] from [Инновационный путь ...,
2005, p. 120]), in which the following items are marked:
- the formation of a consistent legislative base (including at the level of local legislation) of
regulation of scientific, technical and innovative activities, in particular, property rights to
knowledge;
- the creation of accessible information sources on the problems of the functioning of the
knowledge economy (monitoring agencies, knowledge repositories and other institutions representing statistical, analytical, expert information from the individual components of the
knowledge economy);
- formation of a knowledge exchange and a platform for trading in shares of high-tech firms;
- organization of the interface between producers and consumers of knowledge in the active
work of consulting, brokerage, legal and other intermediary firms;
- creation of a network of incubators, innovation parks at the expense of state and regional
budgets and venture financing);
- the creation of professional associations (inventors, scientists, investors, lawyers, etc.) that
really work on the formation of an innovation economy;
- creation of conditions for active patenting and subsequent realization of intellectual property
rights in domestic and international markets;
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- development of exhibition and marketing activities within the framework of the relevant elements of the innovation infrastructure.
Approximately such a structure of 4-5 basic elements of the system of “knowledge
economy” as in the article [Унтура Г., Евсеенко А., 2007] is present in many other publications. Indirectly, this is evidenced by the totality of subindexes of the knowledge economy index, calculated according to the methodology developed by World Bank experts. These are the
following sub-indices (which can be represented by the basic elements of the knowledge economy system):
- economic incentives and institutional system;
- innovation system;
- education and qualifications;
- information infrastructure (see, for example: [Батракова Л., 2012]).
However, this is not a complete list of the basic elements of the infrastructure (system
of elements) of the knowledge economy. According to the Wikipedia materials [Экономика
знаний ...], the infrastructure of the knowledge economy includes a more extensive set of
“basic components and drivers of development”:
- effective state institutions that implement a high quality of life;
- high quality education;
- effective fundamental science;
- effective scientific and technical venture business;
- high-quality human capital in its broad definition;
- production of knowledge and high technology;
- information society or knowledge society;
- the infrastructure for the implementation of ideas, inventions and discoveries from basic science to innovative industries and further to consumers.
This classification contains almost all the components, in particular, that we noted for
the innovation economy, although in slightly different terminology (the education system,
which is the most important component of the knowledge economy in full, is not usually considered in the innovation economy). However, the component of intellectual capital has been
lost, which has recently been discussed in many sources as one of the most important components of the knowledge economy (see, for example: [Бондарь А., 2015: 31, 32; Духнич Ю.,
Гриффин Р.; Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015; Управление знаниями. Интеллектуальный капитал. 2012]).
Approaches to determining the place of the “knowledge economy”
in the system of modern economies
Many scientists believe that such currently widespread concepts as “innovation economy”, “information society”, “new economy”, “post-industrial economy” are synonymous with
the concept of “knowledge economy” (see, for example, [Крыштафович А., 2017, p. 61]). So
M. Chentsova on the basis of the analysis of a number of controversial concepts of modern
economy shows [Ченцова М., 2008, p. 11], that the knowledge economy must be considered
systematically and comprehensively in the broad sense. In this case, it acts as:
- Post-industrial economy, since there is an increase in the share of the service sector, which
begins to dominate in percentage terms over the production sector.
- The information economy, since information (knowledge, science) begins to play a decisive
role in it as a factor in production.
- An innovation economy, since an economy can be considered an economy in which
knowledge allows you to generate a continuous stream of innovations that meets dynamically
changing needs, and often forms these needs.
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- The global network economy, since in the knowledge economy the interaction between
knowledge carriers is mediated by wide network connections on a global scale (the emergence
of the Internet as a new economy infrastructure).
According to other authors, each of these terms has its own definition, origin and purpose. The need to study the similarities and differences in the content of each of them is associated with the need for operationalization and use in the management of the economy, as well as
the enterprise, its capital and value. The importance of comparing the content of terms is updated in connection with the solution of the problem of building an innovation economy in the
post-Soviet countries - an economy of this type, which, according to many scientists, is able to
ensure the sustainable development of the national economy, accelerate scientific and technological progress (STP), a qualitative change in the market, society, their improvement [Сербиновский Б., Захарова О., 2010, p. 1].
In these approaches, an attempt is made to distinguish between the functions of various economies, for example, the knowledge economy includes some elements of the general
economic system, while others are part of other economies. But it is impossible to clearly distinguish elements completely, even in such approaches it is recognized that many blocks and
elements belong to one and the other economy, that is, they are combined. In this regard, in the
article [Сербиновский Б., Захарова О., 2010, p. 11], in particular, with the help of the "Euler
circles" the limits of compatibility of innovative and new economies and the knowledge economy are shown (we have given this figure - Fig. 1).
Fig. 1. The ratio of the concepts of “new economy”, “knowledge economy”, “innovation
economy” [Сербиновский Б., Захарова О., 2010, p. 11].

Knowledge
economy

Innovation
economy

New economy

In our opinion, the “compatibility” (more precisely, complementarity) of these concepts is much closer than that shown in the graph. Therefore, this approach is unsuccessful, or
rather, it does not correspond to reality and the problems of the practical use of the theory of a
particular economy. The fact is that when delimiting elements, infrastructure components,
mechanisms between different economies, we are primarily faced with the difficulties of state
and business coordination of economic processes. For example, in a high-tech corporation, as a
rule, R&D is carried out and then innovations are implemented on their basis. But both of them
are financed by the corporation itself (possibly with the participation of the state). Therefore, it
makes no sense to distinguish between these processes in different economies (say, R&D is
carried out along the lines of the knowledge economy, and innovation is introduced along the
lines of the innovation economy - both are present in both economies).
In order to demonstrate the close interconnectedness of the concepts of “innovation
economy” and “knowledge economy”, we give two definitions of an innovation economy, of
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which if not the full synonymy of these concepts is obvious, then there is a fairly complete
similarity.
The following definition is given on Wikipedia: “An innovation economy (knowledge
economy, intellectual economy) is a type of economy based on a stream of innovations, on
constant technological improvement, on the production and export of high-tech products with
very high added value and the most technologies” [Инновационная экономика]. This definition takes into account all high-tech industries (and not just those producing IT technologies),
but low-tech industries are missed, however, naturally, innovations are also being implemented
in them. But, most importantly, the factor of globalization in the formation of the national innovation economy has been missed. In this regard, “it is difficult to recognize this definition as
relevant reality, because”, for example, “in Russia”, however, as in many other countries, “in
different historical periods, innovations were borrowed abroad” (of course, a certain part) “and
based on borrowed innovation built innovation economy. Now it is becoming a kind of tradition. But it should be noted that at one time China, Japan, South Korea and many other countries acted (and continue to do so)" [Сербиновский Б., Захарова О., 2010, p. 3].
A successful extended interpretation of the innovation economy given by A. Yu.
Yudanov back in 1996 [Юданов А., 1996, p. 218], is not outdated, in our opinion, till now. We
give it in full:
“Firstly, a national economy can be innovative if: a) simple and effective innovations
based on old knowledge are created and successfully implemented; b) new knowledge is not
created, but innovations built on it are borrowed.
Secondly, self-created improving innovations used in the national economy can be
based on new knowledge (in this case we can talk about the knowledge economy) or on previously known knowledge (in this case, an innovation economy does not have the features of a
knowledge economy).
Thirdly, a new (national) economy can be built: a) on the basis of new knowledge created in the country, which allows us to talk about the formation of a knowledge economy in it;
b) borrowing from high-tech industries.
Fourth, the rational option, according to the authors, is a reasonable combination of: a)
borrowed and proprietary developments based on both acquired abroad and new knowledge
created in the country; b) the innovative and knowledge-based development of traditional industries and the priority growth of industries and fields of activity that are at the forefront of
scientific and technical progress, which are priority and critical at the present stage. At the
same time, a qualimetrically reasonable combination can be obtained on the basis of the formulation and solution of the strategic problem of the efficient distribution of income for consumption and accumulation, taking into account the prospects for the development of high-tech industries. It is worth noting that in leading developed countries no more than 10% of the workforce is occupied in high-tech industries and fields of activity, but these industries play the role
of the scientific and technical progress locomotive”.
Despite the capacity of this definition, in our opinion, at the present stage it needs to
be corrected, on the one hand, and supplemented on the other hand. Therefore, we have the
following comments on this definition: a) instead of the term “new economy” in modern conditions it is more appropriate to use the term “neo-industrial economy”; b) the concept of
“knowledge economy” has been narrowed - after all, the old knowledge used in innovation
should also relate to the knowledge economy, and the definition assumes the opposite; c) at any
stage of development, the country may need priority growth of some traditional industries
(along with selected new industries), as is necessary, for example, in post-Soviet countries,
where the issue of the reanimation of some traditional vital industries is urgent; d) and most
importantly, the definition does not reflect the need for either state or corporate mechanisms to ensure innovation, but this is the essence of an innovation economy.
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Therefore, in our opinion, in modern conditions, taking into account the above comments (as well as taking into account the capabilities of a small country), the definition of an
innovation economy (using the positive aspects of the interpretations of A. Yudanov and Wikipedia) should be as follows:
The national innovation economy is, firstly, a type of economy based on the flow of
borrowed and based on our own innovations, continuous technological improvement, production and export of high-tech products (including production technologies) with very high added
value.
Secondly, it is an economy in which reliable state mechanisms (a system of state coordinating and research organizations, a system of state coordination instruments) and corporate (corporate and intercorporate, including interstate, structures that ensure the development
and implementation of innovations) mechanisms are created and operate providing innovation.
Thirdly, an economy in which: a) simple and effective innovations based on old
knowledge are created and successfully implemented; b) new knowledge is not created, but
innovations built on it are borrowed.
Fourth, a neo-industrial innovation economy can be built: a) on the basis of new
knowledge created in the country; b) borrowing of new (modern) production technologies provided by globalization opportunities.
Fifth, a rational option is a reasonable combination of: a) borrowed and proprietary
developments (taking into account the capabilities of a small country) built both on acquired
(or imported by TNCs) abroad and on new knowledge created in the country; innovative development (or reanimation on an innovative basis) of the necessary (priority) traditional industries and the accelerated growth of several selected (based on the capabilities of a small country
and export opportunities for manufactured products) industries that are at the forefront of scientific and technical progress, which are currently priority or critical.
From the above definitions of the innovation economy, it is obvious that knowledge
(i.e., the components of the knowledge economy - the research sector, R&D and others, presented in the blocks of the innovation system cited in the previous paragraph) is almost complete (with the exception of the education system) and in the innovation economy, and from the
options given in the present and previous paragraphs for the structure of the components of the
knowledge economy, it can be seen that the components of the structure of the innovation
economy are present in all the above systematizations of the components of the structure of the
knowledge economy. It follows from this that the concepts of innovative economy and the
knowledge economy, if not synonyms, are then very close in content.
As for such concepts as “information economy” and “global network economy”,
which some authors identify with “the knowledge economy” (see, for example, the above
quote by M. Chentsova), they, in my opinion, are not synonymous knowledge economy, and
enter it as structural components, as can be seen from the options for systematizing the components of the knowledge economy presented in the previous paragraph.
In the above Wikipedia definition of an innovation economy, a synonym for an innovation economy, along with a knowledge economy, also presents an intellectual economy, but
this is wrong, and the concept of “intellectual capital” is included in the knowledge economy
and innovation economy as a structural component, which is discussed in many publications
(see, for example: [Бондарь А., 2015, p. 31, 32; Духнич Ю., Гриффин Р.; Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015; Интеллектуальный капитал; Управление знаниями. Интеллектуальный капитал. 2012]).
Thus, intellectual capital (intellectual economy), information infrastructure and network economy are not synonyms of knowledge economy and innovation economy, but components of
their infrastructure. Since in our previous works on the innovative economy these components
were not considered, the further part of the work is devoted to their discussion. We will also
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briefly discuss the education system as a component of the knowledge economy, which formally does not belong to the components of an innovation economy.
Education in the knowledge economy
As demand for an economic resource called “knowledge” grows, the number of offers
of this resource begins to increase, and this offer, first of all, comes directly from the sphere of
education. Education is the sum of knowledge and related skills acquired in a result of systematic training in educational institutions and less often - independently [Ярушкина Е., 2013].
The knowledge economy significantly increases the requirements for the education
system as a whole. The knowledge that a person receives in the education system is no longer a
constant value, but is only a foundation that requires constant add-on, refinement and improvement, that is, in the new knowledge economy, there is a need for continuous and regular
training and additional education and, hense, new requirements for the education sector are
being formed: continuity; following market conditions and introducing new educational programs; continuity of educational levels; practical orientation of programs; achieving a high
educational level of ongoing programs through modern training technologies.
With the formation and shaping of a knowledge economy, the field of education
changes in the following directions: the cost volume of the market for educational services in
the economy increases; there is an increase in education costs; the volume and types of educational services provided are increasing; competition among educational organizations is increasing.
The high level of competition in the field of education determines a new strategy for
the educational services market participants - the integration strategy. The integration processes
will involve both various levels of education, forming a continuous chain of educational links,
and the creation of scientific laboratories, innovation incubators, technology parks, scientific
innovation centers in the structure of educational institutions, the purpose of which will be the
commercialization of scientific achievements and their practical implementation. And in essence, education, science and production are involved in the integration process [Ярушкина Е.,
2013].
In this regard, it is necessary to highlight the main tasks of the state in building the
knowledge economy: organization of the production and dissemination of knowledge by increasing the efficiency of the functioning of the education and science systems; strengthening
the relationship of education with production and services; the formation of an effective support system for the development of innovative entrepreneurship. Further economic development and the establishment of a knowledge economy is impossible without the creation, accumulation, widespread application and further reproduction of knowledge, which are the basis of
economic and scientific-technical changes. Thus, the state’s efforts to develop a new economy
should be focused on three areas: support for the fields of education and science, providing
training for the new economy; creation of a healthy competitive environment in the field of
education, including the correction of the position and status of the state in this market; the
creation of effective mechanisms to support innovation, including mixed, public-private entities, engaged in promoting innovation on the market [Ярушкина Е., 2013].
Since the sphere of education is becoming a key element of the new knowledge economy, in the future it should become not only a source of intellectual rent, but also determine
the country's international competitiveness. And in international competition, one who will be
able to be a leader not only in the production of knowledge, but also in its wide and mobile
dissemination through international educational systems will take priority positions.
Thus, in the knowledge economy, the field of education is turning into an instrument
for the effective creation, dissemination and application of knowledge and competencies.
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In conclusion of this section, we present the provisions of two major declarations that
should be followed by all countries in order to strengthen the education system to maintain and
increase their rank in the knowledge economy index.
In May 2015, the declaration “Education 2030: ensuring inclusive and equitable quality education and lifelong learning” was adopted in Incheon (Republic of Korea). The declaration was supported by UNESCO, UNICEF, the World Bank, UNFPA and other UN organizations. The adopted declaration determined the directions of development of education for 15
years in advance: a guarantee of 12-year free education funded by the state; equal access to
primary and secondary education; justice and social inclusion in education; recognition of gender equality in ensuring the right to education; provide quality education and improve learning
outcomes; contribute to creating opportunities for quality lifelong learning; etc. ([Бурденко Г.,
2017], from: [Официальный ...]).
In order to harmonize higher education systems in European countries, in June 1999
the Bologna Declaration was signed by the Ministers of Education. The goal of the Bologna
Declaration is the establishment of an European higher education zone, as well as the activation of the European system of higher education on a global scale. The Bologna Declaration
contains six key provisions: 1. Introduction of two-cycle studies - bachelor and master; 2. The
introduction of the credit system - in all national education systems to introduce a system of
accounting for the complexity of academic work in loans; 3. Quality control of education - the
assessment will not be based on the duration or content of education, but on the knowledge,
skills that graduates have acquired; at the same time, transnational education standards will be
established; 4. Expansion of mobility - the expansion of mobility of students, teachers and other staff for mutual enrichment of European experience; 5. Ensuring the employment of graduates - all academic degrees and other qualifications should be in demand on the European labor
market, and professional recognition of qualifications should be facilitated. To ensure the
recognition of qualifications, the widespread use of the Diploma Supplement, recommended by
UNESCO, is planned; 6. Ensuring the attractiveness of the European education system - increasing the competitiveness of the European higher education system compared to the American system [Бурденко Г., 2017].
Intellectual capital in an innovation economy and knowledge economy
An integral element in the development of an innovation economy is the formation
of a market for intellectual capital, innovation, scientific and intellectual services, rights to intellectual property, etc. At the same time, the priority activity of modern business entities is the
formation and effective use of intellectual capital as the main driving factor of the “knowledge
economy”, which ensures high competitiveness and leading positions in the domestic and
world markets, economic growth, improving the quality and standard of living of the population [Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015].
The concept of intellectual capital is broader than the more familiar concepts of intellectual property and intangible assets. At the same time, it is close in meaning to the concept of
“intangible capital” used in works on economic theory and econometrics from the beginning of
the 70s of the XX century. To give a simple example: the gap between the book value of Microsoft and its market capitalization in 1999 reached two orders of magnitude (100 times). The
basis of this gap is intellectual assets. The bulk of these assets are directly related to company
personnel [Духнич Ю., Гриффин Р., 2018].
In the modern sense, intellectual capital is the clear, unambiguous, transmitted
knowledge that the organization possesses; knowledge that can be converted into value. The
definition of intellectual capital can be formulated in different ways, depending on what aspect
is being considered. Thus, economists define intellectual capital as a form of intellectual potential capitalization; in the business press, intellectual capital often refers to patents, managerial
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skills, processes, technologies, experience, communication with consumers and suppliers and
knowledge about them. In business practice, the set of intangible assets of an organization that
is accessible for valuation and management, although not formally documented, is often considered intellectual capital [Духнич Ю., Гриффин Р., 2018].
So, intellectual capital can be defined as “structured knowledge and abilities based
on connections that have the potential for development and value creation” [Духнич Ю.,
Гриффин Р., 2018]. Here is another, more capacious, definition of intellectual capital from
Wikipedia: Intellectual capital - the knowledge, skills and production experience of specific
people and intangible assets, including patents, databases, software, trademarks, etc. that are
productively used to maximize profits and other economic and technical results [Интеллектуальный ...].
Intellectual capital is a type of capital in the sense that, along with other types, is a
factor of production. Like physical capital, it also arises as a result of investments of various
resources, in the same way it can depreciate and become obsolete. The main difference between intellectual capital and physical capital is its intangible nature and its inherent properties.
An organization that makes efforts to develop its intellectual capital invests a lot of resources
in research, training, development. Moreover, the market capitalization of such a company due
to the developed intellectual capital is higher than the book value of its tangible assets and
funds. Intellectual capital is a synergistic phenomenon, that is, it is formed not by simply adding up its individual parts, but as a property of their interaction. The carriers of the intellectual
capital of an organization are employees, structures, customers [Духнич Ю., Гриффин Р.,
2018].
Intelectual capital has a definite structure.
Many scientists consider intellectual capital as a combination of human, organizational and client (consumer) capital. So, human capital is represented in the form of mental
abilities and moral principles of employees of the organization, characterizing knowledge,
skills, creative abilities, moral values, work culture. Organizational capital is considered as the
result of the mental activity of employees embodied in hardware and software, patents, trademarks and service marks, organizational structure. In turn, client (consumer) capital is formed
as a result of interaction with clients and includes an information client base, client contracts
and relationships, non-contract client relations (see, for example: [Гапоненко Т., 2009; Духнич Ю., Гриффин Р., 2018]).
In a report to the European Commission, researchers at the RICARDIS expert group
define intellectual capital as a combination of human, organizational, and capital relations
(customer relations). In this regard, intellectual capital is not only the knowledge of people,
abilities, experience, R&D, organizational programs, procedures, systems, databases and intellectual property rights (IP rights), but also all the resources associated with the company’s external interaction system; e.g. with your customers, suppliers, R&D partners [Reporting …,
2006].
Based on the above quotes, we characterize the main components of intellectual capital.
Human capital. The main source of intellectual capital is human capital, which is a
combination of knowledge, abilities, skills and experience, competencies and motivations, creative, managerial, entrepreneurial abilities, as well as moral values, attitudes to work. This
should also include a work culture, know-how and other characteristics that are inseparable
from the individual. Moreover, this is not a simple aggregate of knowledge and qualities of
each specific employee: a synergistic effect manifests itself in collective work, which greatly
increases the effectiveness of individual decisions. Human capital in principle cannot be the
property of the organization, as it is an integral part of the personalities of employees. The organization can only strive to derive the maximum possible benefit from the work of each employee while he works for it. To achieve this goal, management aspects such as effective lead-
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ership, employee motivation, change management and so on are extremely important [Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015; Духнич Ю., Гриффин Р., 2018; Интеллектуальный...; and others].
Organizational capital. An equally important component of intellectual capital is organizational capital, which characterizes the totality of procedures, technologies, management
systems, hardware and software, the availability of information space, organizational structure,
etc. Thus, organizational capital reveals the features of the use of human capital in organizational systems by converting information into values that are repeatedly used in the production
and economic process.
In turn, organizational capital is divided into intellectual property and process capital. Intellectual property includes legal rights (patents, license agreements), intangible assets,
as well as what determines the value of the company (ideas, know-how, etc.) to a greater extent, providing opportunities for innovative growth in the future. Process (operational) capital
– firstly, infrastructure support (organizational structures, processes, methods, information systems that serve to exchange information and creatively apply general knowledge), databases,
information systems, networks and technological infrastructure; secondly, corporate culture,
mission, etc; thirdly, the strategy (systems and management processes that allow the company
to concentrate on the strategy and adapt it to environmental conditions) [Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015; Интеллектуальный ...; and others].
Consumer capital (relationship capital, client capital) of an organization is a system of stable relations and relations with customers and consumers. Consumer capital provides
consumers, customers the opportunity for productive, satisfying their needs communication
and interaction with the organization’s staff. Consumer capital is often understood as “relationship capital”. In this sense, it includes contracts and agreements, reputation, brand, trademarks, product distribution channels and portfolio of orders, customer relations. So, the business reputation of the organization, consisting of its ethical and behavioral norms, social responsibility, is a market category. If an organization is trusted, it can sell products at higher
prices, increase sales, use the high loyalty of customers and employees, and attract the best
specialists for employment. Trademarks and brands are often a symbol of goodwill. A marketing strategy is also part of the organization’s consumer capital: choosing target markets, creating distinctive advantages, stimulating customer loyalty, customer database and analysis, call
centers for consumers [Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015; Духнич Ю., Гриффин Р., 2018; Интеллектуальный...; and others].
It should be understood that such a division of intellectual capital into types is rather
arbitrary, since in reality they are not isolated, but exist together, giving rise to a synergy effect.
Whatever conditionally allocated types of intellectual capital are, they somehow exist in close
unity, which means that investments should be invested in the development of intellectual capital as a whole, in all its varieties. The development of only one side of intellectual capital to the
detriment of others will not only not bring great advantages to the organization, but may even
cause damage. The factors of effective reproduction of intellectual capital are scientific and
technological progress, the level of informatization of society, the policy in the field of intellectual property and innovation, the availability of modern market infrastructure, the state of the
institutional environment, etc. [Казакова О., Исхакова Э., Кузьминых Н., 2015; Духнич Ю.,
Гриффин Р., 2018; Интеллектуальный...; and others].
Thus, intellectual capital is a multifaceted phenomenon, which is formed as a result of
the interaction of human, organizational capital and capital relations, which determines the
acquisition of new knowledge and the intensification of innovative activity at all levels of the
economy.
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Information sector in the knowledge economy and innovation economy
The knowledge economy in the broadest sense today usually includes three main areas: R&D and innovation, education and training that contribute to the formation of human capital, and information technology. Although each of them retains its relative independence, it is
rather difficult to imagine one sphere without the other two. In fact, we are witnessing an ever
closer convergence of three different spheres of social activity, since the diffusion of information technologies in other areas is impossible without an appropriate level of professional
skill of developers and minimal information literacy of users. In addition, to create new applications of information technology, new scientific knowledge and mechanisms are needed to
turn this knowledge into commercial products - goods and services. That is, we return to the
knowledge economy as the most important condition for the development of information technology [Тенденции ..., 2011].
Naturally, information technologies play an equally important role in the innovation
economy: the rapid development of information and communication technologies over the past
30 years has ensured high rates of knowledge creation and dissemination not only due to lower
costs of computer data processing and electronic communications, but also due to that the researchers around the world got the opportunity to interact effectively, which increased the effectiveness of research and ensured the rapid development of R&D, the creation of new
knowledge and technologies and, on this basis, the widespread introduction of innovations.
Therefore, considerable interest is currently being shown in the concept of “information” and its influence on modern industries and infrastructure. In connection with the
global development of information and telecommunication technologies, the information sector of the economy stands out as the need for knowledge.
In the Modern Economic Dictionary, the following interpretation of the concept of
“information” is given, namely: Information - 1) any message about something; 2) information,
data, values of economic indicators that are objects of storage, processing and transmission and
used in the process of analysis and development of economic decisions in management; 3) one
of the types of resources used in economic processes, the receipt of which requires time and
other types of resources, in connection with which these costs should be included in the costs
of production and circulation; 4) one of the three fundamental substances (substance, energy,
information) that make up the essence of the universe and encompass any product of mental
activity, first of all - knowledge, images [Современный ..., 2003].
If we consider the process of informatization of the economy itself, then it can be defined as the process of turning information into an economic resource. In this regard, in information activities, the importance of information as an information resource is increasing. It
appears on the market in the form of information products and services. T.V. Skryl notes those
basic features of information that cardinally distinguish it from other products:
Firstly, the information does not disappear when consumed, but can be reused. An information product saves the information contained in it regardless of how many times it has
been used.
Secondly, over time, information undergoes a kind of “moral deterioration”. Although
it does not wear out when consumed, it can lose its value as the knowledge it provides ceases
to be relevant and loses its value.
Thirdly, the production of information, in contrast to the production of tangible goods,
does not require significant costs compared with the cost of replication. Copying a particular
information product is usually cheaper than its production. This changes the approach to costing information as a commodity. The difficulty of production and the relative simplicity of
replication create, in particular, problems in connection with the determination of property
rights within the scope of information activities.
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Fourth, the information product can be provided to consumers in various ways, for example, on paper or electronic media. It can be expressed as an information service, which is the
delivery of information products to consumers in order to satisfy their information needs. It can
also be expressed as a tangible product, for example, various information media (memory
cards, hard drives, etc.) [Скрыль Т., 2008].
Information is an integral part of any human activity. Hence the penetration of new
technologies into all production processes and the combined influence of multiple effects on
the final result. New information technologies create a new network logic for the formation and
development of systems [Скрыль Т., 2008].
In economic publications, there are a number of modern extended definitions of the information sector of the economy (ISE). Here are some of the most popular definitions.
The definition of O.S. Sukharev, which is also cited in several other publications, is as follows:
The information sector of the economy (ISE) is represented by three relevant elements. Firstly,
those who create the content of the functioning of this sector itself, namely cultural, scientific,
educational, engineering and technical intelligentsia, organizations that create new types of
information and its presentation. All of them produce new information and provide an increment of knowledge. Secondly, economic agents that replicate information and provide services
for its finding, selection, determination. This often includes television, the Internet, and mass
media. The third element, which is probably the most important, is the electronic industry, or
rather, developers of the corresponding equipment, creators of new computers, telecommunications devices, consumer electronics [Сухарев О., 2008; Скрыль Т., 2008].
In the opinion of L. G. Belova and A. A. Strizhenko, ISE does not cover all types of information activities, but only the direct production of information products and services. The authors consider the core of ISE to be the information industry – a set of industries and fields
engaged in the production, processing and storage and dissemination of information, as well as
the development and production of automation [Белова Л., Стриженко А., 2007].
R. M. Nizhegorodtsev calls ISE the set of sectors of the economy, the main product of which is
scientific and technical information in all its types and forms, including information products
and means of their production. In this case, the information sector of the economy includes: the
industry of scientific and technical information (R&D), its processing, storage, transmission,
transformation, as well as industries that produce new means of production and new consumer
goods, including computers (information processing tools ), means of communication and
communication (tools for transmitting information), etc. [Нижегородцев Р., 2002].
In our opinion, despite the capacity of these definitions, they made one serious inaccuracy,
namely, the production of equipment for the information sector (computers, telecommunication
devices, telephones, microphones, automation equipment, etc., etc.) all the same refers to the
enlarged industry sector (there are three enlarged sectors - agriculture, industry and the service
sector), and everything else (including the produced information technology) refers to the information sector, which is part of the service sector, in which the information sector is increasingly a more significant place, that is, an increasing part of the GDP of any country is provided
by the production, processing, storage and dissemination of information and knowledge, which
leads to a predominance of the number of people engaged in this activity.
Despite differences in points of view on the composition of the information sector of the economy, researchers, analyzing world practice, identify in its structure whole groups of new institutional formations that have appeared in recent decades. These include:
- Venture firms and joint risk firms. The largest share of risk capital (about 70%) is concentrated in the field of information technology, computer technology and communications. Since the
1960s, venture capital has become the main growth engine for Silicon Valley.
- Scientific and technical consortia, as one of the forms of cooperation of various scientific and
production structures in matters related to R&D and the production of new scientific infor-
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mation. A high share of R&D costs in the total investment volume is a hallmark of a high-tech
business, which allows to obtain a significant result from investments.
- Incubators of innovative business that integrate the efforts of many manufacturers of information products.
- Contract research organizations, whose task is to help transform information resources into
commercially developed innovations.
- High-tech exchanges that perform intermediary functions when transferring an information
product from a producer to a consumer, and many others [Вейлер В., 2011].
In the information sector, which includes the industry of information and telecommunication technologies, communications, computer equipment, information services, employment is constantly increasing, and the most qualified personnel work here. The problems of the
information sector are, first of all, the problems of competitiveness of the economy, because
the lag in processing and obtaining the necessary information, the inability to use the information resource and manage intellectual property, is, in the end, accompanied by the loss of
previous positions not only in the markets of information and intellectual achievements, but
also in markets for products and services, in consumer sectors [Сухарев О., 2008].
Network structures in innovation economy and knowledge economy
In the modern economy, network structures play an increasingly important role (see,
for example, [Абесадзе Р., 2011]). The role of network structures in the modern economy is
very successful, so to speak, the quintessence of the role of network structures and network
relationships in the innovation economy and the knowledge economy in the context of globalization is formulated in [Н., Соболева Н., 2005]. Therefore, we cite this, one can say, detailed
definition without comment: “In the modern economy, network interconnections play a system-forming role, having a direct impact on the development of innovative activity, the very
possibility of which is determined by the totality of direct and feedback links between different
stages of the innovation cycle, producers and knowledge consumers, firms, markets, governments within national borders and, increasingly, globally. The effectiveness of innovative development ... depends not only on how effective the activities of independent economic agents
(firms, scientific organizations, universities, etc.) are, but also on how they interact with each
other, how – the knowledge system and their using" [Базылев Н., Соболева Н., 2005].
Interorganizational networks, the main purpose of which is to increase the efficiency
of economic activities of partners participating in the network (including increasing the competitiveness of firms and organizations) through the network organization of innovative processes, are called "innovation networks" (see, for example, [Горденко Г., 2011]). In other
words, innovation networks are networks that connect the processes of creating, disseminating
and introducing innovations. Among the main types of innovation networks, the following
stand out: cooperation networks in the field of R&D – “a set of research teams cooperating to
carry out complex research projects (emphasis on generating new knowledge); the totality of
strong partnerships between research and production teams that ensure the rapid commercialization of research results (emphasis on the commercialization of new knowledge); an actively
interacting expert community whose goal is to build up common competence on key issues of
science due to the synergy effect (emphasis on the generation of new knowledge); set of scientific, educational and industrial partner organizations united by a common goal (emphasis on
supporting the pre-competitive stages of the full innovation cycle)” [Горденко Г., 2011].
There are various types of network organization (types of networks), focused not only
on obtaining the economic effect of the organization of innovative activity, but also on other
purposes. Among them, in economic literature, such types of network organizations are widely
discussed as strategic alliances, virtual organizations, focal supply chains, mass service networks, industrial cooperation networks of small innovative businesses with large corporations,
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dynamic networks, innovative clusters, technology transfer networks, value creation networks
[Баринов В., Жмуров Д., 2007; Болычев О., Волошенко К., 2013: p. 29; Горденко Г.,
2011].
In light of the development of an innovation economy in Georgia, the development of
such a type of network as technology transfer network is of prime importance. In many countries, such networks are already quite developed. For example, the “Russian Technology Transfer Network” was founded in 2002 and currently unites more than 70 innovation centers [Болычев О, Волошенко К., 2013: p. 29]. In such a small country like Georgia, the national technology transfer network should, of course, be included in relevant international networks. For
more than 15 years, Georgia has been operating in Alta, the supplier of new technologies,
which, with the help of the consulting company Synergy Group, is actually introducing network forms for organizing work on deliveries to technology companies [Компания «Алта» ...,
2014]. In our opinion, the productivity of this company will increase if it is actively included in
the relevant forms of international network cooperation.
At present, Georgia, with the goal of accelerated innovative development of the economy, should be actively included in other types of international (global, regional) innovative
network relationships.
In the process of standardization, companies (firms and organizations) of Georgia can
join international strategic alliances, participation in which expands access to innovations and
facilitates the generation and transfer of knowledge (note that strategic alliances are created not
only to coordinate innovative activities, but also to solve many other tasks). It is possible to
create strategic alliances within the country, but the participation of national firms and organizations in international strategic alliances can bring particular benefit in the development of
innovative activities. In particular, the participation of national firms and organizations in such
alliances will contribute to deepening Georgia’s integration ties with the EU.
A distinctive feature of a virtual organization is the presence of many companies (usually small and medium), combining resources for the implementation of projects that they are
not able to complete alone. Members of a virtual organization seek to expand the boundaries of
their capabilities due to the existence of a “virtual” size while maintaining the flexibility inherent in small companies [Горденко Г., 2011]. Such organizations can be created both within the
national economy and by including the national economy in a network of international virtual
organizations.
Network interconnections play a large role in innovation clusters, the cores of which
"are usually a network of scientific and industrial organizations connected to each other
through a large number of innovative projects and having an internal information space for the
transfer of innovations" [Горденко Г., 2011]. In innovation clusters, there are particularly
close relationships and interactions between agents involved in the development and implementation of innovative projects. Innovation clusters are most often localized within certain
territories, but the possibility of vertical-horizontal organization on an international scale is not
excluded. However, when identifying a cluster, it must be borne in mind that it operates within
a single value chain [Горденко Г., 2011].
Conclusions
From an analysis of the definitions of the concept of “knowledge economy” and further research logic, we came to the conclusion that the modern definition of this concept should
be as follows: The knowledge economy is an economy concentrated in intellectual capital
(human, organizational and relationship capital), the education system, and the information
environment , network structures and, most importantly, innovative systems that use appropriate financial resources.

59

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
The work also defines the place of the knowledge economy in the system of modern
economies. Based on a comparison of the totality of the infrastructure components of the systems of the innovation economy and the knowledge economy, we came to the conclusion that
the concepts of “knowledge economy” and “innovation economy”, if not synonyms, are very
similar in content — they differ only in the “education” component, which is one of the key
components of the knowledge economy, however, it is not formally included in the system of
an innovative economy. In our opinion, such concepts as “information economy”, “intellectual
economy” and “network economy” are not synonyms of the knowledge economy and innovation economy, but enter into them as structural components called “intellectual capital”, “information sector of the economy” and “network structures ”(which is discussed in many other
publications cited in this paper). The content of these concepts is disclosed in detail in the last
four sections of the paper.
In conclusion, we consider it necessary to note the following circumstance: many researchers note that in recent years a lot of controversial concepts of the modern economy have
arisen (see, for example: (Ченцова М., 2008: 11). However, while the concept of a
“knowledge economy” is still in a discussion stage, the concept of an “innovation economy”
has long been put into practice in many developed countries, which is discussed, analyzed and
systematized in many publications of our institute (see, for example: [Abesadze R., Burduli V.,
2018, LAP LAMBERT Academic Publishing; Abesadze R., Burduli V., 2018, IJONESS; Burduli V. 2019; and many others]). So, in the practical implementation of theories, it is first of all
necessary to rely on the work of theoretical and practical orientation devoted to the formation
of an innovative economy.
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ვრცელი რეზიუმე
უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში იზრდება იმის
გაგება, რომ საჭიროა მოქმედი ეკონომიკური სისტემის არსებითი რეფორმირება,
რაც დაკავშირებულია გახშირებული ეკონომიკური კრიზისების შედეგად წარმოქმნილი საფრთხეების, ასევე იმ საფრთხეების ნეიტრალიზაციის აუცილებლობასთან, რომლებიც გამოწვეულია ბუნებრივი გარემოს დაბინძურებით, კლიმატის ცვლილებით, არცთუ შორეულ მომავალში რიგი უმნიშვნელოვანესი
არაგანახლებადი ბუნებრივი რესურსის მოსალოდნელი გამოფიტვით, ნარჩენების დაგროვებით და ა. შ. ამიტომ, მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით
განვითარებულ ქვეყნებში, ხდება “ალტერნატიული” ეკონომიკების ფორმირება,
უპირველეს ყოვლისა, ინოვაციური ეკონომიკის, “მწვანე” ეკონომიკისა და
„წრიული“ (მრავალბრუნვადი) ეკონომიკის. ამასთან ერთად, მეცნიერები დიდ
ყურადღებას უთმობენ “ცოდნის ეკონომიკის”, “ინფორმაციული საზოგადოების”
(ინფორმაციული ეკონომიკის) და გლობალური ქსელური ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების დამუშავებას. როგორც ცნობილია, განვითარებულ ქვეყნებში ამჟამად მთავარი ტენდენციაა ინოვაციური ეკონომიკის
მშენებლობა, რომლისთვისაც ძირითადად მუშავდება სახელმწიფო და საბაზრო
(ბიზნეს-) კოორდინაციის მექანიზმები. ბოლო დროს, ინოვაციური ეკონომიკის
თეორიასთან ერთად, განსაკუთრებით ვითარდება ცოდნის ეკონომიკის თეორია.
ამიტომ, ამ ნაშრომში შევეცადე ამეხსნა ცოდნის ეკონომიკის არსი, ინოვაციური
ეკონომიკის სტრუქტურის კომპონენტების ერთობლიობისა და ცოდნის ეკონომიკის სტრუქტურის კომპონენტების ერთობლიობის შედარების გზით დამედგინა ამ ეკონომიკების შეთავსებადობის ხარისხი. ნაშრომში ასევე ახსნილია
ცოდნის ეკონომიკის ისეთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტებისის თანამედროვე
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ინტერპრეტაცია და შინასარსი, როგორიცაა “განათლება” (რომლებიც შედის როგორც ცოდნის ეკონომიკის, ასევე ინოვაციური ეკონომიკის სტრუქტურაში),
“ინტელექტუალური კაპიტალი”, “ეკონომიკის ინფორმაციული სექტორი” და
“ქსელური სტრუქტურები”. ეს კომპონენტები მე წარმოვადგინე არა როგორც
ცალკეული ეკონომიკები, არამედ როგორც ცოდნის ეკონომიკისა და ინოვაციური ეკონომიკის შემადგენელი ელემენტები.
ბევრი ეკონომისტი თვლის, რომ ამჟამად გავრცელებული ისეთი ცნებები
როგორც “ინოვაციური ეკონომიკა”, “ინფორმაციული საზოგადოება”, “ახალი
ეკონომიკა”, “პოსტინდუსტრიული ეკონომიკა” სინონიმებია ცნებისა “ცოდნის
ეკონომიკა”. ასე მაგალითად, მ. ჩენცოვა თანამედროვე ეკონომიკის რიგი სადისკუსიო კონცეფციის ანალიზის საფუძველზე აჩვენებს, რომ ცოდნის ეკონომიკა
უნდა განიხილებოდეს სისტემურად და კომპლექსურად ფართო გაგებით. ამ
შემთხვევაში იგი გამოდის როგორც:
- პოსტინდუსტრიული ეკონომიკა, რადგანაც ადგილი აქვს მომსახურების
სფეროს წილის ზრდას, რომელიც პროცენტულ ფარდობაში იწყებს დომინირებას მატერიალური წარმოების სფეროზე;
- ინფორმაციული ეკონომიკა, რადგანაც ინფორმაცია (ცოდნა, მეცნიერება)
იწყებს გადამწყვეტი როლის თამაშს როგორც წარმოების ფაქტორი;
- ინოვაციური ეკონომიკა, რადგან ინოვაციურად შეიძლება ჩაითვალოს
ისეთი ეკონომიკა, რომელშიც ცოდნა იძლევა სიახლეების უწყვეტი ნაკადების
გენერირების შესაძლებლობას, რომლებიც აკმაყოფილებს დინამიურად ცვალებად მოთხოვნებს, ამასთან, ხშირად ახდენს ამ მოთხოვნების ფორმირებასაც;
- გლობალური ქსელური ეკონომიკა, რადგან ცოდნის ეკონომიკაში ცოდნის მატარებლებს შორის ურთიერთქმედება ხდება გლობალურ მასშტაბებში
ფართო ქსელური კავშირების შუამავლობით (მათ შორის ინტერნეტის ქსელის
მეშვეობით);
სტატიაში მოყვანილი ინოვაციური ეკონომიკის გაფართოებული დეფინიციებიდან ნათელია, რომ ცოდნის ეკონომიკის კომპონენტები _ სამეცნიეროკვლევითი სექტორი, R&D, ტექნოლოგიების ტრანსფერის ორგანიზაციები და
სხვა წარდგენილია თითქმის სრული შემადგენლობით ინოვაციურ ეკონომიკაში.
ცოდნის ეკონომიკის კომპონენტების სტრუქტურის მოყვანილი ვარიანტებიდან
კი ჩანს, რომ ინოვაციური ეკონომიკის სტრუქტურის კომპონენტები წარდგენილია ცოდნის ეკონომიკის სტრუქტურის კომპონენტების ყველა მოყვანილ
სისტემატიზაციაში. აქედან გამომდინარეობს, რომ ინოვაციური ეკონომიკისა და
ცოდნის ეკონომიკის ცნებები სინონიმები თუ არა, შინაარსობრივად მაინც
საკმაოდ მსგავსი ცნებებია.
რაც შეეხება ისეთ ცნებებს, როგორიცაა “ინფორმაციული ეკონომიკა” და
“გლობალური ქსელური ეკონომიკა”, რომლებსაც ზოგიერთი ეკონომისტი გააიგივებს “ცოდნის ეკონომიკასთან”, ისინი, ჩემი აზრით, ცოდნის ეკონომიკის
სინონიმებს კი არა, არამედ მის სტრუქტურულ კომპონენტებს წარმოადგენენ,
რაც, მაგალითად, ჩანს ცოდნის ეკონომიკის კომპონენტების სისტემატიზაციის
სტატიაში მოყვანილ ვარიანტებში.
ინოვაციური ეკონომიკის განსაზღვრებაში ვიკიპედიის მიხედვით, ინოვაციური ეკონომიკის სინონიმად წარდგენილია ინტელექტუალური ეკონომიკა,
მაგრამ ეს არასწორია, ცნება “ინტელექტუალური კაპიტალი” შედის ინოვაციურ
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და ცოდნის ეკონომიკებში სტრუქტურული კომპონენტის სახით, რაც განიხილება მრავალ პუბლიკაციაში.
ამრიგად, ინტელექტუალური კაპიტალი, ინფორმაციული სექტორი და
ქსელური ეკონომიკა წარმოადგენს არა ცოდნის და ინოვაციური ეკონომიკების
სინონიმებს, არამედ მათი ინფრასტრუქტურის კომპონენტებს. ვინაიდან ინოვაციური ეკონომიკის შესახებ ჩვენს ადრეულ ნაშრომებში ეს კომპონენტები არ
განიხილებოდა, ამ ნაშრომის ბოლო ნაწილები მათ განხილვას მიეძღვნა. ასევე
მოკლედ განხილულია განათლების სისტემაც.
მაშასადამე, ცოდნის ეკონომიკის ცნების განსაზღვრებების ანალიზიდან
და კვლევის შემდგომი ლოგიკიდან ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ ამ ცნების
თანამედროვე განსაზღვრება უნდა იყოს შემდეგი: ცოდნის ეკონომიკა არის
ეკონომიკა, რომელიც კონცენტრირებულია ინტელექტუალურ კაპიტალში (ადამიანისეული, ორგანიზაციული და ურთიერთობების კაპიტალი), განათლების
სისტემაში, ინფორმაციულ გარემოში, ქსელურ სტრუქტურებში და, რაც მთავარია, ინოვაციურ სისტემებში, რომლებშიც გამოიყენება შესაბამისი საფინანსო
რესურსები.
ნაშრომში ასევე განსაზღვრულია ცოდნის ეკონომიკის ადგილი თანამედროვე ეკონომიკების სისტემაში. ინოვაციური ეკონომიკისა და ცოდნის ეკონომიკის ინფრასტრუქტურების კომპონენტების ერთობლიობის შედარების საფუძველზე მივედით დასკვნამდე, რომ ცნებები “ცოდნის ეკონომიკა” და “ინოვაციური ეკონომიკა” სინონიმები თუ არა, შინაარსობრივად მაინც ძალიან დაახლოებული ცნებებია _ ისინი განსხვავდებიან მხოლოდ “განათლების” კომპონენტით, რომელიც ცოდნის ეკონომიკის ერთ-ერთი საკვანძო კომპონენტია, მაგრამ
ფორმალურად არ შედის ინოვაციური ეკონომიკის კომპონენტების რიცხვში.
ჩვენი აზრით, ისეთი ცნებები, როგორც “ინფორმაციული ეკონომიკა”, “ინტელექტუალური ეკონომიკა” და “ქსელური ეკონომიკაა” არ წარმოადგენენ ცოდნის ეკონომიკის და ინოვაციური ეკონომიკის სინონიმებს, არამედ შედიან მათში როგორც სტრუქტურული კომპონენტები სახელწოდებით “ინტელექტუალური კაპიტალი”, “ეკონომიკის ინფორმაციული სექტორი” და “ქსელური სტრუქტურები” (რაც განიხილება ამ ნაშრომში ციტირებულ მრავალ პუბლიკაციაში).
დასასრულს, გამოვყოფთ შემდეგ გარემოებას: მრავალ მკვლევარს მიაჩნია,
რომ ბოლო პერიოდში გაჩნდა თანამედროვე ეკონომიკის მრავალი სადისკუსიო
კონცეფცია. მაგრამ თუ “ცოდნის ეკონომიკის” კონცეფცია ჯერ კიდევ
სადისკუსიო სტადიაში იმყოფება, “ინოვაციური ეკონომიკის” კონცეფცია უკვე
დიდი ხანია
პრაქტიკულ გამოყენებას პოულობს ბევრ განვითარებულ
ქვეყანაში, რაც ასევე გაანალიზებული, აგამოკვლეული და სისტემატიზებულია
ჩვენი ინსტიტუტის მრავალ პუბლიკაციაშიც (იხ., მაგ.: [Abesadze R., Burduli V.
2018, LAP LAMBERT Academic Publishing; Abesadze R., Burduli V. 2018, IJONESS;
Burduli V. 2019; და მრავალი სხვა]). ასე რომ, ეკონომიკის კონცეფციების პრაქტიკული გამოყენების დროს, პირველ რიგში აუცილებელია იმ თეორიული და
პრაქტიკული ორიენტაციის ნაშრომებზე დაყრდნობა, რომლებიც ინოვაციური
ეკონომიკის ჩამოყალიბების საკითხებს ეძღვნება.

65

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020

kvebis mrewvelobis ekonomika _ FOOD INDUSTRY ECONOMY
პაატა კოღუაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;
ბადრი რამიშვილი
თსუ ასოცირებული პროფესორი
საქართველოში ხორცის მოხმარების ოპტიმალური მოცულობისა და სტრუქტურის
შეფასება

ანოტაცია: ნაშრომი ეძღვნება სასურსათო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთულად გადასაწყვეტი პრობლემის, ხორცის მოხმარების
ოპტიმიზაციას. მასში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემების ანალიზისა და
ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით წარმოდგენილია საქართველოში
ხორცის მოხმარების ოპტიმალური წლიური მოცულობა და სტრუქტურა.
საკვანძო სიტყვები: ხორცის მოხმარების მოცულობა, ხორცის მოხმარების
სტრუქტურა, კვების ფიზიოლოგიური ნორმა.
შესავალი
ხორცი და მისი პროდუქტები ერთ-ერთ ყველაზე ძვირფას სურსათეულად
ითვლება მსოფლიოში. ერთი მხრივ ის ცილების მნიშვნელოვანი წყაროა ადამიანის
ორგანიზმისთვის და ამასთან მისი წარმოება საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. უკანასკნელ ათწლეულებში ხორცის მოხმარების სწრაფი ზრდა
აღინიშნება, რაც პლანეტის ქვეყნების უმრავლესობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესებითაა გამოწვეული. მაგალითად, 1961
წელს მსოფლიოს ერთი მცხოვრები საშუალოდ დაახლოებით 20 კგ ხორცს
მოიხმარდა, ხოლო 2018 წლისთვის კი, თითქმის 35-ს. ამავე პერიოდში მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი დაახლოებით 4-ჯერ
გაიზარდა [1] .საზოგადო სიმდიდრისა და ხორცის მოხმარების ასეთი კავშირი,
თავის მხრივ იმითაა განპირობებული, რომ ცხოველური წარმოშობის საკვები და
მათგან კი, განსაკუთრებით ხორცი და ხორცის პროდუქტები, მაღალი ფასეულობისაა და მისი შეძენა ძირითადად მატერიალურად უზრუნველყოფილ მოსახლეობას შეუძლია. თუმცა, თუ ხორცის მოხმარების პლანეტარულ ანალიზს განვახორციელებთ, ვნახავთ, რომ ამ მხრივ გარკვეული გამონაკლისებიც არსებობს, რისი
მიზეზადაც ადგილობრივი კვების კულტურა, რელიგიურ-ეთნიკური განწყობა,
ხორცის წარმოების განსაკუთრებული პირობები და სხვა ფაქტორები გვევლინება.
მაგალითად, დედამიწაზე ძალიან გავრცელებულია ე.წ. ლაქტო-ვეგეტარიანული,
ლაქტო-ოვო-ვეგეტარიანული დიეტები, რაც გამორიცხავს ხორცის მოხმარებას.
უკანასკნელ დროს იზრდება ვეგეტარიანთა და ვეგანთა რაოდენობაც.
სურსათის წარმოებასა და მოხმარებაზე უდიდეს გავლენას მოახდენს ის
სრულიად ახალი პრობლემა, რაც მსოფლიო ეკონომიკას კორონა ვირუსით წარმოექმნა 2020 წელს. როგორც მსოფლიოს ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის
გენერალურმა დირექტორმა თედროს ადჰანომ გებრეიესუსმა განაცხადა, კორონა
ვირუსის პანდემიის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს სასურსათო პანდემია[Ghebreyesus
T. 2020]. აღნიშნული მოვლენის სიმწვავეს ხაზს უსვამს ის ფაქტიც, რომ დამკვიდრ-
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და ტერმინი „კორონომიკა“.[Papava V. 2020, 2] მოცემულ მომენტში აშკარად ჩანს,
რომ ეკონომიკური გლობალიზაცია დიდ შეფერხებას განიცდის, თუმცა ქართველი
ეკონომისტი ვლადიმერ პაპავა თვლის, რომ იზოლაციონიზმი და დეგლობალიზაცია უარყოფითი შედეგების მომტანი იქნება მსოფლიო ეკონომიკისთვის და
აუცილებელია მიწოდებისა და ფასეულობათა ჯაჭვების დივერსიფიცირება.[Papava
V., Charaia V. 2020, 3] ცხადია, შექმნილი ვითარება მრავალი მიმართულებით
მოახდენს გავლენას კაცობრიობაზე. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი უახლოეს
პერიოდში ადამიანის ჯანმრთელობა და ფიზიოლოგიური მდგრადობა იქნება, ეს
კი, დიდწილადაა დამოკიდებული ჯანსაღ, დაბალანსებულ კვებაზე. მიუხედავად
იმისა, თუ რომელ - ადგილობრივი წარმოების თუ იმპორტის ხარჯზე შიდა მოთხოვნილების დაკმაყოფილების - სტრატეგიას აირჩევს საქართველო ხორცის მხრივ,
ორივე შემთხვევაში აუცილებელი იქნება განისაზღვროს ხორცის ოპტიმალური
მოხმარების მოცულობები და სტრუქტურა, რასაც ეძღვნება წინამდებარე ნაშრომი.
ხორცის მოხმარების ანალიზი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში
ყოფილ საბჭოთა კავშირში დამკვიდრებული კვების ფიზიოლოგიური ნორმების მიხედვით საშუალოდ ადამიანს წელიწადში დაახლოებით 65-73 კგ ხორცი და
მისი გადამუშავების პროდუქტები ესაჭიროებოდა. ეს ნორმები საკმაოდ დასაბუთებულ სამედიცინო კვლევებს ემყარებოდა. ნორმის გარკვეული მერყეობა კი
რამდენიმე მიზეზით იყო გამოწვეული, რომელთაგან ძირითადად ყურადღება
ექცეოდა რეგიონის კლიმატურ პირობებსა და მოსახლეობის შრომით პროფილს.
საქართველოსთვის, რომელიც იმპერიის სამხრეთით მდებარეობდა და სუბტროპიკული არეალის ძირითადი ნაწილი ეკავა, აღნიშნული ნორმის დაბალი ნიშნული
ითვლებოდა მისაღებად, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო ხილი და ბოსტნეული. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, შრომითი პროფილისა და პირობების
გათვალისწინებითაც არ საჭიროებდა კვების განსაკუთრებულ რეჟიმს, რაც საბჭოთა
კავშირის ჩრდილოეთში მდებარე ინდუსტრიული ცენტრების მოსახლეობისთვის
კვების რაციონში ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების და განსაკუთრებით კი,
ცხიმების პრივალირებას გულისხმობდა. გამომდინარე აქედან, საქართველოს
საშუალო მცხოვრებისთვის ხორცის და მისი პროდუქტების მოხმარება წლიურად
დაახლოებით 65 კგ-ით იყო განსაზღვრული.ვფიქრობთ, რომ საორიენტაციოდ
ასეთი მონაცემების აღება ჩვენი შემდგომი კვლევისთვისაც იქნება მიზანშეწონილი.
ერთი პრობლემაა კვების ფიზიოლოგიური ნორმის მიღწევა, ხოლო მეორე
კი, ამის ოპტიმალური გზით განხორციელება, რაც მოთხოვნის ადგილობრივი
წარმოების ხარჯზე დაკმაყოფილებას გულისხმობს. ეს კი სხვა საკითხებთან ერთად,
საქართველოსთვის მეტად საჭირბოროტო საკითხის, სოფლად და განსაკუთრებით
მის მთიან ნაწილში მოსახლეობის დამაგრების შესაძლებლობას იძლევა. ხორცის
წარმოება ხომ სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი შრომატევადი დარგია და მისი
განვითარება სხვა საკითხებთან ერთად ქართული სოფლის ტევადობის ზრდასაც
შეუწყობს ხელს და ამ ნიშნულს ოპტიმალურ 300-330 ათას დასაქმებულამდე
აიყვანს[Koghuashvili,P., Ramishvili B. 2016, 5].
როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, მსოფლიოში ხორცის მოხმარების ზრდა
ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასთან არის დაკავ-
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შირებული, თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც. ამ მხრივ, განსაკუთრებულ
აღნიშვნას იმსახურებს მონღოლეთი. აქ ხორცის მოხმარების დინამიკის მხრივ
ერთობ საინტერესო ვითარებაა. მაგალითად, 1961 წელს, ამ ქვეყანაში მოსახლეობის
1 სულზე საშუალო წლიური მოხმარება იყო 145 კგ.[Ritchie H. Roser M., 2019, 6].
1961-2017 წ.წ. პერიოდში მონღოლეთის ეკონომიკაში იყო როგორც ზრდის, ასევე
კრიზისული პერიოდებიც, თუმცა ხორცის მოხმარების დინამიკა ხშირად ტრადიციულ ეკონომიკურ კანონზომიერებას არ ემორჩილებოდა. მაგალითად, 1993
წელს ამ ქვეყნის ეკონომიკა ყველაზე რთულ ვითარებაში იყო ბოლო წლებში, თუმცა
ხორცის მოხმარება დაახლოებით 92 კგ-სშეადგენდა კგ. [Ritchie H. Roser M., 2019, 6].
მონღოლეთმა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა დაიწყო 2000-იანი წლებიდან, თუმცა
პირველ ეტაპზე, ამან ხორცის მოხმარების ზრდა კი არა, შემცირება გამოიწვია და
2006 წლისთვის აქ მოსახლეობის ერთ სულზე საშუალოდ 66.5 კგ. ხორცს
მოიხმარდნენ, რის შემდეგაც ამ ინდიკატორმა კვლავ დაიწყო ზრდა და 2017
წლისთვის უკვე 88 კგ.იყოკგ.[Ritchie H. Roser M., 2019, 6]. საწყის ეტაპზე, ამ
ერთგვარად პარადოქსული სიტუაციის გამომწვევი იყო ის, რომ მონღოლეთის არა
მხოლოდ კვების კულტურის, არამედ ეკონომიკისა და ცხოვრების წესის საფუძველი, მეხორცული მიმართულების მესაქონლეობა იყო, რაც განაპირობებდა ხორცის დიდ მოხმარებას. ხოლო მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანამ სწრაფი ეკონომიკური
განვითარება და მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრირება დაიწყო,სულ უფრო მრავალფეროვანი გახდა ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურაცა და კვების რაციონიც.
ცხრილი 1-ში წარმოდგენილია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ ქვეყანათა უმეტესობისა და საქართველოს მშპ-ისა და
ხორცის მოხმარების მაჩვენებლები. სადღეისოდ, მონაცემთა ანალიზის ანალოგიური პრაქტიკა ფართოდაა გავრცელებული, რისი მიზეზიც ეკონომიკური ზრდისა და
ხორცის მოხმარების კორელაციაა და რის შესახებაც ზემოთ გვქონდა მსჯელობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ზოგადი ტრენდის არსებობა უდავოა, ცხრილიდან
შესაძლებელია რამდენიმე ნიშანდობლივი ფაქტის გამოაშკარავება. უპირველესად
გვინდა მივუთითოთ ამა თუ იმ სახელმწიფოში არსებული კვების ტრადიციების
შესახებ, რასაც ძირითადად რელიგიური ფაქტორები განსაზღვრავს. კერძოდ,
ცხრილი 1-დან ჩანს, რომ რამდენიმე ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა
მისდევს სხვადასხვა სახის ვეგეტარიანელობას. ამის ნათელი მაგალითია ინდოეთი,
სადაც ხორცის საშუალო მოხმარება 2018 წელს 3.6 კგ. იყო.
ცხრილი 1
ზოგიერთი ქვეყნის ხორცის მოხმარებისა და მოსახლეობის ერთ სულზე
მშპ-ის (2018 წ.)
ქვეყნები

აშშ-ი
არგენტინა
ავსტრალია
შვეიცარია
ახალი
ზელანდია
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ფრინველი
ს ხორცი
კგ.

ღორის
ხორცი
კგ.

საქონლი
ს ხორცი
კგ.

ცხვრის
ხორცი
კგ.

სულ
ხორცი
კგ.

მშპმოსახლეობის 1
სულზე
($ პმუ)

49.7
38.2
44.1
14.3
39.4

23.0
10.8
21.9
22.5
18.9

26.1
39.9
18.9
13.3
11.9

0.5
1.0
7.3
1.2
4.7

99.3
89.9
92.2
51.3
74.9

62,795
20,611
51,663
68,061
41,005
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ნორვეგია
ისრაელი
ბრაზილია
ჩილი
რუსეთი
ყაზახეთი
უკრაინა
კანადა
პარაგვაი
გაერთ. სამეფო
მექსიკა
თურქეთი
ირანი
იაპონია
ჩინეთი
ინდონეზია
მალაიზია
ვიეტნამი
ნიგერია
ინდოეთი
ევროპის
კავშირი
საქართველო
მსოფლიო

17.2
64.9
39.8
36.5
31.4
15.0
21.1
33.8
5.3
27.8
28.8
19.3
23.0
16.9
11.6
7.6
48.7
13.4
0.9
2.4
23.6

20.2
12.3
19.0
19.6
4.9
12.5
16.0
21.6
17.4
13.5
16.2
30.4
1.0
5.4
29.7
1.1
0.2
35.5

13.7
20.5
24.5
18.7
10.4
19.3
5.0
18.0
13.7
11.7
8.9
8.5
5.4
7.4
3.8
2.0
9.3
1.3
0.5
10.8

4.5
1.6
0.6
0.4
1.4
8.2
0.3
1.0
0.5
4.1
0.5
4.3
4.2
0.2
3.1
0.4
1.1
0.2
1.8
0.5
1.4

55.6
87.0
77.2
74.6
62.8
47.4
38.9
68.8
41.1
61.0
51.7
32.1
32.6
40.7
48.9
11.0
55.2
52.6
5.1
3.6
71.3

65,511
39,919
16,096
25,223
27,147
27,880
9,233
48,130
13,600
45,974
19,845
28,069
21,011
42,798
18,237
13,080
31,782
7,448
5,991
7,763
43,738

18.0
14.2

11.0
12.3

8.0
6.4

1.0
1.8

38.0
34.7

12,005
17,948

ცხრილი შედგენილია: [7], [8]-სა და [9]-ში მოტანილი მონაცემების საფუძველზე
ასეთი ვითარების მიზეზი ინდოეთის რელიგიურ თავისებურებებში უნდა
ვეძებოთ, რაც განსაზღვრავს აქ დამკვიდრებულ კვების კულტურას. სწორედ
რელიგიაა მიზეზი, რომ ამ ქვეყანაში ძალიან მცირე რაოდენობით მიირთმევენ
ხორცს, ხოლო ზოგიერთი სახეობისას საერთოდ არ მიირთმევენ.ჩვენს მსჯელობას
ფაქტიც ადასტურებს, რომ ინდოეთში ხორცის მოხმარება 1961-2018 წ.წ. პერიოდში
ფაქტობრივად ერთ დონეზე ნარჩუნდება.
საკმაოდ უცნაურად გამოიყურება ხორცის მოხმარების დაბალი მაჩვენებლები ნიგერიასა და ინდონეზიაში, რადგან ამ ქვეყნების მოსახლეობის 90%-ზე მეტი
მუსულმანი ან ქრისტიანია. ამავე დროს ეს ინდიკატორი ნიგერიაში თითქმის იგივეა 1961 წლიდან მოყოლებული, ანუ მასზე არ მოქმედებს ეკონომიკური განვითარება. მართალია, ინდონეზიაში 1961 წელთან შედარებით,2018 წელს ხორცის
მოხმარება დაახლოებით სამჯერ გაიზარდა, მაგრამ ის მაინც დაბალი რჩება და 11
კგ-ს შეადგენს. ნიგერიაში მშპ-ი მოსახლეობის ერთ სულზე ყველაზე დაბალია
ცხრილში წარმოდგენილ მონაცემებს შორის და გარკვეულად ესეც შეიძლება იყოს
ხორცის დაბალი მოხმარების ახსნა. თუმცა, ამის თქმა არ შეიძლება ინდონეზიაზე,
სადაც ანალოგიური მაჩვენებელი $13,000-ზე მეტია, რაც საქართველოზე უკეთესი
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მონაცემია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენს ქვეყანაში ხორცის მოხმარება 2018 წელს
3.5-ჯერ აღემატებოდა ინდონეზიის შესაბამის მაჩვენებელს.
ხორცის წარმოების განსაკუთრებული პირობები დიდ გავლენას ახდენს იმ
ქვეყნების მოსახლეობის რაციონზე, რომლებიც მსგავს რესურსებს ფლობენ. ასეთად
უპირველესად გვევლინება ვრცელი საძოვრები ან სხვა სახის მყარი საკვები ბაზა,
ნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, კარგი კლიმატური პირობები,
წყლის რესურსებით უზრუნველყოფა, დიდი ტერიტორია. როდესაც სახეზე გვაქვს
ამ ფაქტორების არსებობა, უპირველესად ვითარდება იაფი მსხვილფეხა მესაქონლეობა, თუმცა, ცხადია სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო ცხოველის თუ ფრინველის
ხორცის წარმოების შესაძლებლობებიც მატულობს. დედამიწაზე შეიძლება გამოვყოთ შვიდი ქვეყანა, სადაც ზემოთ ჩამოთვლილი საბაზისო საწარმოო პირობები
არსებობს. ესენია, აშშ, არგენტინა, ავსტრალია, ბრაზილია, კანადა, ჩილე და ახალი
ზელანდია. თუ ცხრილი 1-ის მონაცემებს გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ სწორედ ამ
ქვეყნებშია მოსახლეობის ერთ სულზე ხორცის მოხმარება ყველაზე მაღალი. ამ
მხრივ გამონაკლისს მხოლოდ ევროკავშირი და ისრაელი წარმოადგენს, რომელთაც
ქვემოთ შევეხებით.
ზემოთ ჩამოთვლილი შვიდი ქვეყნის მოსახლეობა თავს აძლევს იმ ფუფუნების უფლებას,რომ დიდი რაოდენობით ხორცი მოიხმაროს და რაც განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, ხორცის მოხმარების სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი
მსხვილფეხა საქონლის ხორცს უკავია, რაც განსაკუთრებით ძვირად ითვლება.
სიძვირე კი, მოხმარებული საკვების მოცულობითაა გამოწვეული. თავად ეს შვიდი
სახელმწიფო ორ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს. პირველ ჯგუფში შევლენ აშშ, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და კანადა, სადაც ხორცის წარმოების კარგი საბაზისო
პირობების პარალელურად ეკონომიკური განვითარების მაღალი დონეცაა. მეორე
ჯგუფში მოხვდებიან არგენტინა, ბრაზილია და ჩილე. ეს ქვეყნები მშპ-ის მოსახლეობის ერთ სულზე გადაანგარიშებით საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებად
შეიძლება მივიჩნიოთ, მაგრამ, მესაქონელობის კარგი პირობების გამო, იაფი ხორცის
წარმოება მათ მოსახლეობას შესაძლებლობას აძლევს მაღალ დონეზე მოიხმარონ ეს
პროდუქტი.
ევროკავშირსა და ისრაელში ხორცის მოხმარების მაღალ დონეს უკიდურესად განვითარებული სოფლის მეურნეობა და კარგი ეკონომიკური პირობები
უზრუნველყოფს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისრაელი, სადაც რელიგიური
მოსაზრებების გამო საერთოდ არ მოიხმარენ ღორის ხორცს და ის ფრინველის
ხორცითაა ჩანაცვლებული.
საინტერესოა ნორვეგიისა და იაპონიის მაგალითებიც. ეს ქვეყნები ეკონომიკური განვითარების მხრივ მსოფლიოს ლიდერთა შორის არიან, მაგრამ ხორცის
მოხმარება აქ საკმაოდ დაბალ დონეზეა. ჩვენი აზრით, ამის მიზეზია მათი მოსახლეობის რაციონში თევზისა და ზღვის პროდუქტების მაღალი ხვედრითი წილი. ეს
განსაკუთრებით იაპონიაზე ითქმის.
ეკონომიკური მოდელის და განსაკუთრებით კი, სოფლის მეურნეობის
განვითარების მხრივ, საქართველოსთვის სამაგალითო ქვეყანაა შვეიცარია. მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ის მაჩვენებლით ის მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერია,
თუმცა 2018 წელს ხორცის მოხმარება კვების ფიზიოლოგიურ ნორმებთან შედარებით დაბალია (ჩვენ ძირითადად ვხელმძღვანელობთ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით, თუმცა არსებობს სხვა
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წყაროებიც, სადაც განსხვავებული ინფორმაციაა). ეს ფაქტი ამ ქვეყანაში ჯანსაღი
კვების მიმდევართა და ვეგეტარიანთა ზრდით შეიძლება აიხსნას. ამ მოსაზრებას
ისიც ამყარებს, რომ XX საუკუნის 70-იანი წლების შუახანებიდან, როდესაც
მოსახლეობის ერთ სულზე აქ 75 კგ-ზე მეტ ხორცს მოიხმარდნენ, ეს მაჩვენებელი
პერმანენტულად იკლებს.
ჩვენ ვიეტნამი საგანგებოდ არ ამოვიღეთ ნუსხიდან, რადგან ეს ქვეყანა
საინტერესოა დაბალი ეკონომიკური განვითარების ფონზე ხორცის მოხმარების
საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლის გამო. 2018 წელს, საშუალო ვიეტნამელი იაპონელზე
მეტ ხორცს მოიხმარდა და ეს მაშინ, როდესაც ვიეტნამის მშპ მოსახლეობის ერთ
სულზე გადაანგარიშებით დაახლოებით 5.5-ჯერ ნაკლები იყო იაპონიის
ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
ხორცის მოხმარების ოპტიმიზაციის თანამედროვე გამოწვევები
პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ეკონომიკური განვითარებისა და ხორცის წარმოების საბაზისო პირობების მხრივ, საუკეთესო მდგომარეობა რუსეთსა და ყაზახეთს
აქვს. რუსეთში ხორცის მოხმარება ახლოსაა კვების ფიზიოლოგიურ ნორმებთან,
რასაც ვერ ვიტყვით ყაზახეთის შესახებ, რაც დომინირებული ისლამური კვების
კულტურითაა გამოწვეული და ამიტომ აქ მინიმალურია ღორის ხორცის მოხმარება.
ცხრილი 2
ხორცის მოხმარების სტრუქტურა და გადახრა კვების ფიზიოლოგიური ნორმიდან
ქვეყნები
ფრინველის
ღორის
საქონლის
ცხვრის
გადახრა
ხორცი
ხორცი
ხორცი
ხორცი
(კგ)
%
%
%
%
აშშ
50.0
23.1
26.3
0.6
+26.3
არგენტინა
42.5
12.0
44.4
1.1
+16.9
ავსტრალია
47.8
23.7
20.4
8.1
+19.2
შვეიცარია
27.9
43.5
25.9
2.7
-13.7
ახალი ზელანდია
52.6
25.9
15.9
6.1
+1.9
ნორვეგია
30.9
36.3
24.6
8.2
-9.4
ისრაელი
74.6
23.6
1.8
+22
ბრაზილია
51.6
15.9
31.7
0.8
+4.2
ჩილი
48.9
25.5
25.1
0.5
+1.6
რუსეთი
50.0
31.2
16.6
2.2
-2.2
ყაზახეთი
31.6
10.3
40.7
17.3
-17.6
უკრაინა
54.2
32.1
12.9
0.8
-26.1
კანადა
49.1
23.3
26.1
1.5
=
პარაგვაი
12.9
52.6
33.3
1.2
-23.9
გაერთ. სამეფო
45.6
28.5
19.2
6.7
-4
მექსიკა
55.7
26.1
17.2
1.0
-13.3
თურქეთი
60.1
26.5
13.4
-32.9
ირანი
70.6
16.6
12.8
-32.4
იაპონია
41.5
39.8
18.2
0.5
-24.3
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ჩინეთი
23.7
62.2
7.8
6.3
ინდონეზია
69.1
9.1
18.2
3.6
მალაიზია
88.2
9.8
2.0
ვიეტნამი
25.5
56.5
17.7
0.3
ნიგერია
17.6
21.6
25.5
35.3
ინდოეთი
66.7
5.5
13.9
13.9
ევროპის კავშირი
33.1
49.8
15.1
2.0
საქართველო
47.4
28.9
21.1
2.5
მსოფლიო
40.9
35.4
18.4
5.3
ცხრილი შედგენილია: ცხრილი 1-ში მოტანილი მონაცემების საფუძველზე

-16.1
-54
-9.8
-12.4
-59.9
-61.4
=
-27
-30.3

უკრაინა სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის განვითარების მხრივ
საკმაოდ პერსპექტიული ქვეყანაა, თუმცა ეკონომიკური და პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო აქ დაბალია ხორცის მოხმარების ინდიკატორი.
ცხრილი 2-ში 2018 წლის მონაცემების მიხედვით წარმოდგენილია ხორცის
მოხმარების სტრუქტურა და გადახრა კვების ფიზიოლოგიური ნორმიდან, რაც
ჩვენს მიერ იანგარიშება როგორც სხვაობა კვების ფიზიოლოგიური ნორმების ქვედა
და ზედა ზღვარსა და ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებული ხორცის მოხმარების მაჩვენებელს შორის. მაგალითად, იმ ქვეყნების მონაცემები, სადაც მოხმარების მაჩვენებელი მოსახლეობის ერთ სულზე 65 კგ-ზე ნაკლებია, ცხრილის შესაბამის სვეტში
წარმოდგენილი იქნება „-“ ნიშნით, ხოლო სადაც 73 კგ-ზე მაღალია, „+“ ნიშნით,
ხოლო ნორმის დიაპაზონში, ანუ 65-73 კგ-ს შორის მაჩვენებლები, ჩვენს მიერ
მიჩნეულია ნორმის ფარგლებში მყოფად და აღნიშნულია „=“ ნიშნით. როგორც
ვხედავთ, ნორმის ფარგლებშია ევროკავშირის გასაშუალოებული და კანადის
ინდიკატორები. მოსახლეობის ერთ სულზე ხორცის მოხმარების მაჩვენებელი გადაჭარბებულია ცხრილში წარმოდგენილ შვიდ ქვეყანაში, ხოლო ნორმაზე დაბალია
თვრამეტში და ეს მაშინ, როდესაც შრომაში წარმოდგენილ ცხრილებში განხილულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრი
სახელმწიფოებისა და საქართველოს მონაცემები. ცხადია, დანარჩენ მსოფლიოში
შექმნილი ვითარება ხორცის მოხმარების მხრივ უფრო უარესი იქნება.
ხორცის მოხმარების სტრუქტურაში ჩვენს მიერ განხილულია ფრინველის,
ღორის, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა და ცხვრის ხორცის მოხმარება, თუმცა ამ
უკანასკნელში შეიძლება ჩართული იყოს აგრეთვე თხის ხორციც. ასეა მაგალითად
საქართველოს შემთხვევაში. ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება გარკვეული მნიშვნელობა ჰქონდეს სხვა სახის ხორცის მოხმარებასაც (მაგალითად, ჩინეთში, ამ ქვეყნის
მეტად მრავალფეროვანი სამზარეულოს გათვალისწინებით), თუმცა, გლობალურად, რაოდენობრივი თვალსაზრისით ეს არ უნდა იყოს არსებითი, ამიტომ მისი
აღრიცხვა, როგორც წესი, არ ხდება.
უკანასკნელ პერიოდამდე მსოფლიოში ხორცის მოხმარების სტრუქტურაში
ღორის ხორცი დომინირებდა. ჩინეთსა და ევროკავშირში დღესაც ყველაზე დიდი
ხვედრითი წილი ღორის ხორცს უკავია, თუმცა ბოლო პერიოდში იგრძნობა
ფრინველის ხორცის მოხმარების ზრდა, რასაც რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს.
უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ფრინველის ხორცი ყველაზე იაფი ჯდება,
რადგან სხვა ხორცის წარმოებასთან შედარებით, რამდენიმეჯერ დაბალია საკვების
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ხარჯი. ამასთან, მეფრინველეობა, ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე, სწრაფად მომწიფებად დარგად ითვლება. მაგალითად, „გამოჩეკიდან 50 დღის
განმავლობაში ბროილერი წიწილისა და იხვის წონა იზრდება 40-ჯერ, მეკვერცხული წიწილისა 13.5-ჯერ, ინდაურისა 15.6-ჯერ. მაშინ როდესაც, ამ ასაკის გოჭის
ცოცხალი წონა იზრდება 12.3-ჯერ, ხბოსი კი მხოლოდ 1.97-ჯერ [ჯაჭვაძე დ., 1976,
10 გვ. 6]. ფრინველის ხორცის მოხმარების ზრდის სასარგებლოდ მოქმედებს
ჯანსაღი კვების ის ტენდენცია, რასაც განვითარებულ ქვეყნებში აქვს ადგილი.
ცნობილი ფაქტია, რომ ფრინველის ხორცში უხვადაა ადამიანისთვის საჭირო
ცხოველური ცილები და სხვა ხორცის სახეობებთან შედარებით ნაკლებია ქოლესტერინის შემცველობა.
სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
საქართველოში ხორცის მოხმარების კვების ფიზიოლოგიური ნორმების შესაბამისი
დონის მიღწევას, რაც ჩვენს მიერ 65 კგ-ით არის განსაზღვრული. ამავე დროს
აუცილებელია განისაზღვროს ხორცის მოხმარების სტრუქტურაც, რაც ძირითადად
ადგილობრივი წარმოების შესაძლებლობებს, დამკვიდრებულ კვების კულტურასა
და ჯანსაღი კვების პრინციპებს უნდა დაეყრდნოს. 2018 წლისთვის საქართვლოში
მოსახლეობის ერთ სულზე მოიხმარდნენ 38 კგ. ხორცსა და ხორცის პროდუქტებს,
ხოლო სახეობების მიხედვით სტრუქტურულად ეს მოცულობა შემდეგნაირად
ნაწილდებოდა: 47.4% მოდიოდა ფრინველის ხორცზე, 28.9% ღორის ხორცზე, 21.1%
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, ხოლო2.5% კი ცხვრისა და თხის
ხორცზე. ჩვენი აზრით, ეს პროპორციები, რაც საბაზრო ძალების ზემოქმედების
შედეგადაც დადგინდა, მნიშვნელოვნად არ უნდა შეიცვალოს, თუმცა გარკვეული
კორექტირება სასურველია. ხოლო, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში ხორცის მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე 27 კილოგრამით უნდა
გაიზარდოს, მსგავსი ცვლილებების უმტკივნეულოდ განხორციელების შესაძლებლობა არსებობს.
ფრინველის ხორცის მოხმარება, ჩვენი აზრით, მინიმუმ 50% უნდა იყოს, რაც
კვების ფიზიოლოგიური ნორმიდან გამომდინარე, აბსოლუტურ მაჩვენებელში 32.5
კგ-ის შესაბამისია. აუცილებლად უნდა მოხდეს მეფრინველეობის დარგის დივერსიფიცირება და განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ინდაურის ხორცის
ადგილობრივი წარმოებისა და მოხმარების ზრდას. არსებითად უნდა გაიზარდოს
ცხვრისა და თხის ხორცის მოხმარება, ეს განსაკუთრებით ამ უკანასკნელს ეხება,
რადგან თხა დასავლეთ საქართველოსთვის ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო
პირუტყვია. ამ კატეგორიას უნდა დაემატოს ბოცვრის ხორციც და მთლიანად
ცხვრის, თხისა და ბოცვრის ხორცის მოხმარება არსებითად უნდა გაიზარდოს და
ხორცის რაციონის მინიმუმ 6%, ანუ დაახლოებით 4 კგ. უნდა შეადგინოს. საქონლის
ხორცის მოხმარების ზრდის დიდი რეზერვები საქართველოში არ არსებობს,
ამიტომ ის საუკეთესო შემთხვევაში დაახლოებით20%-ის დონეზე დარჩება, რაც
კვების ფიზიოლოგიური ნორმებიდან გამომდინარე 13 კგ.-ის შესაბამისია.
დანარჩენი 15.5 კგ, ანუ დაახლოებით 24% ღორის ხორცზე გადანაწილდება, რაც
ქართული კვების ტრადიციიდან გამომდინარე, ყოველთვის დარჩება ხორცის
რაციონის მნიშვნელოვან მონაწილედ.
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დასკვნა
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოში ხორცის მოხმარების კვების ფიზიოლოგიური ნორმების შესაბამისი დონის მიღწევას (ჩვენი
გაანგარიშებით - 65 კგ). ჩვენი აზრით, ის პროპორციები, რაც საბაზრო ძალების
ზემოქმედების შედეგადაც დადგინდა სხვადასხვა სახის ხორცის მოხმარებაში,
მნიშვნელოვნად არ უნდა შეიცვალოს, თუმცა გარკვეული კორექტირება შესაძლებელია. ავტორები საქართველოს საშუალო მოქალაქისთვის ხორცის მოხმარების
ოპტიმალურ სტრუქტურას იძლევიან, რაც პროცენტულად შემდეგნაირად გამოისახება: მოხმარების 50% უნდა მოდიოდეს ფრინველის ხორცზე, 24% ღორის
ხორცზე, 20% მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, ხოლო დანარჩენი 6% კი
ცხვრის, თხისა და ბოცვრის ხორცზე. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ
საქართველოში ხორცის მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე 27 კილოგრამით
უნდა გაიზარდოს, რაც რეალობად აქცევს დასახელებული ცვლილებების უმტკივნეულოდ განხორციელების შესაძლებლობას.
აუცილებლად უნდა მოხდეს მეფრინველეობის დარგის დივერსიფიცირება
და განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ინდაურის ხორცის ადგილობრივი წარმოებისა და მოხმარების ზრდას. არსებითად უნდა გაიზარდოს
ცხვრისა და თხის ხორცის მოხმარება.
ხორცის წარმოებაში, პერსპქეტივაში აუცილებლად უნდა მოხდეს კოოპერაციული ურთიერთობების დანერგვა, რის გარეშეც რთული იქნება საქართველოს
მოსახლეობის თვითუზრუნველყოფა ამ პროდუქტის მიხედვით. კარგი იქნება, თუ
კოოპერაციულ საწყისებზე მოხდება ამ დარგში ვერტიკალური და ჰორიზონტალური საწარმოო ურთიერთობების ფორმირება [Koghuashvili P., Ramishvili B.,
Mamukelashvili D 2019, 11].
ნაშრომში წარმოდგენილი ხორცის მოხმარების სტრუქტურის მნიშვნელოვანი საფუძველია ის, რომ მისი დაკმაყოფილება ადგილობრივი წარმოების ხარჯზე
უნდა განხორციელდეს. უნდა გვახსოვდეს ის ფაქტიც, რომ ხორცი ფასეულობატევად პროდუქტს წარმოადგენს და მისი წარმოების ადგილობრივად განვითარება გაზრდის ქართული მიწის პროდუქტიულობას, რენტას და შესაბამისად
ფასს და მას, როგორც სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მნიშვნელოვან აქტივს,
ეკონომიკურ ბრუნვაში სრულფასოვანი ჩართვის შესაძლებლობას მისცემს
[Koghuashvili P., Ramishvili B. 2018, 12].
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ASSESSMENT OF THE OPTIMAL QUANTITY AND STRUCTURE OF MEAT CONSUMPTION IN GEORGIA
Expanded Summary

The rapid growth of meat production and consumption in recent decades is driven by
astonishing improvements in economic and social situation of most countries of the world. For
example, in 1961, one inhabitant of the world consumed an average of about 20 kg of meat,
and almost 36 kg by 2018. Over the same period, the GDP per capita has increased about 4
times.This link between social wealth and meat consumption, in turn, is due to the fact that
animal products, especially meat and meat products, have a high value, and can be affordable
mostly forthe financially established population. However, if we undertake a planetary analysis
of meat consumption, we will see that there are several exceptions in this respect, which is due
to the local alimentary culture, ethno-religiousissues, specific conditions of meat production
and other factors. For example, the so-called lacto-vegetarian and lacto-ovo-vegetarian diets
excluding meat consumption. Recently, there has also been an increase in the number of
vegetarians and vegans.
World economy 2020 has faced completely a new problem due to spread of coronavirus. The term “coronomic crisis” has been established, which underlines the importance of
events. At the given moment it is clear that global economy undertakes some impediments. The
isolation and deglobalisation will bring negative results to the world economy and it is essential
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to diversify supply and value chains. It is evident current situation will affect the humankind
for a long time. Although the most important in the nearest future is the health of humans and
physiological sustainability, and this is by a huge part dependent on healthy, balanced feeding.
Despite the fact, in the expense of which - local production or import strategy– Georgia will
choose to meet meat demands in the country, in both cases it will be essential to define optimal
consumption of volumes and structure of meat, to which this work is dedicated.
According to the physiological standards of nutrition established in the former Soviet
Union, the average person requires about 65-73 kg of meat and its by-products per year. These
standards were based on well-justified medical research. Some fluctuations in the standard
were due to several reasons, most of which were associated with climatic conditions in the
region and the employment profile of the population. For Georgia, which was located in the
south of empire and covered the main part of subtropical area, the low value of this standard
was considered acceptable because fruits and vegetables were more affordable products for the
local population. It should also be noted that the vast majority of the population of Georgia,
taking into account the employment profile and conditions, did not need a special diet that includes the prevalence of animal products, especially fats, in the diet of the population of the
industrial centers in the North of the Soviet Union. Therefore, the average annual consumption
of meat and its by-products for the average resident of Georgia was about 65 kg. We believe
that using these data as a common guideline would be appropriate for our further research.
One problem is to achieve the physiological standard of nutrition, while the other is to
achieve this in an optimal way, which means to meet the demand by local production. This
would, among other things, allow Georgia to retain its population, especially in rural areas,
especially in the mountain countryside. After all, meat production is one of the most laborintensive industries, and its development, among other things, will contribute to growth in the
capacity of Georgian rural area, and this will raise this rate to the optimal 300-330 thousand
employees.
The specific conditions of meat production have a great influence on the populations’
dietary habits in countries with similar resources. These are primarily extensive pastures or the
other type of a stable food base, fertile agricultural land, good climatic conditions, water
resources, and a large area. When we face these factors, the first thing that is developing is
acheap cattle breeding, however, it is clear that the opportunities for other types of animal or
poultry meat production are also increasing. We can point to seven countries on earth, where
the above listed basic production conditions exist. These are: the United States, Argentina,
Australia, Brazil, Canada, Chile and New Zealand.
The people in seven countries listed above took the liberty of having the rightto eat
large quantities of meat, and specifically cattle meat,which is considered particularly expensive,accounts for a significant proportionin meat consumption patterns. The expensiveness is
dueto the quantity of food intake. These seven states themselves can be parted into two groups.
The first group will consist of the United States, Australia, New Zealand and Canada, where
along with favorableframework conditions of meat production,the level of economic
development in high as well. The second group of countries will consist of Argentina, Brazil
and Chile. In terms of the GDP per capita, these countries can be considered the moderately
advanced countries, but owing to favorable conditions of cattle breeding, production of cheap
meat allows their people to consume this product at a high level.
The high rates of meat consumption in the EU and Israel are provided by the highly
developed agriculture and the healthy economic environment. Of particular note is Israel,
where, for religious reasons, pork is not consumed at all, and it is replaced by poultry meat.
The examples of Norway and Japan are also interesting. These countries are among
the world leaders in terms of economic development, but the rate of meat consumption is quite
low there. In our view, the main reason for this is a high proportion of fish and seafood in the
diet of their inhabitants. This is especially true for Japan.
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Switzerland is an exemplary country for Georgia in terms of an economic
development model, especially of anagricultural development model. In terms of the GDP per
capita, it is one of the world leaders, however in 2018, meat consumption was below the
physiological standards of nutrition (we are primarily guided by data provided by the
Organization for Economic Cooperation and Development, although there are also other various information sources). This could be explained by the increase in the number of followers of
healthy nutrition. This view is also supported by the fact that since the mid-1970s, when the per
capita meat consumption was more than 75 kg, this figure has been declining steadily.
Russia and Kazakhstan have the best conditions in terms of economic development
and framework conditions of meat production in the post-Soviet space. Meat consumption in
Russia is close to the physiological standards of nutrition, and the same cannot be said of
Kazakhstan, which is explained by the predominated Islamic food culture, and therefore the
consumption of pork is at a minimal level there. Ukraine is a highly promising country in terms
of agriculture and livestock development, but because of the current economic and political
instability, the meat consumption rate is at a low level there.
In meat consumption patterns, we have discussed the consumption rates of poultry,
pork, cattle and ovine meats, although goat meat may also be included in the latter. This is the
case in Georgia, for example. In some countries, the consumption of other types of meat may
also be of some significance (for example, in China, given the country's highly varied cuisine),
but globally, in quantitative terms, it should not be substantial, so it is not usually accounted.
Until recently, pork was dominant in meat consumption pattern in the world, in the diet of the major consumers such as China and the European Union, and pork still is the highest
percentage in the diet, although there has been a recent increase in poultry consumption, which
is due to several factors. First, it should be noted that poultry meat is the most inexpensive, as
compared to production of other meat products, the cost of feeding stuffs is several times lower. However, owing to its biological characteristics, poultry is considered to be a fast-growing
sector. Trend sin healthy nutrition observed in developed countries contribute to an increase in
poultry meat consumption. It is a well-known fact that poultry meat is rich in animal proteins
and low in cholesterol as compared to other types of meat.
From a socio-economic point of view, great importance is attached to achieving an
appropriate level of the physiological standards of nutrition in meat consumption in Georgia,
which we determined at a level of 65 kg. At the same time, it is also necessary to identify meat
consumption pattern, which should be based mostly on local production opportunities, the
established food culture and the principles of healthy eating. By 2018, an average annual meat
and meat products consumption per capita was 38 kg in Georgia, and structurally this volume
was divided by type as follows: 47.4% accounted for poultry, 28.9% - for pork, 21.1% - for
beef, and 2.5% accounted for ovine and goat meat. In our view, these proportions, which have
been established as a result of the impact of market forces, are not going to change
significantly, although some adjustments are desirable. In addition, if we also take into account
that meat consumption per capita in Georgia should increase by 27 kilograms, these adjustments can be made smoothly.
In our view, the rate of poultry meat consumption in Georgia should be at least at a
level of 50%, which, according to the physiological standards of nutrition, is equivalent to 32.5
kg in absolute numbers. The poultry industry must be diversified, and special attention should
be attached to promoting the local production and consumption of turkey meat. Consumption
of ovine and goat meat should be significantly increased, especially the latter, as goat is a
traditional farm animal for western Georgia. To this category should also be added the rabbit
meat, and the total consumption rate of ovine, goat and rabbit meat should be increased
substantially, and meat rationing should make upat least 6%, or about 4 kg. There are no large
reserves for the growth of beef consumption in Georgia, so at best, it will remain at a level of
about 20%, which, according to the physiological standards of nutrition, is equivalent to 13 kg.

77

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
The remaining 15.5 kg, or about 24%, will be attributed to pork, which will always remain an
important part of the meat rationing due to Georgian dietary habits.
Particular importance is attached to achieving an appropriate level of the
physiological standards of nutrition in meat consumption in Georgia(by our calculations - 65
kg). In our view, these proportions, which have been established as a result of the impact of
market forces,In our view, the proportions that have been established as a result of the impact
of market forces on the consumption of different types of meat should not change significantly,
although some adjustments are possible.
In addition, it should also be taken into account that meat consumption per capita in
Georgia should increase by 27 kilograms that allows to make these adjustments smoothly.
The poultry industry must be diversified, and special attention should be attached to
promoting the local production and consumption of turkey meat. Consumption of ovine and
goat meat should be increased significantly.
An important basis of meat consumption patternpresented in the paper is that it should
be coveredby local production. We should also remember that meat is a valuable product, and
development of its local productionwill increase the productivity, net rent and, consequently,
the price of Georgian land, and this will allow it, as an important asset of agricultural
production, to become fully involved in economic activities.
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THE IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON EDUCATION AND R&D AS FACTOR OF HOMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH

Annotation. The Strategies of many countries are focused on the area of growth such as
sustainable and inclusive growth. These goals could be realized with a good education and
training system a creative industries and a great effort to create a research-intensive economy. This couldn’t be achieved without major contribution of human capital.
This research aims study how the factors of human capital impact on economic growth.
Studying contribution of human capital to economic growth, the main methodological
problems is to choose the correct measure of human capital. Therefore we analyze three
approaches for human capital measurement. We highlights channel through witch human
capital influence on economic growth. The paper tried to reveal the role of government
expenditure in education and R&D as a factors of the growth human capital in Georgia.
We have used three proxies for human capital accumulation: government expenditure on
education, government expenditure on R&D and number of patents application by residents. Our main results support the argument that expansion of education expenditure has
a positive effect on per capita GDP and to argue that the investment in human capital influence the sustainable development of the county.
Key Words: Human Capital; Economic Growth; R&D Expenditure; Government Expenditure in Education; Econometric Model.
Introduction
Identifying economic and non-economic aspects, the OECD proposed a broad definition of
human capital as “The knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal, social and economic well-being” (OECD,
2001). This definition has obtained wide acceptance.
Schultz (1961) introduced the term “human capital” and referred it to the value of human
capabilities. He declared that human capital is not dissimilar to other types of capital, it
could be invested in various ways such as education and training. That is, the more education and training, the higher the accumulated human capital stock is. As a result, such investment will generate higher productivity, thus raising one’s earnings and resulting in
higher aggregate level of production, and so does the national income (Izushi H., Huggins
R., 2004).
Human capital was generally defined into five categories: Health facilities and services;
On-the-job training; Formally organized education at the elementary, secondary and higher levels; Study programs for adults; Migration of individuals and families to adjust to
changing job opportunities. The concept of human capital relate to the abilities and skills

79

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
of human resources of countries, while human capital formation relate to the process of
acquiring and increasing the number of people with the skills, good health, education and
experience that are critical for economic growth. Therefore, investment in education and
health are considered as human capital components.
Human capital might affects growth through two channels. First - human capital directly
participate in production as a productive factor. Consequently, the accumulation of
human capital would directly generate the growth of output. Second - human capital can
contribute to raising technical progress and the level of human capital affects productivity
growth.
The Methodological Framework
The contribution of human capital to economic growth accepted by theoretical models and
as by empirical studies. The main methodological problems is to choose the indicator used
to measure human capital. In the other words how to measure human capital. There are
three the approaches for human capital measurement.
The Cost-Based Approach. Among direct measurement approaches, the approach measures
human capital by looking at the stream of past investments undertaken by individuals,
households, employers and governments. The cost-based approach is relatively easy to apply, because of the ready availability of data on both public and private expenditures in
formal education. In terms of mathematical formula, the cost-based approach can be expressed as the following.

where C is the discounted total cost; c is the expected cost in the year j; s is the expected
cost in the year i and r is the discount rate.
The Income-Based Approach. The approach measures human capital by looking at the
stream of future earnings that human capital investment generates over the lifetime of a
person. Therefore, in contrast with the cost-based approach, which focuses on the input
side, the income-based approach measures the stock of human capital by looking at the
output side. This approach measures human capital by summing the discounted values of
all future income streams that all individuals expect to earn throughout their working life
or lifetime. Mathematically,

where Y is the discounted total expected income; y is the expected income in the year j; ei
w is the expected income in the year i, and r is the discount rate.
The approach elaborated by Jacob Mincer is empirically implemented by explaining the
logarithm of the wage of a worker from her/his educational attainment and labour market
experience (which is also source of human capital formation), while controlling for a set of
background characteristics such as gender, type of labour contract (e.g. full-time or parttime, fixed term or tenure), and sector of economic activity:
log( , ) = +
+
, + ,
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where w is the gross hourly wage of worker i in year t, X includes background characteristics, γ is the regression coefficient of these background characteristics, α is a constant term,
and ε is an error term. The term S indicates the schooling level of the individual, and regression coefficient β measures the private return to investment.
The schooling level S is often measured as the number of years of education. In that case
the quasi-elasticity β has a straightforward interpretation: it measures the % increase in the
person's wage when (s)he would take an additional year of schooling. existing estimates of
β are in the range of 5 to 15%. (Mincer, J. (2004)).
Starting point is the idea that schooling is an investment in human capital, and this investment would generate a future return in the form of a higher wage for the individual.
The Output-Based Approach. This approach measures human capital by its output. In other
words, several indicators that can sufficiently represent the stock of human capital as a
whole or at least as a group might be employed as the proxy. It is important to note that
this approach does not directly view human capital as accumulated. Rather, it tends to find
a suitable indicator or index that reflects the amount of human capital of an economy or a
group of people. They might be average years of schooling, literacy rate, enrolment rate,
net enrolment, gross enrolment, or some other educational attainment indexes. The
formula can be expressed below.

Where H is human capital, I L is the proportion of the labor force with the ith level of education and I H is the number of years of schooling associated with the its level of education.
The Indicators-based Approach. Recently several indicators are widely used for measurement of human capital. 1. The UN Human Development Index (HDI), which combines
measures of average achievements in a country in three basic dimensions of human development, i.e. health, education and knowledge, and standards of living. The structure of the
index is constituted to health, knowledge, and standard living with many sub-variables
such as life expectancy at birth, adult literacy rate, gross enrollment ratio, and GDP per
capita. The Human Development Index (HDI) provides a single index measure which aims
to capture three key dimensions of human development: a long and healthy life, access to
knowledge and a decent standard of living (https://unctad.org); 2. World Bank Human
Capital Index (HCI) (https://ourworldindata.org ; 3. The PISA, which tests 15-16 year olds
students for their cognitive skills in terms of reading, mathematics, science and problem
solving; 4. The PIAAC, which tests adults for their competencies in terms of literacy, numeracy and ability to solve problems in technology-rich environments
(http://data.uis.unesco.org).
A new approaches of human capital measurement clarifies what indicators can be considered to precisely measure more accurate human capital. Measurement is closely linked to
education-related factors as proxies of human capital.
There are many study in economic literature that show the channels through which human capital accumulation and education may lead to economic growth. One of the main
methodological difficulty is to choose the proxy indicator used to measure human capital.
Human capital is considered as a fundamental factor for the research sector, where current
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research has a positive spillover for the productivity of future research. R&D is intensive in
human capital relative to other sectors.
Mankiw, Romer, and Weil (1992) have built a model to explain the growth endogenously
by extending the Solow growth model to enlist human capital as a separate input from labor (known as MRW models). The variables in their model can be expressed in terms of
efficiency unit of labor. Based on the similar production function and by assuming that the
country specific shock is not correlated with the saving rate and population growth, the
OLS estimation can be employed. They use average percentage of working people in secondary school to proxy for human capital investment rate and other traditional variables as
well as the baseline coefficients, and establish relations among the variables through the so
called Augmented Solow model. The results show this model can explain over 67% of the
cross-country difference in income per capita. Also, another interesting result is that the
poor countries tend to converge to the steady state faster than the rich countries
There are research papers estimating the relationship between public funding of education
and economic growth both in developed and transition countries. Results of Barro (1999)
showed positive link between education quality and economic growth. Gregorious and
Ghosh (2007) made use of the heterogeneous panel data to study the impact of government
expenditure on economic growth. Their results suggest that countries with more government expenditure tend to higher economic growth. Nonnemen and Vanhoudt (1996) use as
proxy in MRW model, the share of education expenditure in GDP and they conclude that
the relationship between human capital and economic growth is insignificant. Murthy and
Chien (1997) as a proxy of human capital using a weighted average of the population registered in tertiary education, secondary and primary and they conclude that there is a significant positive and direct links with economic growth. Barro and Lee (1993), Islam (1995)
used as a proxy for human capital the average number of years of schooling of the population over 25 years (Pelinescu E. (2015)). María Serena (2001) used as a proxy for human
capital both individual income (assuming these increase as the accumulation of human capital increases) and the educational attainment of the population aged 25 years and over, as
an average years of education. The positive impact of education quality more than quantity
is highlighted by Hanushek and Woessmann (2007) and Hanushek and Kimbo (2000), who
use as indicators of human capital the results of PISA and TIMS tests. Hanushek and
Schultz (2012) for example showed that a deviation of 100 points in PISA test results may
lead to a difference of 2 percentage points in the growth rate of GDP per capita (Pelinescu
E. (2015)).
In many papers, because the average number of years of schooling is difficult to determine,
this indicator was replaced by gross enrolment rate in primary, secondary and tertiary
school or by enrolment rate (literacy rate).
The model and Empirical results
The models used in the literature provides the opportunity to highlight some derived limits
either from the election of the indicators used, either in their form of expression (as pace,
level or logarithm) or the method of calculation. After analyzing above mentioned methods we applied a regression model and have used three different proxies for human capital accumulation: government expenditure on education, government expenditure on re-
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search and development and number of patents application by residents. We have applied
annual statistical data during the period 2000-2017 for Georgia.
In highlighting the impact of human capital on economic growth will be take into the
consideration other variables such a Private R & D Expenditure and high technology export but due the limited data we cannot take into account this variables. The source of the
data is Eurostat, World Bank, UNESCO and UNctat. Therefore, our model is as follows:

Y = bο+ b1 GOVE + b2 GERD + b3 NoP + U ,

(1)

Where,
Y is GDP Per Capita Atlas Method (Current $) in country for year t, (GDP/capita is the
real level of GDP per capita and is a direct function of human capital (H));
GOVE - Expenditure on education as percentage of total government expenditure % for
year t;

GERD - Government expenditure on R&D as a percentage of GDP;
NoP - Patents applications by residents it is the number of patents for year T.
In the present study, two models were performed. Firstly, this method is used as a means of
finding the estimators of the coefficients of the model. According to this method, we look
for a line that minimizes the sum of squares of residues. For the estimated model (Linear
Regression) we employ three explanatory variables, such as government expenditure on education, R&D expenditure, number of patents. The results from the estimate of the regressions are presented in the following table.

C
GOVE
GERD
NoP

Coefficients

Standard Error

1704,132818
1556,832569
1593,315181
447,0214506
-4223,073066
1617,895603
-14,3408208
2,363168109
Source: The processing of the author

t Stat
1,094615344
3,56429245
-2,610225937
-6,068472552

Table #1
P-value

0,292160553
0,003111361
0,020563827
2,89424E-05

At next stage, the variables are generated as logarithmic values of the sum of GDP Real and
expenditures on education and number of patents. We performed the regression by including
all the variables in the model. This model therefore estimates that:

Ln (Y )= bο+ b1 Ln(GOVE) + b2 Ln (GERD) + b3 Ln (NoP) + U ,

(2)

Using Statistics dates, we obtain the following regression output represents in the table #2

Coefficients

Standard Error

t Stat

Table #2
P-value

C
Ln (GOVE)
Ln (GERD)

9,23641

1,254134

7,36477

3,54E-06

2,260754

0,579083

3,904024

0,001589

-0,37981

0,119316

-3,18319

0,006639

Ln (NoP)

-0,86682

0,183948

-4,71232

0,000333
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Source: The processing of the author
Both of models are statistically significant. The linear model revealed a positive relationship, statistically significant between GDP per capita and public expenditure on education
as expected according to economic theory. Unexpected is the negative relationship between expenditure in R&D and GDP per capita.
The chosen logarithmic model we find significant results for the one of the explanatory variables - public expenditure on education. The model revealed a negative relationship, statistically significant between GDP per capita and innovative capacity of human capital (evidenced by the number of patents). Unexpected is the negative relationship between expenditure in R&D and GDP per capita. Therefore, our results should be interpreted in this
context: The regression outcomes could be improved with longer time series for human
capital as human capital affects economic growth with essential time lag. In the future we
will use in the model as alternative variables for human capital.
In the future we will use in the model as alternative variables for human capital, weighted
average of the population enrolled in primary education, secondary and tertiary to highlight how the results were influenced by choosing the proxy for human capital.
Conclusions
At presented paper we have empirically investigated the extent to which investments in
human capital accumulation have contributed to the growth dynamics in Georgia over the
last decades. We have applied statistical data with random effects during the period 20002017. We have used three different proxies for human capital accumulation: government
expenditure on research and development government expenditure on education and
number of patents application by residents.
From the Regression Results it was found that the government expenditure on education in
Georgia has significant effect on Real Gross Domestic Product (RGDP). Consequently, public
financing of education is a true parameter of measuring economic growth. This paper suggest
that education is not the only, or the major contributing factor of per capita GDP, there are other contributing factors.
To conclude, the relationship between R & D expenditure and economic growth needs to be
built in the long run in order to have a positive correlation. Survey results have shown that increasing the amount spent on R & D does not necessarily lead to economic growth. Our main
results support the argument that expansion of education expenditure has a positive effect on
per capita GDP. Therefore, policy makers must pay more attention to the quality of education.
The regression outcomes could be improved with longer time series for human capital as
human capital affects economic growth with essential time lag. Therefore, our results
should be interpreted in this context. In the future we will use in the model as alternative
variables for human capital.
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ამ მიზნების მიღწევა შეიძლება განხორციელდეს განათლებისა და ტრენინგის
გამართული სისტემის, კვლევებსა და დამუშავებებზე (R&D) ორიენტირებული
ინდუსტრიებისა და მეცნიერებატევადი ეკონომიკის შექმნით. ეს კი შეუძლებელია
ადამიანისეული კაპიტალის მნიშვნელოვანი წვლილის გარეშე.
ნაშრომი მიზნად ისახავს ადამიანისეული კაპიტალის ეკონომიკურ ზრდაზე ზეგავლენის ემპირიული ასპექტების გამოკვლევას, რისთვისაც უპირველეს
ყოვლისა მნივნელოვანია ადამიანისეული კაპიტალის გაზომვა. აღნიშნულიდან
გამომდინარე შემოთავაზებულია ადამიანისეული კაპიტალის გაზომვის შემდეგი
მიდგომები: დანახარჯების მიხედვით, რომელიც ემყარება ადამიანისეული კაპიტალის შეფასებას იმ დანახარჯების მიხედვით, რომელსაც სახელმწიფო/კერძო
სტრუქტურები ახორციელებენ მისი განვითარებისათვის; შემოსავლების მიხედვით,
რომელიც ემყარება მინსერის მიდგომას - ადამიანისეული კაპიტალი შეფასდეს იმ
შემოსავლების მიხედვით, რასაც იღებს ადამიანი მისი სამუშაო გამოცდილების
შესაბამისად; ინდექსების მიხედვით, რომელიც ემყარება ფართოდ გავრცელებულ
ისეთ ინდექსებს, როგორიცაა: გაეროს ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI),
მსოფლიო ბანკის ადამიანისეული კაპიტალის ინდექსი (HCI), PISA ტესტი და სხვა.
ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი იმ არხების
ანალიზს, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანისეული კაპიტალი გავლენას ახდენს
ეკონომიკურ ზრდაზე. დადგენილია ადამიანისეულ კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციების ქვეყნის მდგრად განვითარებაზე ემპირიული ზეგავლენის
ხარისხი. ნაშრომში გამოვლენილია განათლებასა და R&D–ში სახელმწიფო
ხარჯების ადამიანისეული კაპიტალსა და ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის წვლილი
საქართველოში. ზემოთ მოტანილი მიზნის მისაღწევად აგებულია როგორც წრფივი,
ისე ლოგარითმული მოდელები, რომლებშიც ამხსნელ ცვლადებად განხილულია
სახელმწიფო დანახარჯები განათლებაზე, კვლევებსა და დამუშავებებზე (R&D),
ასევე რეგისტრირებული პატენტების რაოდენობა. საქართველოს ემპირიული
მონაცემების მოდელირების შედეგები განათლებაზე გაწეული დანახარჯების
შემთხვევაში თანხვედრაში აღმოჩნდა თეორიულ ეკონომიკურ დებულებებთან.
რაც შეეხება დანარჩენ ეკონომიკურ ცვლადებს - დანახარჯებს კვლევებსა და
დამუშავებებზე (R&D) და რეგისტრირებული პატენტების რაოდენობას, მიუხედავად მათი სტატისტიკურად მნიშვნელოვნებისა, ისინი უარყოფით კორელაციაში
აღმოჩნდა შედეგობრივ ცვლადთან. ამ შედეგის ინტერპრეტაცია მხოლოდ შემდეგი
შეიძლება იყოს: აღნიშნული ცვლადების ზემოქმედების შეფასებისათვის გასათვალისწინებელია დროითი ლაგი და აუცილებელია უფრო გრძელვადიანი პერიოდის
მოდელირება.
საკვანძო სიტყვები: ადამიანისეული კაპიტალი; ეკონომიკური ზრდა; R&D
სახელმწიფო დანახარჯები; სახელმწიფო დანახარჯები განათლებაში; ეკონომეტრიკული მოდელი.
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SECTORAL ECONOMY
მედეა მელაშვილი
თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი,
ქეთევან ქველაძე
ეკონომიკის დოქტორი,
ნუნუ ქისტაური
ეკონომიკის დოქტორი

განათლების თავისებურებები ევროკავშირსა და მის
ზოგიერთ ქვეყანაში

ანოტაცია. სტატიაში გამოკვლეულია განათლების სისტემის სრულყოფისა და
განვითარების თავისებურებები ევროკავშირსა მის ზოგიერთ ქვეყანაში, კერძოდ,
გაანალიზებულია განათლების სისტემის ფორმები ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა:
დიდი ბრიტანეთი3, შვეიცარია, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ფინეთი, რომლებმაც ამ დარგში განსაკუთრებულ წარმატებებს მიაღწიეს. მითითებულია, რომ
ნებისმიერ ქვეყანაში ცოდნის ეკონომიკაზე წარმატებული გადასვლა,სხვა ფაქტორებთან ერთად, შესაძლებელია განათლების სფეროს სრულყოფით.
საკვანძო სიტყვები: ცოდნის ეკონომიკა, განათლების სისტემა. ევროკავშირის
ქვეყნების ინოვაციური სისტემები, ევროკავშირის ქვეყნების საგანმანათლებლო
სისტემები.
შესავალი
გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დასავლეთის ეკონომიკურ მეცნიერებაში ფართო გავრცელება ჰპოვა ტერმინმა „ცოდნის ეკონომიკა“, რომელიც შემოიტანა ავსტრო-ამერიკელმა მეცნიერმა ფრიც მაჰლუპმა 1962 წელს.იგი თვლიდა, რომ
ბუნებრივი მატერიალური რესურსები, მართალია, რჩება როგორც ეკონომიკური
კეთილდღეობის საფუძველი, მაგრამ მთელი სამეურნეო სისტემის ზრდა და
განვითარება უზრუნველყოფილია არა იმდენად გარე, არამედ უფრო მეტად შიდა,
არამატერიალური ფაქტორებით, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ცოდნა, რომ
ცოდნის ეკონომიკის ფორმირებისა და განვითარების ძირითადი ფაქტორი არის
ადამიანისეული კაპიტალია [3].
გაეროს ექსპერტების აზრით, ცოდნის ეკონომიკა - ეს არის ეკონომიკა, სადაც
ცოდნა იქმნება, ვრცელდება და გამოიყენება ქვეყნის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით. ამასთან, ცოდნა ამდიდრებს ეკონომიკური
პროცესების ყველა მონაწილეს, ყველა დარგს, ყველა სექტორს. ცოდნის ეკონომიკის
ქვეშ, როგორც წესი, იგულისხმება ისეთი ეკონომიკა, როდესაც მშპ-ს მნიშვნელოვანი ნაწილი იქმნება იმ დარგებში, რომლებიც უშუალოდ აწარმოებენ ახალ
ცოდნას, ინფორმაციულ სიახლეებს და მომსახურებას, ასევე მოწყობილობებს
ცოდნის გადაცემისა და გადამუშავებისათვის. ცოდნის ეკონომიკას არსებობა და
განვითარება შეუძლია მხოლოდ იმ საზოგადოებაში, სადაც მეცნიერება, როგორც
3ნაშრომში

შესწავლილია დიდი ბრიტანეთის განათლების სისტემაც, ვინაიდან იგი ევროკავშირის შემადგენლობიდან სულ ახლახან გამოვიდა
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ძირითადი კომპონენტი,გავლენას ახდენს ეკონომიკის უკლებლივ ყველა სფეროზე,
ხოლო სამეცნიერო ცოდნის შექმნა და გამოყენება განისაზღვრება არა მარტო
ეკონომიკური ეფექტიანობის მოთხოვნებით, არამედ იმითაც, რომ იგი სხვადასხვა
ფორმით იჭრება ყველა ადამიანის ყოფით ცხოვრებაში.
ევროკავშირის განათლების სისტემის თავისებურებები
მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, დღეისათვის განვითარებული ქვეყნების
შიდა პროდუქტის 50% ცოდნაზეა დამყარებული. ცოდნას კი ძირითადად განათლების სისტემა იძლევა მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით, რომელიც მიმართული უნდა იყოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისაკენ. ამ მიზნით სრულიად
გადაუდებელი გახდა ევროკავშირში შესაბამისი კადრების აღზრდა, ამიტომ დაიწყო
განათლების სისტემის სრულყოფა, რასაც წინ უძღოდა შესაბამისი ერთიანი
პოლიტიკის შემუშავება.
ევროკავშირის შექმნისთანავე (1993) აქ წინა პლანზე წამოიწია ევროპის
ერთიანი ინოვაციური სივრცის შექმნისა და შემდგომი განვითარების საკითხმა.
მალევე, 1995 წელს, ევროკომისიამ განსახილველად წარმოადგინა ე.წ. „ინოვაციების
მწვანე წიგნი“ („Green Paper on Innovation“), სადაც
ევროპაში ინოვაციური
საქმიანობის პრობლემა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემად იქნა აღიარებული. შემდეგ, 2000 წელს, ევროკომისიაში ინიცირებულ იქნა წინადადება ერთიანი
ევროპული სამეცნიერო სივრცის (European Research Area) შექმნის შესახებ, რომლის
მთავარი ამოცანები ძირითადად იყო: ინვესტიციების გაზრდა ცოდნის სფეროში;
წამყვანი სამეცნიერო ცენტრების ქსელის შექმნა; ევროპულ დონეზე მეცნიერთა
კარიერისათვის ხელშეწყობა; ევროპელ მკვლევართა მობილურობის გაზრდა და
სხვა [1]. ეს ამოცანები კი არ შეიძლებოდა გადაჭრილიყო მათი საფუძვლის განათლებისა და მეცნიერების განვითარების გარეშე.
იმავე 2000 წელს ლისაბონში ევროკავშირის სახელმწიფოთა მეთაურებმა
მიიღეს რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც, 2010 წლისათვის ევროკავშირი მსოფლიოში მოწინავე პოზიციებზე უნდა გასულიყო. მას ეწოდა „ლისაბონის დეკლარაცია“, ხოლო დასახულ მიზნებს – „ლისაბონის სტრატეგია“. ლისაბონის სტრატეგიის მიხედვით, დანახარჯები კვლევებსა და შემუშავებებზე 2010 წლისათვის უნდა
გაზრდილიყო მშპ-ს 3 პროცენტამდე ყველა ქვეყნის მიხედვით, ამასთან, კერძო
სექტორის წილი უნდა ყოფილიყო აღნიშნული დანახარჯების ორი მესამედი [1].
ევროკავშირში არაერთი დოკუმენტი მომზადდა ევროპის სამეცნიეროკვლევითი სფეროს სტრატეგიის და განვითარების პოლიტიკის შესახებ. მათ შორის
განსაკუთრებით აღსანიშნავია: „უნივერსიტეტების დიდი ქარტია“; „ლისაბონის
კონვენცია“, „სორბონის დეკლარაცია“; „ბოლონიის დეკლარაცია“; „ლისაბონის
დეკლარაცია“; „ლისაბონის სტრატეგია“, „ლიუბლიანის პროცესი“; „სამეცნიერო
კვლევებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ჩარჩო-პროგრამები“; პროგრამა
„ევროპა 2020“; „ჰორიზონტი 2020“; „ევროპული ტექნოლოგიური პლატფორმები“ და
სხვა [2].ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ის დოკუმენტები, რომლებიც კერძოდ საგანმანათლებლო სფეროს არეგულირებს. მაგალითად, 1988 წელს ევროკავშირში ხელი მოეწერა საერთო დეკლარაციას, რომელსაც ეწოდა “უნივერსიტეტების დიდი ქარტია” (Magna Charta Universitatum) და რომელშიც გამოხატული
იქნა პოზიცია უნივერსიტეტების საქმიანობის შემდგომი მიმართულებების შესახებ.
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ასევე ყურადღება გამახვილდა უნივერსიტეტთა შორის თანამშრომლობაზე პროგრამების შემუშავების, სახელმძღვანელოების მომზადების, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მობილურობისა და სამეცნიერო საქმიანობის სფეროში.
1997 წელს ლისაბონში ხელი მოეწერა კონვენციას კვალიფიკაციის აღიარების
შესახებ, რაც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ევროპის ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის ჩამოყალიბების მიმართულებით.კონვენციის თანახმად,
უნივერსიტეტების ავტონომიურობის აღიარებასთან ერთად, უნდა მომხდარიყო
სამართლებრივი ნორმების გარკვეული უნიფიკაცია, რომელიც დაკავშირებული
იყო დიპლომებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის ურთიერთაღიარებასთან.
1998 წელს ხელი მოეწერა “სორბონის დეკლარაციას”, რომლის მთავარი
მიზანი იყო ევროპის უმაღლესი განათლების ერთიანი ღია სივრცის შექმნა. სორბონის დეკლარაციის შემდეგ 1999 წელს მიღებული იქნა საყოველთაოდ ცნობილი
“ბოლონიის დეკლარაცია”, რომელშიც საუბარია უნივერსიტეტების მიერ კადრების
მომზადებაზე ერთიანი ევროპული შრომის ბაზრისათვის. ბოლონიის პროცესი
მოითხოვდა სერიოზულ გარდაქმნებს უნივერსიტეტების სტრუქტურაში, სასწავლო
გეგმებში, სწავლების პროცესებში. თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო
სწავლების ორი საფეხური – ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა, შემდეგ კი დაემატა
დოქტორანტურა, რომელიც ანიჭებს ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხს (ლათინურად Philosophiae doctor, შემოკლებით PhD) [1].
მოგვიანებით, 2006 წელს, ბოლონიის პროცესის შესაბამისად შემუშავდა
დოკუმენტი – “უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში ხარისხის შეფასების
სტანდარტები და რეკომენდაციები” (Standards and Guidelines for quality assurance in
the European Higher Education Area). 2008 წელს კი შეიქმნა “უმაღლესი განათლების
ხარისხის კონტროლის ევროპული რეგისტრი” (European Quality Assurance Register for
Higher Education, EQAR).
იმავე 2006 წელს ევროკავშირის მიერ მიღებულ იქნა დოკუმენტი – “ცოდნიდან პრაქტიკისაკენ. ევროკავშირის ფართო ინოვაციურისტრატეგია” (“Putting
knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the European
Union”),რომელშიც აღიარებულია, რომ ინოვაციური განვითარების საფუძველია
განათლება და მეცნიერება, მათი კავშირი პრაქტიკასთან, ანუ ეკონომიკასთან
(ბიზნესთან).
ევროკავშირში, ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტების საფუძველზე, სამეცნიერო
და საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების სტრატეგიული გეგმის მიხედვით,
უნდა შეიქმნას და განვითარდეს ერთიანი ჯაჭვი ფუნდამენტური კვლევებიდან მათ
კომერციალიზაციამდე. სწორედ ამ მიზნით 2010 წელს მიღებული იქნა პროგრამა
“ევროპა 2020”, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა პროგრესი განათლების,
მეცნიერებისა და შემუშავებათა ანუ ინოვაციების სფეროში.
ამ პროგრამის ერთ-ერთი ბლოკი „ახალგაზრდობის მოძრაობა“ მიმართულია
განათლების სისტემების შედეგიანობის ზრდაზე. ამ კუთხით მუშაობა მიმდინარეობს ორ – რეგიონულ და ლოკალურ დონეზე. პირველს ახორციელებს ევროპული კომისია მთლიანად ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მეორეს – უშუალოდ
პროგრამის წევრი ქვეყნები.
პირველი დონის პრიორიტეტული ამოცანებია ინტეგრაციული პროცესების
გაძლიერება, ევროკავშირის ქვეყნების მთელ ტერიტორიაზე ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირება, სტუდენტების მობილობის დონის ამაღლება,
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არსებული საგანმანათლებლო სისტემების რეფორმირება. ლოკალური დონის
ამოცანებია ინვესტირების აუცილებელი დონის უზრუნველყოფა, განათლების
შედეგიანობისა და ხარისხის, მასწავლებელთა პროფესიული უნარების და
კვალიფიკაციის, საგანმანათლებლო სისტემების ღიაობის და ხელმისაწვდომობის
ზრდა. ამ მიზნების შესრულება აუცილებელია ღია ევროპული ბაზრის შესაქმნელად, რომელიც მუდმივად შეივსება კვალიფიციური ადამიანისეული რესურსით,
რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს სტაბილურ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
ევროკავშირში არასოდეს შეცვლილა პრიორიტეტები, არ შეწყვეტილა და
დღესაც წარმატებით გრძელდება მუშაობა დასახული მიმართულებით. ამის
ნათელი დასტურია ევროკავშირში ჩამოყალიბებული მჭიდრო და ორგანული
კავშირი განათლებას, მეცნიერებასა და ბიზნესს შორის, რამაც იგი მსოფლიოში
მოწინავე პოზიციებზე გაიყვანა.
2004 წელს მსოფლიო ბანკმა სპეციალური პროგრამის, „ცოდნა განვითარებისათვის (Knowledge for Development – K4D)“, ფარგლებში შეიმუშავა და დღესაც
გამოიყენება ყოველწლიური „ცოდნის ეკონომიკის ინდექსი“ – კომპლექსური მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარების
დონეს. მას იყენებს სხვადასხვა ქვეყანა ცოდნის შექმნის, მიღებისა და გავრცელების
შესაძლებლობების შესაფასებლად. ამ ინდექსის მიხედვით ბოლო წლებში მოწინავე
პოზიციებზე მუდამ არიან ევროკავშირის ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა: დიდი
ბრიტანეთი, შვეიცარია, ესპანეთი, იტალია, ფინეთი.
სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
ჩატარებული კვლევები ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ევროკავშირის ქვეყნები
წარმატებით ახორციელებენ განათლების ამა თუ იმ აპრობირებული სისტემის
დანერგვასა და შემდგომ განვითარებას. ნებისმიერი საგანმანათლებლო სისტემის
წარმატება დიდწილადაა დამოკიდებული მისი საწყისი ეტაპის - სასკოლო განათლების სწორად ორგანიზებასა და განვითარებაზე. ევროპული სკოლების უპირატესობა ის არის, რომ მათი კურსდამთავრებულები იოლად განაგრძობენ სწავლას
მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, იგი უზრუნველყოფს ცოდნის აუცილებელ
დონეს და უცხო ენის ფლობას. სკოლებში არიან კონსულტანტები, რომლებიც
ბავშვებს მომავალი სპეციალობის არჩევაში ეხმარებიან, ამზადებენ უნივერსიტეტის
გამოცდებისათვის და ეხმარებიან იმ დოკუმენტების შეგროვებაში, რომელიც მათ
ჩარიცხვისთვის სჭირდებათ. ეს ყველაფერი მოზარდებს უნივერსიტეტში ჩაბარების
გარანტიას უქმნის, თანაც არა მხოლოდ ევროპის, არამედ, სხვა ქვეყნების უმაღლეს
სასწავლებლებშიც.
ევროპის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ბავშვები სწავლობენ დაახლოებით 6-დან 18 წლამდე. არსებობს დაბალი (6-11 წელი), საშუალო (11-16 წელი)
და მაღალი (16-18 წელი) ტიპის სკოლები. სწავლის ბოლოს ყველა აბარებს გამოსაშვებ გამოცდას. ამასთან, სკოლები იყოფა მუნიციპალურ და კერძო სკოლებად.
მუნიციპალური ხელმისაწვდომია უცხოელი ბავშვებისთვისაც, ოღონდ იმ
შემთხვევაში, თუ მათი მშობლები ცხოვრობენ ან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ მოცემულ ქვეყანაში(ამიტომ უცხოელების უმრავლესობა კერძო სკოლებში
სწავლობს).
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განათლების სისტემები ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში
ევროკავშირის დაარსებისთანავე (1993) შეთანხმდნენ, რომ არ მოხდებოდა
განათლების სისტემის სრული უნიფიკაცია. იგი რჩებოდა ცალკეული ქვეყნის
კომპეტენციაში.
ევროპული სკოლები საერთო სტანდარტს იცავს, მაგრამ დეტალებში შეიძლება ერთმანეთისაგან განსხვავდებოდნენ. ეს განსაკუთრებით ეხება სწავლების
ყველაზე საპასუხისმგებლო ნაწილს–საშუალო სკოლის ბოლო ორ წელიწადს,
რომელიც მოსწავლეს ატესტატის მიღებისათვის ამზადებს:
დიდ ბრიტანეთში, რომელიც, მართალია, დღეს უკვე აღარაა ევროკავშირის
წევრი, მაგრამ საგანმანათლებლო სფერო სწორედ ევროკავშირის სტრატეგიული
გეგმის მიხედვით აქვს აწყობილი, სასწავლო წელი სექტემბერში იწყება და
ტრიმესტრებად იყოფა (თითო ტრიმესტრი - 13 კვირა); სწავლება, რა თქმა უნდა,
ინგლისურ ენაზეა. 14 წლიდან მოსწავლეები ერთვებიან პროგრამაში, რომელიც მათ ამზადებს საშუალო განათლების სერტიფიკატის GCSE (General Certificate
of Secondary Education) მისაღებად. მასში შედის სავალდებულო საგნები (ინგლისური და მათემატიკა) და რამდენიმე დამატებითი საგანი, რომლებსაც თავად
ირჩევენ (მაგალითად, ხელოვნება, დიზაინი, ბიზნესი, უცხო ენები და სხვ.). პროგრამის ბოლოს აბარებენ გამოცდას და იღებენ სერტიფიკატს ქულებით შეფასების
სისტემით.16 წლიდან სკოლაში იწყება A-Level - უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების მოსამზადებელი პროგრამა. ის მოიცავს სავალდებულო საგნებს და დამატებით ორ-სამ არჩევით დისციპლინას. მოზარდებს შეუძლიათ ზუსტი მეცნიერებების, ბიზნესის საფუძვლების, ბუღალტერიისა და კულინარიის, ასევე ენების,
მათ შორის, ძველბერძნულის და ლათინურის შესწავლა. ყველა საგნის კურსის
ბოლოს ბარდება გამოცდა. საგნების და საგამოცდო ნიშნების ერთობლიობაზეა
დამოკიდებული ის, მიიღებენ თუ არა მოსწავლეს სასურველ უნივერსიტეტში.
სამაგიეროდ, A-Level-ის დიპლომებს არა მხოლოდ დიდი ბრიტანეთისა და ევროკავშირის, არამედ მთელი მსოფლიოს უნივერსიტეტები აღიარებენ.დიდი ბრიტანეთის სკოლებში განათლების მიღება საკმაოდ ძვირია - სწავლის ფასები შეიძლება
განსხავავებული იყოს, მაგრამ საშუალოდ ის წელიწადში დაახლოებით 20 000-30
000 ფუნტია [13].
შვეიცარიაში სწავლა ოთხ ენაზეა შესაძლებელი: ფრანგულად, გერმანულად,
იტალიურად და ინგლისურად. ქვეყანაში დაახლოებით 250 სკოლა-პანსიონია,
რომლებიც სხვადასხვა საგანმანათლებლო სისტემების მიხედვით მუშაობენ. მათ
შორის გავრცელებულია A-Level და IB(International Baccalaureate), მაგრამ
განსაკუთრებით პოპულარულია IB პროგრამა, რომელიც შვეიცარიაში შეიმუშავეს
როგორც უნივერსალური სასკოლო მოსამზადებელი პროგრამა ევროპელი ბავშვებისათვის, რომლებსაც სურთ სწავლა უნივერსიტეტებში განაგრძონ. პროგრამა
მოიცავს სავალდებულო საგნებს, როგორიცაა: მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების ზოგადი კურსი, ორი ენა - მშობლიური და უცხოური, ასევე ორი
საგანი, რომელსაც თავად მოსწავლე აირჩევს. IB დიპლომისა და გარკვეული დონის
შეფასებების მქონე აბიტურიენტს ნებისმიერი ევროპული ქვეყნის უნივერსიტეტში
შეუძლია ჩაბარება გამოცდების გარეშე (გარდა ესპანეთისა, სადაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩასარიცხად ინდივიდუალური გამოცდების ჩაბარებაა საჭირო). სკოლის
მოსწავლეები ასევე ირჩევენ იმ საგნებს, რომლებიც მათ უნივერსიტეტებში ჩასაბარებლად გამოადგებათ: ჰუმანიტარულ დისციპლინებს, ხელოვნებას, სწავლობენ
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კრიტიკულ აზროვნებას, ივითარებენ დამოუკიდებელი მუშაობის უნარებს. ძირითადი დისციპლინების გარდა სასკოლო პროგრამა მოიცავს კლასგარეშე მეცადინეობას და აუცილებლად სპორტს. შვეიცარიაში განსაკუთრებით პოპულარულია
სპორტის ზამთრის სახეობები: სამთო თხილამურები, სნოუბორდი და ციგურაობა. შვეიცარიის კერძო სკოლაში სწავლის წლიური საფასური იწყება 40 ათასი
ევროდან.უფრო პრესტიჟულ სკოლა-პანსიონებში სწავლის ღირებულება ძალიან
ძვირია. ის წელიწადში 100 ათას შვეიცარულ ფრანკს, ანუ დაახლოებით 95 000
ევროსაც კი აღწევს [14].
ესპანეთში სწავლა სავალდებულო და უფასოა მხოლოდ საშუალო სკოლის
პერიოდში, ანუ 6-დან 16 წლამდე მოზარდებისათვის. უცხოელებისათვის სწავლა
ფასიანია. დაწყებითი სკოლა შეიძლება იყოს სახელმწიფო, რელიგიური და
კომერციული. ეს უკანასკნელნი შეიძლება იყვნენ სრულიად დამოუკიდებელი ან
ნაწილობრივ სახელმწიფო დაფინანსებაზე. მიუხედავად დაფინანსების ფორმისა,
სასკოლო განათლების მთელი პროცესი - მისი ხარისხი, პედშემადგენლობა, შენობების აღჭურვა, მეთოდოლოგიური პროგრამები - სრულიად სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ცალკე აღნიშვნის ღირსია ესპანეთის ე.წ. დახურული სკოლები, სადაც სწავლის პროცესი წარიმართება ორმაგი პროგრამებით ერთდროულად
რამდენიმე უცხო ენის შესწავლით. ამ საკმაოდ ძვირადღირებული კერძო სასწავლებლების პრესტიჟულობა განმტკიცებულია მათი დიპლომების საერთაშორისო
აკრედიტაციით. ამ სკოლების მოსწავლეები უმეტესწილად უცხოელი ბავშვები
არიან. ესპანეთში სწორედ ამ ტიპის და რელიგიური სასწავლებლები ითვლება
ყველაზე პრესტიჟულად და რეიტინგის მიხედვით ყველაზე ხარისხიანად. საბაზო
საშუალო განათლების მიღების შემდეგ ესპანელი მოზარდები ირჩევენ გააგრძელონ
სწავლა კოლეჯში ან უნივერსიტეტში. აქ კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის ღირებულება წელიწადში დაახლოებით 15 000 ევროა [15]. ასევე აღნიშვნის ღირსია ერთი
რამ - ესპანეთში ძალიან ბევრი მიგრანტია, რომლებიც მხოლოდ მუნიციპალურ
სკოლებში ახერხებენ სწავლას. ისინი ცუდად საუბრობენ ესპანურად და დაბლა
სწევენ მთლიანად კლასის მოსწრების დონეს, რითაც დანარჩენ ბავშვებს ეშლებათ
ხელი მაღალი დონის განათლება მიიღონ. ამიტომ ესპანელი მშობლების უმეტესობა
ცდილობს ბავშვებს კერძო და ნახევრად კერძო სკოლებში ასწავლოს.
იტალიაში სრულიად განსხვავებული სწავლების პრაქტიკა ჩამოყალიბდა.
იტალიური საშუალო განათლება 13 წელს გრძელდება. 5-6-დან 18-19 წლის ასაკამდე. იტალიის ბევრი კერძო სკოლა გაკვეთილებს IB პროგრამით არა იტალიურ,
არამედ ინგლისურ ენაზე ატარებს. კერძო იტალიურ სკოლა-პანსიონში სწავლა
წელიწადში საშუალოდ 30 000-40 000ევროა [17] .
იტალია ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც პრაქტიკაში დანერგა ბოლონიის პროცესის სტანდარტები. განათლების სისტემის მდგომარეობა იტალიის
განვითარების ხარისხის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. იტალიის
კონსტიტუციის 34-ე მუხლის მიხედვით, „სკოლები ყველასთვის ღიაა. დაწყებითი
განათლება, არანაკლებ რვა წლის ხანგრძლივობისა, სავალდებულოა და უფასო.
ნიჭიერ და ღირსეულ მოსწავლეებს, რომლებიც მოკლებულნი არიან შესაბამის
საშუალებას, სწავლის მაღალ საფეხურებზე გადასვლის უფლება აქვთ. იტალიის
რესპუბლიკა ამ უფლებას უზრუნველყოფს სტიპენდიებითა და სხვადასხვა სახის
დახმარებებით, რომლებიც კონკურსების გზით მოიპოვება (Costituzione della
Repubblica Italiana, Articolo 34).
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განათლება იტალიაში რამდენიმე საფეხურიანია:პირველი საფეხური – სკოლამდელი აღზრდა (3-6 წლის ასაკის ბავშვებისათვის);მეორე საფეხური – სასკოლო
განათლება, რომელიც მოიცავს დაწყებით (6-10, 3-6 წლის ასაკის ბავშვებისათვის)
და საშუალო კლასებს (11-13 წელის ასაკის ბავშვებისათვის) ეს საფეხურები უფასოა
და სავალდებულო. შესაბამისი ატესტაციის შემდეგ მოსწავლეები იღებენ უფლებას,
გააგრძელონ სწავლა შემდეგ საფეხურზე; მესამე საფეხური – საშუალო განათლება,
რომელიც მოიცავს უმაღლეს კლასებს (14-19 წლის ასაკის მოზარდებისათვის) და
ლუიცეუმს. უმაღლესი კლასებში იღებენ პროფესიულ განათლებას (განსაკუთრებით პოპულარულია დიზაინის სკოლები). ლიცეუმებში (არსებობს 3 ტიპის –
კლასიკური, საბუნებისმეტყველო და ლინგვისტური) მოსწავლეებს ამზადებენ
უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად; მეოთხე საფეხური – უმაღლესი
განათლება, რომელიც მოიცავს საუნივერსიტეტო (კერძო, სახელმწიფო უნივერსიტეტები, უმაღლესი სასწავლებლები უცხოელებისათვის, უმაღლესი სკოლები,
სატელეკომუნიკაციო უნივერსიტეტები) და არასაუნივერსიტეტო (სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის უმაღლესი სკოლები, ეროვნული აკადემია, კონსერვატორია, ქორეოგრაფიული სასწავლებელები. ასევე ვიწრო ტექნიკური მიმართულებების, დიპლომატიის, საარქივო, სამხედრო და მთარმგნელობითი საქმის ინტეგრირებული სასწავლებლები) ჯგუფებს.
უმაღლესი განათლება იტალიის კერძო უნივერსიტეტებში საკმაოდ ძვირია
და წელიწადში ნდაახლოებით 15 000 ევროს უტოლდება [16].
საფრანგეთში განათლება მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: 1. დაწყებითი:
ბავშვები სკოლაში შედიან 6 წლის ასაკიდან, სწავლა გრძელდება 4-5 წელი; 2.
საშუალო: მოსწავლეები შედიან 11 წლის ასაკიდან, 3 წელი სწავლობენ კოლეჯში,
ხოლო შემდეგი 3 წელი - ლიცეუმში, რომლის დასრულების შემდეგ გაიცემა ბაკალავრის დიპლომი (დაწყებითი და საშუალო სწავლა აუცილებელი და უფასოა).
საფრანგეთში საკმაოდ უჩვეულოა გამოცდების პერიოდულობის გრაფიკი. სწავლის
პერიოდში ბავშვს არანაირად არ აძალებენ რაიმეს შესწავლას, მთელი სწავლის
პროცესი მიმდინარეობს მსუბუქად, მასწავლებელი თუ საჭიროა ყოველდღე
დარჩება გაკვეთილების შემდეგ და ინდივიდუალურად დაეხმარება მოსწავლეს.
მაგრამ სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველი ახალი მასალის შესწავლის
შემდეგ ეწყობა გამოცდები. ასე, რომ გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში
მოზარდს გაუჭირდება გამოცდის ჩაბარება. თუ გადაბარებასაც ვერ მოახერხებს,
წლის ბოლოს გამოცდებზე არ დაიშვება და მას გარიცხავენ. ეს კი ძალიან დიდ
პრობლემას უქმნის მშობლებს, რომლებიც საკმაოდ ძვირს იხდიან შვილების
განათლებაში.
სწავლის ფასი ფრანგულ ლიცეუმებში საკმაოდ განსხვავდება
ადგილმდებარეობის მიხედვით და მერყეობს 9 000-დან 25 000 ევრომდე წელიწადში
[12]; 3. უმაღლესი: შესაძლებელია მხოლოდ ბაკალავრის დიპლომის მფლობელთათვის. უმაღლესი განათლების ტიპებია: მოკლევადიანი (2-3 წელი), რომელიც
ამზადებს სპეციალისტებს სამრეწველო და მომსახურების სფეროს დარგებისათვის
სპეციალურ უმაღლეს პროფესიულ სასწავლებლებში; გრძელვადიანი, რომელიც
ითვალისწინებს განათლებას უნივერსიტეტებში.
უმაღლესი განათლების მიღება საფრანგეთში შესაძლებელია სახელმწიფო და
კერძო სასწავლებლებში. სახელმწიფო სასწავლებლებში სწავლა უფასოა უცხოელებისთვისაც კი, მაგრამ კერძო უნივერსიტეტებში იგი საკმაოდ ძვირია და
წელიწადში სხვადასხვა ადგილას 25 000-35 000 ევროს უტოლდება[12].
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ფინეთში,სპეციალისტების აზრით, ბოლო წლების განმავლობაში ევროპასა
და, შეიძლება ითქვას, მთელ მსოფლიოშიც ყველაზე წარმატებული განათლების
სისტემა ჩამოყალიბდა. ფინეთი მსოფლიოში მოსახლეობის განათლების დონისა და
ხარისხის მიხედვით, ერთ-ერთი ლიდერია, აქ განათლების სისტემა მეტად მოქნილია, რომელიც მყისიერად რეაგირებს დარგის ყველა სიახლეზე. საერთაშორისო
გამოცდილებით, ბოლო წლებში ფინელი მოზარდები მსოფლიოს ყველაზე
ჭკვიანთა რეიტინგში უმაღლეს შეფასებას იმსახურებენ და განუხრელად ლიდერობენ 15 წლის მოსწავლეთა შორის.
ფინელი მოსწავლეების აკადემიურმა წარმატებამ მრავალი ქვეყნის მასწავლებელთა და განათლების სპეციალისტთა ყურადღება მიიპყრო. ისინი ყოველწლიურად აკვირდებიან და იკვლევენ, თუ როგორ მოახერხა სახელმწიფომ, ჰქონდეს
ასეთი განათლების სისტემა, ჰყავდეს ამდენი მაღალკვალიფიციური მასწავლებელი
და სისტემატურად ზრუნავდეს მათ პროფესიულ განვითარებაზე.
ფინეთში მოსწავლეები სწავლას 7 წლის ასაკიდან იწყებენ და 16 წლის ასაკში
ამთავრებენ საშუალო განათლების მიღებას.ბავშვები, უკვე დაწყებით ეტაპზე ბევრ
რამეს უფროსების დახმარების და ჩარევის გარეშეაკეთებენ. ყველა საფეხურზე
მასწავლებლები გაკვეთილის გეგმებსა და სტრატეგიებს მათთან შეთანხმებით და
მათი მონაწილეობით ადგენენ. მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ სკოლის
ცხოვრებაში. მოსწავლეთა თვითმმართველობები კი - სკოლის მართვაში. აქ არ
არსებობს ელიტური სკოლები, კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები
სისტემის უმნიშვნელო ნაწილს შეადგენს. ფინელები სწორედ იმით ამაყობენ, რომ
მათი სასწავლო სისტემა ნაკლებად სტრესულია და გახსნილია სხვადასხვა ტიპის
სწავლების მეთოდებისადმი. შედეგად, განსხვავება ყველაზე საუკეთესო მოსწრებისა და ყველაზე დაბალი მოსწრების მოსწავლეებს შორის მინიმალურია.ამას
მოსდევს 3 წლიანი არასავალდებულო ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამა ან
პროფესიული სწავლება, რის შემდეგაც ახალგაზრდები აბარებენ უნივერსიტეტებში
ბაკალავრის ხარისხის დასაუფლებლად. შესაბამისად, მოსწავლეს მიღებული აქვს
გარკვეული პრაქტიკული უნარები მისთვის საინტერესო სფეროში და შეგნებულად
იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა პროფესიის დაუფლება სურს საბაკალავრო საფეხურზე. აქ მთავარია ახალგაზრდებმა ადრევე გაიგონ განათლების ყველა „სიკეთე“,
დანარჩენი მხოლოდ მათ მონდომებაზეა დამოკიდებული. მშობლების ფუნქცია ამ
„სიკეთის“ სწორად ახსნა და ინსტიტუციური მოწყობაა. ფინურ „ნოუ-ჰაუს“
წარმოადგენს გაკვეთილის დაგეგმვის „თანასწავლების“ მეთოდი, რაც პროცესში
ერთზე მეტი საგნის სპეციალისტის ჩართვას გულისხმობს. მასწავლებლებს,
რომლებიც ამ სისტემაზე გადადიან, ხელფასზე დანამატსაც სთავაზობენ. 2016
წლისათვის სკოლის მასწავლებელთა 70 პროცენტს უკვე ჩაუტარდა ახალ სისტემაზე გადასვლის ტრენინგი. ზოგადად,რაც ჩვენი აზრით, განსაკუთრებულობას
სძენს ფინური განათლების სისტემას, ეს არის მასწავლებლის პროფესიის სათანადო
დაფასება, მათი როგორც მორალური, ასევე მატერიალური წახალისება.
მასწავლებლის ხელფასი ქვეყანაში საშუალო ხელფასის მაჩვენებელზე მაღალია. ეს,
რა თქმა უნდა, ამ პროფესიის პოპულარობას უზრუნველყოფს ფინეთში. აქ
პედაგოგის ადგილზე კონკურსი ძალიან დიდია. ყოველივე ამის გამო თითქმის
ყველა მასწავლებელს ან მაგისტრის, ან სამეცნიერო ხარისხი აქვს. აქ აცნობიერებენ
რა განათლების სისტემის გადამწყვეტ როლს ქვეყნის შემდგომი განვითარების
საქმეში, სათანადოდ ზრუნავენ, რომ უზრუნველყონ პროფესიონალი მასწავლებ-
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ლების მაქსიმალურად მაღალი დონე. ისიც კი შეიძლება ითქვას, რომ ფინეთის
განათლების სისტემა დგას არა ნიჭიერ მოსწავლეებზე, არამედ ნიჭიერ მასწავლებლებზე.
ყოველწლიურად განათლების დასაფინანსებლად ფინეთის სახელმწიფო 5.5
მლნ ევროს ანუ 15.5%-ს გამოყოფს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიდან. განათლებაზე
გაწეული ხარჯების 21.7% მიდის უმაღლესი განათლების დაფინანსებაზე. ეს
ნიშნავს, რომ ფინეთში წელიწადში ერთ სტუდენტზე სახელმწიფო ხარჯავს 8 ათას
ევროს. რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას ფინეთში, აქ იგი საშუალოდ წელიწადში
10 000 ევროს შეადგენს [18].
საერთოდ ითვლება, რომ ევროპაში უმაღლესში სწავლა ძვირი სიამოვნებაა.
თუმცა, თითქმის ყველა ქვეყანაში არის სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები,
რომლებიც სტუდენტებს უფასოდ იღებენ, ოღონდ არის აუცილებელი პირობა –
პირველივე სემესტრში გამოცდების წარმატებით ჩაბარება და სახელმწიფო ენის
აუცილებელი ცოდნა. ეს, რა თქმა უნდა, უმეტესად უცხოელებს ეხებათ. ზოგგან
(მაგალითად, ფინეთში) განათლების მიღება უცხოელი სტუდენტებისათვისაც
თითქმის უფასოა და წელიწადში 400-2000 ევროს უტოლდება.
მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირის ქვეყნების განათლების სისტემათა შორის
განსაკუთრებულად პროგრესული ფინური სისტემაა. პირველი, რაც აქ თვალში
საცემია, ეს არის სწავლის საფასური, რაც ფინეთში სხვა ქვეყნებთან შედარებით
უფრო იაფია. ეს კი შანსს აძლევს ყველას სურვილის შემთხვევაში მიიღოს მაღალი
დონის უმაღლესი განათლება. ქვეყანა, გამოყოფს რა ბიუჯეტიდან განათლების
დასაფინანსებლად საკმაოდ დიდ თანხას (წელიწადში 5.5 მლნ ევრო), შედეგად
იღებს ხარისხიანი უმაღლესი განათლების მქონე მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს, რომლებიც წარმატებით ავსებენ იგივე ბიუჯეტს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მასწავლებლის პროფესიის სათანადო
დაფასება, მათი როგორც მორალური, ასევე მატერიალური წახალისება. მასწავლებლის ხელფასი ქვეყანაში საშუალო ხელფასის მაჩვენებელზე მაღალია. ეს, რა
თქმა უნდა, ამ პროფესიის პოპულარობას უზრუნველყოფს ფინეთში.
კიდევ ერთი გამორჩეული თავისებურება, რაც ფინური განათლების სისტემას
ახასიათებს, არის ის, რომ მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ სკოლის ცხოვრებაში. მოსწავლეთა თვითმმართველობები კი - სკოლის მართვაში.ფინელები
სწორედ იმით ამაყობენ, რომ მათი სასწავლო სისტემა ნაკლებად სტრესულია და
გახსნილია სხვადასხვა ტიპის სწავლების მეთოდებისადმი. შედეგად, განსხვავება
ყველაზე საუკეთესო მოსწრებისა და ყველაზე დაბალი მოსწრების მოსწავლეებს
შორის მინიმალურია. აქ მთავარია, ახალგაზრდებმა ადრევე გაიგონ განათლების
ყველა „სიკეთე“, დანარჩენი მხოლოდ მათ მონდომებაზეა დამოკიდებული.
მშობლების ფუნქცია ამ „სიკეთის“ სწორად ახსნა და ინსტიტუციური მოწყობაა.
დასკვნა
1. ნებისმიერი ქვეყნის სამეურნეო სისტემის ზრდა და განვითარება უზრუნველყოფილია არა იმდენად გარე, არამედ უფრო მეტად შიდა, არამატერიალური ფაქტორებით, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ცოდნა, განვითარების
ინოვაციურ რელსებზე გადასვლა, რაც შეუძლებელია ეროვნული ინოვაციური
სისტემის ფორმირებისა და ეფექტიანი ფუნქციონირების გარეშე.

95

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
2.
ევროკავშირშიც მისი ფორმირებისთანავე (1993) წინა პლანზე წამოიწია
ევროპის ერთიანი ინოვაციური სივრცის შექმნისა და შემდგომი განვითარების
საკითხმა.აქ კარგად ესმოდათ, რომ ამ მიზნის განხორციელება შეუძლებელი
გახდებოდა განათლების სისტემის სრულყოფის გარეშე. ამიტომ შემუშავებული და
დანერგილი იქნა ისეთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, როგორიცაა: „უნივერსიტეტების დიდი ქარტია“; „ლისაბონის კონვენცია“; „სორბონის დეკლარაცია“;
„ბოლონიის დეკლარაცია“; „ლისაბონის დეკლარაცია“; „ლისაბონის სტრატეგია“;
„ლიუბლიანის პროცესი“; „სამეცნიერო კვლევებისა და ტექნოლოგიური განვითარების ჩარჩო-პროგრამები“; პროგრამა „ევროპა 2020“; „ჰორიზონტი 2020“;
„ევროპული ტექნოლოგიური პლატფორმები“ და სხვ.
3. 1988 წელს ევროკავშირში ხელი მოეწერა საერთო დეკლარაციას,
რომელსაც ეწოდა “უნივერსიტეტების დიდი ქარტია” (Magna Charta Universitatum)
და რომელშიც გამოხატული იქნა პოზიცია უნივერსიტეტების საქმიანობის შემდგომი მიმართულებების შესახებ. ასევე ყურადღება გამახვილდა უნივერსიტეტთა
შორის თანამშრომლობაზე პროგრამების შემუშავების, სახელმძღვანელოების
მომზადების, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მობილურობისა და
სამეცნიერო საქმიანობის სფეროში.
4. 1997 წელს ლისაბონში ხელი მოეწერა კონვენციას კვალიფიკაციის აღიარების შესახებ, რაც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ევროპის ერთიანი
საგანმანათლებლო სივრცის ჩამოყალიბების მიმართულებით. კონვენციის თანახმად, უნივერსიტეტების ავტონომიურობის აღიარებასთან ერთად, უნდა მომხდარიყო სამართლებრივი ნორმების გარკვეული უნიფიკაცია, რომელიც დაკავშირებული იყო დიპლომებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის ურთიერთაღიარებასთან.
5. 1998 წელს ხელი მოეწერა “სორბონის დეკლარაციას”, რომლის მთავარი
მიზანი იყო ევროპის უმაღლესი განათლების ერთიანი ღია სივრცის შექმნა. მალევე,
1999 წელს მიღებული იქნა საყოველთაოდ ცნობილი “ბოლონიის დეკლარაცია”,
რომელშიც საუბარია უნივერსიტეტების მიერ კადრების მომზადებაზე ერთიანი
ევროპული შრომის ბაზრისათვის. ბოლონიის პროცესი მოითხოვდა სერიოზულ
გარდაქმნებს უნივერსიტეტების სტრუქტურაში, სასწავლო გეგმებში, სწავლების
პროცესებში. თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო სწავლების ორი საფეხური
– ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა, შემდეგ კი დაემატა დოქტორანტურა, რომელიც
ანიჭებს ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხს (ლათინურად Philosophiae doctor,
შემოკლებით PhD) [1].
6. 2010 წელს შემუშავდა და მიღებულ იქნა უმნიშვნელოვანესი სტრატეგია:
„ევროპა - 2020“, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა პროგრესი განათლების,
მეცნიერებისა და შემუშავებათა ანუ ინოვაციების სფეროში და რომლის მიზანიცაა
ევროკავშირში შეიქმნას და განვითარდეს ერთიანი ჯაჭვი ფუნდამენტური
კვლევებიდან მათ კომერციალიზაციამდე.
7. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში წლების მანძილზე გაწეული ძალისხმევის
შედეგია ის, რომ ისინი განათლების სფეროში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით
მსოფლიოში მოწინავე პოზიციებზე იმყოფებიან. მათ შორის განსაკუთრებულ
შედეგებს მიაღწიეს დიდმა ბრიტანეთმა, შვეიცარიამ, ესპანეთმა, იტალიამ,
საფრანგეთმა, ფინეთმა.
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8. ევროკავშირის ქვეყნებს, მართალია, ევროკავშირის დაარსებისთანავე
მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, განათლების საკუთარი განსაკუთრებული
სისტემა გააჩნიათ, მაგრამ მათი საქმიანობა ამ სფეროში ასევე ეფუძნება კავშირის
ერთიან სტანდარტებს, რაც ევროკავშირის შეუფერხებელი წინსვლის საფუძველს
ქმნის.
9. ჩვენს მიერ განხილულ ევროკავშირის ქვეყნების განათლების სისტემათა
შორის განსაკუთრებულად პროგრესულად ფინური სისტემა მიგვაჩნია. პირველი,
რაც აქ თვალში საცემია, ეს არის სწავლის საფასური, რაც ფინეთში სხვა ქვეყნებთან
შედარებით უფრო იაფია. ეს კი შანსს აძლევს ყველას სურვილის შემთხვევაში
მიიღოს მაღალი დონის უმაღლესი განათლება. ქვეყანა, გამოყოფს რა ბიუჯეტიდან
განათლების დასაფინანსებლად საკმაოდ დიდ თანხას (წელიწადში 5.5 მლნ ევრო),
შედეგად იღებს ხარისხიანი უმაღლესი განათლების მქონე მაღალკვალიფიციურ
სპეციალისტებს, რომლებიც წარმატებით ავსებენ იგივე ბიუჯეტს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მასწავლებლის პროფესიის სათანადო დაფასება, მათი როგორც მორალური, ასევე მატერიალური წახალისება. მასწავლებლის
ხელფასი ქვეყანაში საშუალო ხელფასის მაჩვენებელზე მაღალია. ეს, რა თქმა უნდა,
ამ პროფესიის პოპულარობას უზრუნველყოფს ფინეთში.
კიდევ ერთი გამორჩეული თავისებურება, რაც ფინური განათლების სისტემას
ახასიათებს არის ის, რომ მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ სკოლის ცხოვრებაში. მოსწავლეთა თვითმმართველობები კი - სკოლის მართვაში.ფინელები
სწორედ იმით ამაყობენ, რომ მათი სასწავლო სისტემა ნაკლებად სტრესულია და
გახსნილია სხვადასხვა ტიპის სწავლების მეთოდებისადმი. შედეგად, განსხვავება
ყველაზე საუკეთესო მოსწრებისა და ყველაზე დაბალი მოსწრების მოსწავლეებს
შორის მინიმალურია. აქ მთავარია ახალგაზრდებმა ადრევე გაიგონ განათლების
ყველა „სიკეთე“, დანარჩენი მხოლოდ მათ მონდომებაზეა დამოკიდებული. მშობლების ფუნქცია ამ „სიკეთის“ სწორად ახსნა და ინსტიტუციური მოწყობაა.
10. ნებისმიერ ქვეყანაში ცოდნის ეკონომიკაზე წარმატებული გადასვლა
შესაძლებელია მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით: განვითარებული ცოდნის
ეკონომიკის, გამართული ინოვაციური სისტემის პირობებში, რომელიც აუცილებლად უნდა მოიცავდეს: განათლებაში გრძელვადიან ინვესტიციებს, ინოვაციური
პოტენციალის განვითარებას, საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციას,
მეწარმეობის ხელშემწყობი ეკონომიკური სტიმულების და ინსტიტუციური
რეჟიმის შექმნას. ეს ყველაფერი მხოლოდ სწორი სახელმწიფო ეკონომიკური
სისტემის პირობებშია შესაძლებელი. მისი წარმატებით გატარება კი მხოლოდ
სახელმწიფოს პრეროგატივაა.
გამოყენებული ლიტერატურა
1. აბესაძე რ. ევროკავშირის ინოვაციური პოლიტიკა. თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი, “თსუ პ.
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”, 2016
2. აბესაძე რ. ევროკავშირის ინოვაციური სისტემა. “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული”, ტ. X. თბილისი,
“თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”, 2017;
3. Махлуп Фриц. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966.

97

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
4. მელაშვილი მ., ქველაძე ქ., ქისტაური ნ. მსოფლიოში საუკეთესო საგანმანათლებლო სისტემები და მათი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები,
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.
თბილისი, “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”,
2018
5. ქისტაური ნ. ფინეთის რესპუბლიკის ინოვაციური სისტემა, “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული”, ტ. X.
თბილისი, “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”,
2017
6. თაფლაძე თ. ესპანეთის ინოვაციური სისტემა, “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული”, ტ. X. თბილისი, “თსუ პ.
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”, 2017
7. ქველაძე ქ. იტალიის რესპუბლიკის ინოვაციური პოლიტიკა “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული”, ტ. IX.
თბილისი, “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”,
2016
8. ქველაძე ქ. იტალიის ეროვნული ინოვაციური სისტემა, განვითარებისა და
ფუნქციონირების თავისებურებანი. “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული”, ტ. X. თბილისი, “თსუ პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა”, 2017
9.განათლებაევროპაში
https://sites.google.com/a/iliauni.edu.ge/ganatlebaketevani/ganatleba-evropashi
10. Н. Глухова, Плюсы и минусы образования в Европе, 2017
https://vivaeurope.ru/education/obrasovanie-v-evrope
11. Н.А. Тонян, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
https://cyberleninka.ru/article/n/15897992
12. Сколько стоит обучение во Франции
https://www.ustudy.ru/articles/stoimost-ucheby-vo-francii
13. Сколько стоит обучение в Англии
https://www.ustudy.ru/articles/stoimost-ucheby-v-velikobritanii
14. Цены на учебу в Швейцарии
https://www.ustudy.ru/articles/stoimost-obrazovaniya-v-shvejcarii
15. Сколько стоит обучение в университете в Испании?
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/644803
16. Сколько стоит учеба в Италии?
https://www.hotcourses.ru/study-in-italy/money/education-fee-in-italy/
17.Стоимость обучения в частных школах пансионах Италии.
http://smapse.ru/catalog/country-11/type-1/
18. Сколько стоит учиться в Финляндии
https://www.ustudy.ru/articles/stoimost-ucheby-v-finlyandii
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PECULIARITIES OF EDUCATION IN THE EU AND SOME OF ITS COUNTRIES
Expanded Summary
Since the 1990s, the term "knowledge economy" has been widely used in Western
economics by Austrian-American scientist Fritz Mahlup in 1962, who believed that natural
material resources remain the basis for economic prosperity but the growth of the entire
agricultural system and its development is provided not so much by external, but rather by
internal, intangible factors, the most important of which is knowledge, that the main factor in
the formation and development of the knowledge economy is human capital.
According to UN experts, the knowledge economy is an economy where knowledge is
created, disseminated and used to increase the country's international competitiveness. The
existence and development of a knowledge economy can only be achieved in a society where
science, as a key component, affects almost every field of economics, and the creation and use
of scientific knowledge is determined not only by the demands of economic efficiency.
According to the World Bank, 50% of the domestic products of developed countries
today are based on knowledge. Knowledge is mainly provided by the education system based
on scientific research, which should be aimed at increasing competitiveness. To this end, it has
become urgent to bring up relevant staff in the EU, so the education system has been perfected,
leading to the development of an appropriate unified policy.
With the creation of the European Union (1993), the issue of creating and further
developing a unified innovative European space came to the fore here. Soon after, in 1995, the
European Commission presented the so-called The „Green Paper on Innovation“, which has
been recognized as one of the most important issues in Europe. Then, in 2000, the European
Commission initiated a proposal to create a single European Research Area, whose main
objectives were: to increase investment in knowledge; Creating a network of leading scientific
centers; Promoting the careers of scientists at the European level; Increasing the mobility of
European researchers and more. These tasks could not have been solved without the basis of
their development - education and science.
In the same year, 2000, the leaders of the EU member states adopted a resolution in
Lisbon, according to which by 2010 the EU should take the lead in the world. It was called the
Lisbon Declaration, and its goals were called the `Lisbon Strategy~. According to Lisbon's
strategy, spending on research and development should increase at about 3 percent of GDP by
2010 by all countries, with the private sector accounting for two-thirds of that spending.
A number of documents have been prepared in the European Union on the strategy
and development policy of the European scientific-research field. Among them is the "Great
Charter of Universities"; `The Lisbon Convention~, the `Sorbonne Declaration~; `Bologna
Declaration~; `Lisbon Declaration~; `Lisbon Strategy~, `Ljubljana Process~; "Framework
Programs for Scientific Research and Technological Development"; `Europe~ 2020 program;
Horizon 2020; "European Technological Platforms" and others. We are especially interested in
the documents that regulate the educational sphere in particular. In 1988, for example, the
European Union signed the `Universal Declaration of Magna Charta Universitatum~, which set
out its position on the future of universities. Emphasis was also placed on cooperation between
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universities in the development of programs, textbook preparation, student and teacher
mobility, and research.
In 1997, the Convention on the Recognition of Qualifications was signed in Lisbon,
which was another step towards the establishment of a unified European educational space.
Under the Convention, in addition to the recognition of the autonomy of universities, certain
unification of legal norms had to take place, which was related to the mutual recognition of
diplomas and relevant qualifications.
In 1998, the Sorbonne Declaration was signed, with the main goal of creating a
unified open space for European higher education. Following the Sorbonne Declaration in
1999, the well-known "Bologna Declaration" was adopted, which discusses the preparation of
staff by universities for the single European labor market. The Bologna Process required
serious changes in the structure of universities, curricula, and teaching processes. Initially,
there were two levels of teaching - bachelor's and master's degrees, and then a doctoral degree
was added, which gives the degree of Doctor of Philosophy (Latin - Philosophiae doctor
(PHD).
Later, in 2006, a document was developed in accordance with the Bologna Process - `
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area~. In
2008, the `European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)~ was established.
In 2006, the European Union adopted a document entitled “From Knowledge to Practice. The EU's Extensive Innovative Strategy " ("Putting knowledge into practice: A broadbased innovation strategy for the European Union") recognizes that the basis for innovative
development is education and science, their connection to practice, i.e. economics (business).
Based on the above-mentioned documents in the EU, according to the strategic plan
for the development of the scientific and educational sphere, a unified chain should be created
and developed in the EU from fundamental research to their commercialization. To this end, in
2010 the program "Europe 2020" was adopted, one of the main requirements of which is progress in the field of education, science and development i.e. innovation.
Studies conducted at different times and by different international organizations clearly indicate that EU countries are successfully implementing and further developing this or that
proven education system. The success of any educational system depends largely on the proper
organization and development of its initial stage - school education. The advantage of European schools is that their graduates can easily continue their studies at the world’s leading universities, it provides the necessary level of knowledge and foreign language proficiency. There are
consultants in schools who help children choose their future specialty, prepare them for university exams, and help them collect the documents they need to enroll. All this guarantees the
admission of adults to the university, not only in Europe, but also in higher education in other
countries.
Children attend European secondary schools from about 6 to 18 years of age. There
are low (6-11 years), secondary (11-16 years) and high (16-18 years) type schools. At the end
of the study, everyone passes the graduation exam. In addition, schools are divided into municipal and private schools. Municipalities are also available for foreign children, but only if their
parents live or work in a given country for a long time (that is why most foreigners study in
private schools).
With the founding of the European Union (1993), it was agreed that there would be no
complete unification of the education system. It remained within the competence of a single
country.
European schools meet a common standard, but the details may differ. This is especially true for the most responsible part of teaching - the last two years of high school, which
prepares the student for the certificate.
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We have been interested in the perfection and development of the education system in
some EU countries, particularly in countries such as the United Kingdom4, Switzerland, Spain,
Italy, France, and Finland, which have made significant strides in this area. It is stated that a
successful transition to a knowledge economy in any country, among other factors, is possible
by perfecting the field of education.
Among the education systems in the EU countries discussed by us, we consider the
Finnish system to be particularly progressive. The first thing that stands out here is the tuition
fee, which is cheaper in Finland than in other countries. This gives everyone a chance to get a
higher level of education if they want to. The country, which allocates a large amount of money from the budget to finance education (5.5 million euros per year), receives highly qualified
specialists with higher education who successfully fill the same budget.
Particularly noteworthy is the proper appreciation of the teaching profession, as well
as their moral and material encouragement. Teacher salaries in the country are higher than the
average salary. This, of course, ensures the popularity of this profession in Finland.
Another distinctive feature of the Finnish education system is that students actively
participate in school life. Students' self-governments - in school management. Finns are proud
of the fact that their education system is less stressful and open to different types of teaching
methods. As a result, the difference between the best-performing and the lowest-achieving students is minimal. The main thing here is that young people understand all the "goodness" of
education early on, the rest depends only on their diligence. The function of parents is to
properly explain and institutionalize this "goodness."
In any country, a successful transition to a knowledge economy can only be achieved
with a complex approach: a developed knowledge economy, an innovative system that must
include: long-term investment in education, innovative development, modernization of information infrastructure, institutional economic incentives and entrepreneurship. It’s all possible
only in the conditions of right state economic system. Its successful implementation is only
the prerogative of the state.

4

The paper also examines the UK education system, as it has just left the European Union.
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გიგა კიკორია
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დოქტორანტი
იპოთეკური სესხების როლი თბილისში ბინათმშენებლობის ბაზრის განვითარებაზე

ანოტაცია. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, უძრავი ქონების, განსაკუთრებით
კი საცხოვრისის ბაზარი, მუდმივად არის აქტუალური განხილვის საგანი მთელ
მსოფლიოსა და საქართველოშიც. ბოლო დროინდელი 2007-2008 წლის კრიზისი
მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია სწორედ უძრავი ქონების ბაზარსა და დაბალი
ლიკვიდობის მქონე სესხებთან. შესაბამისად, დღითიდღე იზრდება მისი
მეცნიერული შესწავლის აუცილებლობა და ინტერესი.
ბინათმშენებლობა მომგებიან ბიზნესს წარმოადგენს, რადგან არსებობს
ადამიანთა ურყევი მოთხოვნა ფლობდნენ საკუთარ საცხოვრისს, რაც უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხოებას, დამოუკიდებლობასა და კონფიდენციალურობას. ეს,
თავის მხრივ, სამშენებლო კომპანიებს შორის წარმოშობს მძაფრ კონკურენციას მოიზიდონ მყიდველთა დიდი რაოდენობა, რომელიც მათ პროექტებში ინვესტიციებს განახორციელებს. თუმცა, ჯერ კიდევ არარსებული ბინების ყიდვა დიდ
რისკს უკავშირდება, თუ ამ ბინების მშენებლობა დამოკიდებულია ისეთი
ადამიანების „კეთილ ნებაზე“, რომლებიც მიდრეკილნი არიან არამართლზომიერი
სქემების გამოყენებისკენ საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ.
საქართველოში, საცხოვრისის ბაზრის კვლევების მხრივ, არ არის სახარბიელო მდგომარეობა, თუ არ ჩავთვლით ბოლოდროინდელ „თიბისი კაპიტალის“
და Colliers International Georgia-ს საცხოვრისის ბაზრის კვლევებს, რაც ძირითადად
დეველოპერებისა და ინვესტორების დაკვეთით ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ
საქართველოს ეროვნული ბანკი 2015 წლიდან ახდენს მონაცემების გამოქვეყნებას
სესხების შესახებ, თუმცა, აქ მოცემულია მხოლოდ იპოთეკური სესხების მოცულობა
და ხელშეკრულებების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით და ვადიანობა, სესხის
უზრუნველყოფასთან ერთად. აღნიშნული მონაცემები არ გვაწვდის იმ ინფორმაციას, თუ რა ასაკობრივ კატეგორიას აქვს აღებული ძირითადად იპოთეკური
სესხები და რა წილი უჭირავს სესხების მიზნობრიობაში დაუსრულებელი საცხოვრისის შეძენის მოცულობას.
უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო დეკადაში, (2010 წ.) ცნობილმა სამშენებლო
კომპანია „ცენტრ პოინტი ჯგუფმა“ კლიენტების მიერ მშენებლობებში გადახდილი
ფული არამიზნობრივად გამოიყენა,როგორც ამას „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ 2012 წლის ანგარიშში ვკითხულობთ, რის შედეგადაც თითქმის 6
200-მა ოჯახმა დაკარგა მათ მიერ გადახდილი თანხები - ვერ მიიღო ბინები, რომლის უმეტესობაც ჯერ კიდევ აუშენებელია. გარდა ამისა, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უწყებით, სამშენებლო კომპანია „სვეტის“
მესაკუთრეები მოტყუებით დაეუფლნენ მოქალაქეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით
თანხებს. ყოველივე ამის ფონზე, შინამეუნეობების განკარგვადი შემოსავლების
ზრდასთან ერთად, იზრდება იპოთეკურ სესხებზე მოთხოვნაც. შესაბამისად,
წინამდებარე სტატიის მიზანია იმის გამორკვევა, თუ ძირითადად რა მიზნით აქვთ
აღებული იპოთეკური სესხები მომხმარებლებს, ვინაიდან სწორედ ისინი ქმნიან
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მოთხოვნას საცხოვრისის ბაზარზე. ეს ყოველივე გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთ
სესხის გადაუხდელობის შესაძლო რისკები გრძელვადიან პერიოდში და გამოვავლინოთ მომხმარებელთა წილი, რომელიც დაუსრულებელი საცხოვრისის
შესაძენად იღებს სესხს.
წინამდებარე სტატიაში განხილულია იპოთეკური სესხების მომხმარებლების მონაცემების ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე და ნაჩვენებია ძირითადი
ტენდენციები, რაც, თავის მხრივ, ეფუძნება 2019 წლის აპრილსა და აგვისტოში
ჩატარებულ ბანკის მომხმარებლების გამოკითხვას.
აღნიშნულთან ერთად, საცხოვრისის ბაზრის სფეროში არსებული კვლევებისა და ლიტერატურის განხილვის საფუძველზე, წარმოდგენილია კვლევის
შედეგებზე დაფუძნებული ავტორისეული მოსაზრებები, დასკვნები და რეკომენდაციები საქართველოში საცხოვრისის ბაზრის განვითარების ღონისძიებების
გატარებასთან დაკავშირებით.
კვლევის შედეგების სამეცნიერო ფასეულობას, უპირველესად, წარმოადგენს საცხოვრისის მოთხოვნის ფორმირების შესახებ საქართველოში არსებული
პრაქტიკული კვლევების შევსება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საცხოვრისის ბაზრის განვითარების მიმართულებით. კვლევა იძლევა იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებულ ძირითად სურათს. ეს ინფორმაცია მხოლოდ ბანკებს აქვთ მათი
შიდა მოხმარების მიზნით, რაც ფართო აუდიტორიისთვის არ არის
ხელმისაწვდომი.
საკვანძო სიტყვები: საცხოვრისი, საცხოვრისზე მოთხოვნა, უძრავი ქონების
ბაზარი,მომხმარებლის კვლევა, იპოთეკური სესხები.
შესავალი
საცხოვრისის ბაზარი ემორჩილება მოთხოვნა-მიწოდების კანონს. როდესაც
მოთხოვნა იზრდება, მაგრამ საცხოვრისი არაა საკმარისი, ფასები იზრდება. როცა
დასრულებული საცხოვრისების რაოდენობის მიწოდება იზრდება, ფასები
შედარებით მცირდება, თუმცა, წონასწორობის მიღწევა ამ ბაზარზე არც ისე
მარტივია. დასრულებული საცხოვრისის მიწოდებას სჭირდება მნიშვნელოვანი
დრო და ძალისხმევა. შესაბამისად, მიწოდების ზრდა, როგორც წესი, ვერ უზრუნველყოფს ხოლმე მომხმარებლის მოთხოვნილებების დროულ დაკმაყოფილებას
(Kimmons, 2019). სწორედ ამიტომ, მომხმარებლები მიმართავენ ბანკებს იპოთეკური
სესხების ასაღებად, რომელიც, როგორც წესი, გრძელვადიანია. საცხოვრისზე
მოთხოვნა, მენქიუსა და ვეილის მოდელში, საცხოვრისის ფასების უკუპროპორციულია, ხოლო მიწოდება კი ფასების პირდაპირპროპორციული (Raymond Y.C.
Tse, 1999).
შინამეურნეობების განკარგვადი შემოსავლების ზრდასთან ერთად, ადამიანები ცდილობენ შეიძინონ საცხოვრისი, ვინაიდან ის აკმაყოფილებს მათ ფუნდამენტურ მოთხოვნილებებს. საქსტატის მონაცემების მიხედვით, საშუალო თვიური
შემოსავლები ერთ შინამეურნეობაზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში საშუალოდ
15,6%-ით არის გაზრდილი5. ყოველივე ამის ფონზე კი იზრდება იპოთეკური
სესხების მოცულობაც. საქართველოს ეროვნული ბანკი 2015 წლიდან აქვეყნებს
იხ. მბული: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/50/shinameurneobebis-shemosavlebi
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მონაცემებს სესხების მოცულობისა და გაცემული ხელშეკრულების რაოდენობის
შესახებ6. 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, შინამეურნეობებზე გაცემული სესხების მთლიან რაოდენობაში იპოთეკური სესხების რაოდენობის წილი თბილისში
4%-ს შეადგენს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში, იპოთეკური სესხების რაოდენობა 2.1ჯერ არის გაზრდილი, რაც მიუთითებს საცხოვრისზე მაღალ მოთხოვნაზე თბილისში7. აღსანიშნავია ასევე, რომ სამშენებლო სექტორი, ძირითადად თბილისსა და
ბათუმზე მოდის(ნამჩავაძე, 2018).
მშენებლობა საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი სექტორია.
მოთხოვნას კი ამ სექტორში ქმნიან მომხმარებლები. ეკონომიკური თეორიიდან
ცნობილია, რომ ადამიანები სტიმულებზე რეაგირებენ და ისინი გადაწყვეტილებებს
იღებენ დანახარჯებისა და სარგებლის შედარების გზით (მენქიუ, 2008). იპოთეკური
სესხის მომხმარებელთა წინაშე დგას ძირითადად ორი არჩევანი - დასრულებული
ან დაუსრულებელი საცხოვრისის შეძენა. ეს უკანასკნელი, როგორც წესი, დაახლოებით ორჯერ იაფი ჯდება. თუმცა, ამ შემთხვევაში არსებობს რისკი იმისა, რომ
საცხოვრისი არ ჩაბარდეს და დეველოპერული კომპანიების მფლობელებმა მიითვისონ მომხმარებელთა თანხები. მსგავს სიტუაციას ჰქონდა ადგილი „ცენტრ
პოინტი ჯგუფის“ მიერ 2005-2007 წლებში, როდესაც კომპანიამ ეფექტური სარეკლამო კამპანიის მეშვეობით,დაარწმუნა ათასობით კლიენტი, შეესყიდათ ჯერ კიდევ
არაშენებული ბინები, შემდეგ კი, მათ მიერ მშენებლობაში გადახდილი 310 მლნ აშშ
დოლარი არამიზნობრივად გამოიყენა (საერთაშორისო გამჭვირვალობა, 2012).
გარდა ამისა, დეველოპერული კომპანია „სვეტის“ მიერ 2016 წლის დასაწყისში
დაანონსდა მასშტაბური ბინათმშენებლობის პროექტების დაწყება ისე, რომ კომპანიას მშენებლობის შესაბამისი ნებართვები არ ჰქონდა მიღებული. დიდი ოდენობით თანხის მოსაზიდად ჩატარდა აქტიური სარეკლამო კამპანიაც, მათ შორის
სოციალური ქსელების გამოყენებით, რითაც მოხდა ბინის შეძენით დაინტერესებული როგორც ადგილობრივი, ასევე, საზღვარგარეთ მცხოვრები მოქალაქეების
მოზიდვა. კომპანიის მფლობელები კი,მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, მოტყუებით დაეუფლნენ მოქალაქეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს
(ბიძინაშვილი, 2018).
საცხოვრისის ბაზრის შესახებ საქართველოში თეორიული და ემპირიული
ლიტერატურის ნაკლებობა აღინიშნება. დღემდე არ არის ჩატარებული კვლევები
იპოთეკური სესხების მიზნობრიობის შესახებ, არ გვაქვს ინფორმაციამოსახლეობის
რა ასაკობრივ ჯგუფს აქვს აღებული ძირითადად სესხი და რა წილი უჭირავს
მიზნობრიობაში დაუსრულებელი საცხოვრისის შეძენას. ამ ინფორმაციას ფლობენ
მხოლოდ კომერციული ბანკები, მხოლოდ შიგა მოხმარების მიზნით.
შესაბამისად, სტატიის კვლევის საგანია იპოთეკური სესხები. კვლევის
ობიექტია იპოთეკური სესხების მომხმარებლები, კვლევის მიზანი იპოთეკური
სესხის მქონე მომხმარებელთა შესწავლაა, რათა გამოვლინდეს სესხების მიზნობრიობა და ინდივიდთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხოლო შემდგომ
მოხდეს ბაზარზე მოთხოვნის ანალიზი. ინფორმაციის მიღება და ძირითადი
იხ. ბმული: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=715
იხ. ბმული:
https://analytics.nbg.gov.ge/views/_3/sheet0?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:
display_count=no&:showVizHome=no
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სურათის აგება კი შესაძლებელია ანკეტური გამოკითხვის მეთოდით, პირისპირ
ინტერვიუთი, რაც პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ხერხია. შესამაბისად,
კვლევის ინსტრუმენტია კითხვარი, რომელიც შემუშავდა ჩვენ მიერ აღნიშნულ
სფეროში არსებული ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, რათა შეივსოს არსებული
კვლევები. ამ უკანასკნელში მოიაზრება Colliers International Georgia-ს8 და „თიბისი
კაპიტალის“ კვლევები9, რაც შესაბამისად, 2017 და 2019 წლებში ჩატარდა და
ძირითადად ორიენტირებულია საცხოვრისის ბაზარზე არსებულ ფასებზე,
დეველოპერულ კომპანიებზე, ტრანზაქციებზე, ბინების რეალიზაციაზე. თუმცა, ამ
კვლევებში არ ჩანს იპოთეკური სესხის მომხმარებლების კატეგორია, სქესი,
ასაკობრივი ჯგუფი, სამსახურებრივი სტატუსი და სესხების მიზნობრიობა, რაც,
ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ბაზარზე მოთხოვნის
ფორმირების პროცესის შესასწავლად და ისეთი ტენდენციების გამოსავლენად,
რომელიც ჩვენამდე არსებული კვლევებიდან არ ჩანს.
ლიტერატურის მიმოხილვა
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საკმაოდ მწირია ლიტერატურა, რომელიც
განიხილავს საცხოვრისის ბაზარს საქართველოში, კერძოდ, თბილისში. მაგალითად, ნინო ბერაიას სადისერტაციო ნაშრომი ძირითადად ეხება უძრავი ქონების
საფასო ინდიკატორების ცვლილების ტენდენციებისა და ციკლურობის ანალიზს
(ბერაია, 2015).
საქართველოს საცხოვრებელი ბაზრის კვლევებს რაც შეეხება, ამ მხრივ,
როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, კერძო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების ანგარიშებია წარმოდგენილი, სადაც მიმოხილულია თბილისის საცხოვრისის
ბაზარი, საუბარია სამშენებლო პროექტების მიწოდების მაჩვენებლებზე, ტრანზაქციების რაოდენობაზე, ძირითად დეველოპერულ პროექტებსა და საცხოვრისის
ფასებზე. თუმცა, არაფერია ნათქვამი იპოთეკური სესხების მიზნობრიობაზე,
სესხების მომხმარებელთა სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილზე.
„თიბისი კაპიტალის“ მიერ 2019 წელს გამოქვეყნებული საცხოვრისის ბაზრის ანალიზში10 მოცემულია, ასევე, ტრანზაქციების რაოდენობები, ბინებზე მოთხოვნა, იპოთეკურ სესხების შეფარდება მშპ-სთან, ფასების მაჩვენებლები. მართალია, აღნიშნულ ანგარიშში მოცემულია სესხების გაცემის მაჩვენებლები რეზიდენტებზე და მათზე ხელმისაწვდომობა, თუმცა, ის ითვალისწინებს ახალი საბანკო
რეგულაციების ამოქმედების შედეგებს. აქ არაა განხილული იპოთეკური სესხების
მიზნობრიობა მომხმარებლების დონეზე და არც ასაკობრივ-სქესობრივი ჭრილითაა
მოცემული ინფორმაცია გაცემული სესხების შესახებ (Kordzaia & Chigilashvili, 2019).
ქართულ ენაზე არსებულ კვლევებში, ასევე, არის „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მიერ 2018 წელს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც
ძირითადად ეხება მშენებლობის სექტორს, უძრავი ქონების გაყიდვებს, ფასებსა და
რეგულაციებს (ნამჩავაძე, 2018). თუმცა, აქაც არაა ნაჩვენები იპოთეკური სესხების
ტენდენციები.

იხ. ბმული: https://www2.colliers.com/ka-GE/Research/Tbilisi/Residential-Market-in-Georgia-2017
იხ. მბული: http://tbccapital.ge/en/research/reports/residential-real-estate-sector-analysis-1
10 იხ. ბმული: http://tbccapital.ge/en/research/reports/residential-real-estate-sector-analysis-1
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აღსანიშნავია, ასევე, რომ 2018 წელს საქსტატის მიერ გამოქვეყნდა პილოტური კვლევა გენდერულად დიფერენცირებული მონაცემების შეგროვებაზე
აქტივების ფლობასა და მეწარმეობაზე11. კვლევის თანახმად, განცხადებული და
დოკუმენტირებული მფლობელობის წილი აჩვენებს, რომ მამაკაცები უფრო ხშირად
ფლობენ აქტივებს, ვიდრე ქალები და ძირითად აქტივებს შორის საცხოვრისის
მფლობელობის წილი ყველაზე მაღალია (საქსტატი, 2018). თუმცა, აქაც არაა მოცემული იპოთეკურ სესხების მფლობელობა სქესის მიხედვით. შესაბამისად, აღნიშნული ლიტერატურისა და კვლევების განხილვის საფუძველზე, საჭიროდ მივიჩნიეთ,ჩაგვეტარებინა იპოთეკური სესხების მომხმარებელთა კვლევა, რასაც წინ
უძღოდა სხვადასხვა მეცნიერის მიერ განხილული თეორიები.
მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი თეორია უკავშირდება ასაკს. ეს არის ე.წ.
ცხოვრების ციკლის თეორია, რომლის თანახმადაც, ასაკი წარმოადგენს ფინანსური
დაგეგმვის განმსაზღვრელ ფაქტორს. ამ ჰიპოთეზის თანახმად, შინამეურნეობების
წევრების დანაზოგები იზრდება ასაკის მატებასთან ერთად, ხოლო ახალგაზრდა
ასაკში ისინი ცდილობენ სესხის აღებას (DeVaney & Chiremba, 2005).
რაც შეეხება შინამეურნეობებს, ისინი დამოკიდებულია ოჯახის წევრების
რაოდენობაზე სესხის აღების დროს. ოჯახის ცხოვრების ციკლი გავლენას ახდენს
დანაზოგებსა და ინვესტიციებზე, როგორც ამას მკვლევარები ადასტურებენ. მას
შემდეგ, რაც ბავშვები გაიზრდებიან და ყველანაირი სესხის გადახდა მორჩება,
ოჯახები უფრო მეტად მიდრეკილნი არიან დანაზოგებისკენ (Malroutu & Xiao, 1995).
შესაბამისად, შინამეურნეობები, რომლებიც დამოკიდებული არიან ბავშვებზე,
ნაკლებად ახერხებენ თანხების დაზოგვას. გარდა ამისა, ემპირიული ლიტერატურის მიხედვით, დაქორწინებული და დასაოჯახებელი ადამიანების ქცევა
განსხვავდება დანაზოგებთან მიმართებით. ადამიანები, რომლებიც დაოჯახებული
არიან, უფრო მეტად ფიქრობენ ოჯახის ფინანსურ სტაბილურობაზე, შესაბამისად,
ისინი მიდრეკილი არიან დანაზოგებისკენ (Li, Montalto, & Geistfeld, 1996).
ზოგიერთი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ შემოსავალი და ასაკი წარმოადგენს
ფინანსური დაგეგმვის მნიშვნელოვან ინდიკატორს ინდივიდებში (Richardson &
Kilty, 1989).გარდა ამისა, დასაქმების სტატუსიც დიდ გავლენას ახდენს დანაზოგების ფორმირებაზე. ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, კადრების გადინება უფრო
დაბალია საჯარო სექტორში, კერძო სექტორთან შედარებით. საშუალო განათლების
მქონე ადამიანები ამჯობინებენ კერძო სექტორში მუშაობას, ხოლო უმაღლესი
განათლების მქონენი ძირითადად სახელმწიფო სექტორს ანიჭებენ უპირატესობას
(Blank, 1985). შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბანკების ნდობა საჯარო
სამსახურში დასაქმებული ადამიანების მიმართ უფრო მაღალია, ვინაიდან ისინი
მეტი სტაბილურობით ხასიათდებიან.
ემპირიულ ლიტერატურაში მოცემულია ასევე სქესის მახასიათებლები.
კერძოდ, აღნიშნულია, რომ ქალები უფრო მეტად რისკავენ ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებისას, ვიდრე მამაკაცები(Diaz-Serrano & O’Neill, 2004).გარდა ამისა,
ქალებს, მამაკაცებთან შედარებით, საშუალოდ, უფრო დაბალი შემოსავალი აქვთ,
როგორც OECD-ის ქვეყნებში(Fernandez-Lopez, Otero, Vivel, & Rodeiro, 2010), ასევე
საქართველოშიც. შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ქალები ნაკლები
ფულადი სახსრების გამო, დანაზოგებს ვერ ქმნიან.
11

იხ. ბმული: https://www.geostat.ge/ka/single-archive/3212
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კვლევის აღწერა და შედეგების ანალიზი
ემპირიული და თეორიული ლიტერატურის განხილვის საფუძველზე,
არსებული პრობლემის გადაწყვეტის გზად დავისახეთ იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა გამოკითხვა. მომხმარებელთა გამოკითხვისთვის, პროექტის ფარგლებში, დავამუშავეთ კითხვარი, სადაც გათვალისწინებული იყო ყველა ის ცვლადი,
რომლის აღწერაც მოხდა ზემოთ. ესენია: ასაკი, სქესი, ოჯახური მდგომარეობა,
შინამეურნეობის ზომა, სამსახურებრივი მდგომარეობა და შემოსავალი. რადგან
მონაცემთა შეგროვების ყველაზე გავრცელებულ მეთოდს წარმოადგენს ინტერვიუს
ჩატარება, სწორედ ის გამოვიყენეთ (პერსონალური ინტერვიუ) მონაცემთა
შეგროვებისთვის. ვინაიდან ამით ინტერვიუერი რესპონდენტს უსვამს კითხვებს,
რაც ისეა შედგენილი ავტორის მიერ, რომ მოგვცეს პასუხები კვლევის ჰიპოთეზასთან დაკავშირებით (ფრანკფორტ-ნაჩმიასი & ნაჩმიასი, 2009). კვლევისთვის
შეირჩა სტრუქტურირებული ინტერვიუს მეთოდი, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში,
კითხვარის შინაარსი თითოეული რესპონდენტისთვის არის ერთი და იგივე, რაც
იძლევა გამოპასუხების აგრეგირების საშუალებას(Bryman & Bell, 2011). შესაბამისად,
ჩვენს სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდა იპოთეკური სესხის მქონე ბანკის
მომხმარებლები.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით12, 2019 წელს საქართველოში
ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებების რაოდენობა 15-ია. ვინაიდან, ჩვენ არ
გვქონდა ბაზა, შერჩევის ჩარჩოს(გენერალური ერთობლიობის შემადგენელი ადამიანების სია, რომელიც შერჩევითი ერთობლიობის განსაზღვრისთვის გამოიყენება)წარმოადგენდა სწორედ ამ ბანკების რაოდენობა. თუმცა, გამოკითხვა მიმდინარეობდა ძირითადად ორ მსხვილი ბანკის: „თიბისი“ და „საქართველოს ბანკის“
ფილიალებთან. პოპულაციას, ანუ იგივე გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა
იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებზეც ხელშეკრულებით გაიცა სესხი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, თბილისში შინამეურნეობებზე გაცემული იპოთეკური
სესხების ხელშეკრულებების რაოდენობა, 2019 წლის აგვისტოს მდგომარეობით 61
000 შეადგენდა13. რესპონდენტების სასურველი რაოდენობის გამოსათვლელად
გამოვიყენეთ შემდეგი ფორმულა(Abrahamsson & Lindblom, 2012):
=

2500 ∗ ∗
(25( − 1) + (2500 ∗

)

სადაც n არის შერჩევის ზომა; N - გენერალური ერთობლიობა, ანუ ჩვენს
შემთხვევაში 61 000, ხოლო Z აღნიშნავს სტანდარტულ შეცდომას, რომელიც 95%იანი ნდობის ინტერვალისთვის ღებულობს მნიშვნელობა - 1.96. ფორმულაში ჩასმის
შემდეგ რესპონდენტების სასურველი რაოდენობა გამოვიდა 382 ადამიანი.
ჩვენს შემთხვევაში ინტერვიუერებმა სულ გამოიკითხეს 358 რესპონტენტი,
რაც ახლოსაა სასურველ რაოდენობასთან. ინტევიუერებად შერჩეულნი იყვნენ
სტუდენტები, რომლებსაც შეხება ჰქონდათ ბანკებთან და იცოდნენ გამოკითხვის
იხ. ბმული: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=403
იხ. ბმული:
https://analytics.nbg.gov.ge/views/_3/sheet0?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:showAppBanner=false&:
display_count=no&:showVizHome=no
12
13
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მეთოდები. ინტერვიუები ტარდებოდა ძირითადად ბანკების ფილიალებთან სამუშაო საათებში, რათა მაქსიმალურად მომხდარიყო იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა გამოვლენა. კვლევა ჩატარდა ორ ეტაპად - 2019 წლის აპრილსა და
აგვისტოში. კვლევის მეთოდად გამოვიყენეთ მარტივი შემთხვევითი შერჩევა, რათა
გენერალური ერთობლიობის ყოველ ელემენტს ჰქონდეს ცნობილი და თანაბარი
შანსი, რომ იგი შერჩევით ერთობლიობაში მოხვდეს (დურგლიშვილი, 2006).
ინტერვიუერები ყოველ მე-3 მომხმარებელს ეკითხებოდნენ, ჰქონდათ თუ არა მათ
იპოთეკური სესხი. კითხვარების შევსების შემდეგ მოხდა შედეგების ლოგიკური
კონტროლი, კოდირება და პროგრამის მიხედვით ცხრილების გამოტანა.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ემპირიული ლიტერატურის თანახმად, შინამეურნეობების უფროსები ახალგაზრდა ასაკში ცდილობენ სესხის აღებას.
შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი ჰიპოთეზა შემდეგშია:

H1: ახალგაზრდა ასაკის ადამიანები უფრო არიან მიდრეკილნი, აიღონ
იპოთეკური სესხი, ვიდრე -ხანშიშესულნი.

როგორც მკვლევარები აღნიშნავენ, შინამეურნეობები, რომლებიც დამოკიდებული არიან ოჯახის წევრების რაოდენობაზე, ვერ ახერხებენ თანხების
დაზოგვას, შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება დავუშვათ ჰიპოთეზა, რომ:

H2: დაოჯახებული ადამიანები უფრო მეტად იღებენ იპოთეკურ სესხს
საცხოვრისის შესაძენად.

ემპირიული ლიტერატურის და მეცნიერების დასკვნის საფუძველზე (Wang,
Yang, & Wang, 2012) აღმოჩნდა, რომ კადრების გადინება უფრო დაბალია საჯარო
სექტორში, კერძო სექტორთან შედარებით. საქართველოშიც საჯარო სექტორი
უფრო მეტი სტაბილურობით ხასიათდება. შესაბამისად შეგვიძლია დავუშვათ
შემდეგი ჰიპოთეზა:

H3: საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს უფრო გრძელვადიანი
იპოთეკური სესხი აქვთ, ვიდრე კერძო სამსახურში დასაქმებულებს.
საქსტატის მონაცემების თანახმად, 2018 წლის მიხედვით, ვინაიდან,
საქართველოში ქალების საშუალო ხელფასი, მამაკაცების ხელფასთან შედარებით
1.6-ჯერ დაბალია, ხოლო დაუსრულებელი საცხოვრისის ღირებულება უფრო იაფია
დასრულებულთან შედარებით და როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქალები მეტად
რისკავენ
ფინანსური
გადაწყვეტილების
მიღებისას,მომდევნო
ჰიპოთეზა
შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბეთ:

H4:ქალები უფრო მეტად იღებენ სესხს დაუსრულებელი საცხოვრისის
შესაძენად, ვიდრე მამაკაცები.

ჩამოთვლილი ჰიპოთეზების დასადასტურებლად ან უარსაყოფად, მონაცემთა ორგანიზების, აღწერისა და შეჯამებისთვის გამოვიყენეთ აღწერითი სტატისტიკა. ჩვენთვის საინტერესო ცვლადების ერთმანეთთან დამოკიდებულების გამოსავლენად ავაგეთ კროსტაბულაციური ცხრილები /პროგრამა SPSS-ის დახმარებით,
სადაც შევიყვანეთ უკვე კოდირებული კითხვარების შედეგები.
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში ჩანს, რომ იპოთეკური სესხის მომხმარებლები არიან ძირითადად 25-34 წლის ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანები, რომლის
წილიც 50%-ს შეადგენს, შემდეგ მოდის 35-44 წლის ასაკის ადამიანები. შედეგები
გვიჩვენებს, რომ მართლაც ახალგაზრდა ასაკის მომხმარებლებს უფრო აქვთ
იპოთეკური სესხი, ვიდრე ხანშიშესულებს, შესაბამისად, პირველი ჰიპოთეზა
დადასტურდა.
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დიაგრამა 1
იპოთეკური სესხის მქონე მომხმარებელთა ასაკობრივი
განაწილება %
60

50

50
40

34.1

30
20
10
0

14.5
0.8

0.6
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

* ეს და მომდევნო დიაგრამები შედგენილია ავტორის გამოთვლების
მიხედვით
დიაგრამა 2-ზე ნაჩვენებია იპოთეკური სესხის მომხმარებლების განაწილება
მათი ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით.
დიაგრამა 2
იპოთეკური სესხის მქონე მომხმარებლების განაწილება
ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, %
70
60
50
40
30
20
10
0

64.2

34.6

დასაოჯახებელი

დაოჯახებული

0.8

0.3

ქვრივი

განქორწინებული

გამოკითხულთა შორის უმეტესობა აღმოჩნდა დაოჯახებული. შესაბამისად, მეორე
ჰიპოთეზა, რომ დაოჯახებული ადამიანები უფრო მეტად იღებენ სესხს დადასტურდა.
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დიაგრამა 3
იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა განაწილება
სამსახურებრივი მდგომარეობისა და სესხის ხანგრძლივობის
მიხედვით, %
80
57.8

60
40
18.7

20

0.8

0

0.0

საჯარო სექტორი

3.9

0.0

კერძო სექტორი

5-დან 10 წლამდე

0.3 0.6 0.0
თვითდასაქმებული

10-დან 15 წლამდე

5.9

11.2

0.8

კერძო ბიზნესი

15 წლიდან ზევით

დიაგრამა 3 გვიჩვენებს, რომ კერძო სექტორში დასაქმებულთა უმეტესობას აქვს
ძირითადად გრძელვადიანი იპოთეკური სესხი, საჯარო სექტორთან შედარებით.
შესაბამისად,მესამე ჰიპოთეზა არ დადასტურდა. ეს ფაქტი შესაძლოა აიხსნას, რომ
კერძო სექტორში უფრო მაღალი შემოსავალი აქვთ ინდივიდებს.
ბოლო ჰიპოთეზის ტესტირებისთვის შევადგინეთ დიაგრამა 4, სადაც ჩანს
იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა განაწილება სქესის მიხედვით.
დიაგრამა 4
იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა განაწილება
სქესისა და სესხის მიზნობრიობის მიხედვით, %
60
50
40
30
20
10
0

50.6
31.8
13.7
3.4

0.6

0

მამრობითი
მდედრობითი

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, იპოთეკური სესხის მომხმარებლები ძირითადად არიან მამაკაცები. გამოკითხულთა შორის 232 რესპონდენტი იყო მამაკაცი,
ხოლო 126 - ქალი. როგორც აღმოჩნდა, მამაკაცების რაოდენობა 18.8%-ით უფრო
მეტია ქალებთან შედარებით, რომლებიც დაუსრულებელი საცხოვრისის შესაძენად
იღებენ იპოთეკურ სესხს. შესაბამისად, ჩვენი ბოლო ჰიპოთეზა არ დადასტურდა.

110

“ekonomisti”, “Ekonomisti” #2, 2020
საინტერესოა ასევე, იმის ჩვენება, თუ მომხმარებელთა რა კატეგორიას აქვს
აღებული დიდი მოცულობის იპოთეკური სესხი. როგორც ცნობილია, 2019 წლის
იანვრიდან ძალაში შევიდა ახალი საბანკო რეგულაციები და ბანკებს მოქალაქეთა
შემოსავლების დეტალური ანალიზის გარეშე, სესხის გაცემა შეეზღუდათ. ადამიანებისთვის, რომელთა დეკლარირებული შემოსავალიც დღეს 1200 ლარზე
ნაკლებია, იპოთეკის პოტენციური ჭერი მხოლოდ და მხოლოდ 11,000 ლარია, რაც
ნიშნავს, რომ მათთვის იპოთეკური სესხი ხელმისაწვდომი არაა. თუმცა „თიბისის“
მკვლევარები დასკვნების გამოტანას ნაადრევად მიიჩნევენ(ტყეშელაშვილი, 2019).
დიაგრამა 5
იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა განაწილება
შემოსავლისა და საცხოვრისის ღირებულების მიხედვით, %
25

21.3

20.5

20

16.6

15

12.4

12.1

9.8

10
5
0

1.4

0 0.3

601-1000

1.7

0

1001-1400

21-30 ათასი აშშ $

0.3
1401-1800
31-40 ათასი აშშ $

2.8

0.3

1801-2200

0.6
2200+

40 ათასი აშშ $-დან

ჩვენი კვლევის შედეგების თანახმად, ძირითადად თვეში 1401-1800 ლარიან
შემოსავლის მქონე მომხმარებლებს აქვთ სესხი აღებული 31-40 ათასი აშშ დოლარის
ღირებულების საცხოვრისზე. ხოლო მომხმარებლები, რომელთა შემოსავალიც 1400
ლარზე ნაკლებია, დაბალი ღირებულების საცხოვრისზე აკეთებს სესხს. ამ მონაცემების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საბანკო რეგულაციებმა თავისი
უარყოფითი გავლენა მოახდინა იპოთეკური სესხის ხელმისაწვდომობაზე.
დასკვნა
იპოთეკური სესხების მომხმარებელთა კვლევამ მოგვცა ისეთი მონაცემები,
რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი ფართო აუდიტორიისთვის და მხოლოდ ბანკებში ინახება. კვლევის შედეგად შესაძლებლობა მოგვეცა გამოგვევლინა იპოთეკური
სესხის ძირითადი მომხმარებლები სქესობრივ-ასაკობრივი ჭრილში.
კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა
უმეტესობა მიეკუთვნება 25-44 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს. შესაბამისად, ადამიანები
ახალგაზრდა ასაკში ცდილობენ უფრო მეტად გარისკონ და აიღონ გრძელვადიანი
სესხი.
კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ დაოჯახებული ადამიანები უფრო მეტად ფლობენ იპოთეკურ სესხს, ვიდრე დასაოჯახებელი ინდივიდები. ეს შეიძლება აიხსნას იმ
ფაქტით, რომ ადამიანები ცდილობენ შეიძინონ საცხოვრისი ოჯახის ზრდასთან
ერთად.
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როგორც აღმოჩნდა, გრძელვადიანი იპოთეკური სესხით საჯარო სექტორში
დასაქმებულები უფრო მეტად სარგებლობენ, ვიდრე კერძო სექტორში, მიუხედავად
იმისა, რომ ამ უკანასკნელში უფრო მეტია კადრების გადინება, რაც სესხის გადაუხდელობის რისკებთანაა დაკავშირებული.
კვლევის ძირითადი დასკვნაა ის, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა იპოთეკურ სესხს იღებს დაუსრულებელი საცხოვრისის შესაძენად. ეს ზრდის რისკს,
რომ სამშენებლო კომპანიის მფლობელებმა მომხმარებლების მიერ მიღებული
თანხები არამიზნობრივად გამოიყენონ და კვლავ განმეორდეს თაღლითობის
ფაქტები, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა „ცენტრ პოინტის“ და სამშენებლო კომპანია
„სვეტის“ მაგალითზე.
იპოთეკური სესხის მქონე მომხმარებელთა შორის ჭარბობენ მამაკაცები, რაც
შეიძლება აიხსნას იმ ფაქტით, რომ საშუალოდ მამაკაცების ხელფასი მეტია ქალების
ხელფასთან შედარებით, შესაბამისად, მათი სესხზე ხელმისაწვდომობაც მაღალია.
მართალია, კვლევამ არ მოიცვა თბილისში მოქმედი თხუთმეტივე ბანკის
მომხმარებლები, მაგრამ მისი მეშვეობით მოხდა ორი უმსხვილესი ბანკის იპოთეკური სესხის მომხმარებელთა დახასიათება, რამაც საინტერესო მონაცემები მოგვცა,
შეავსო არსებული კვლევები და მეცნიერული ჰიპოთეზებიც დაამტკიცა.
სამომავლოდ, მსგავს კვლევას, კითხვარში დამატებითი კითხვების ჩართვის
საფუძველზე, შეუძლია ასევე განიხილოს ჰიპოთეზა - აქვს თუ არა გავლენა
თაღლითობას მომხმარებელთა გადაწყვეტილებაზე გრძელვადიან პერიოდში და
იყოს უფრო რეპრეზენტატული.
გამოყენებული ლიტერატურა
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
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THE ROLE OF MORTGAGE LOANS IN THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING MARKET IN TBILISI
Expanded Summary
Over the last decades, the real estate market, especially the housing market, has
been a subject of constant debate throughout the world and in Georgia as well. Recent cri-
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ses are related to the real estate market and low liquidity loans. Consequently, the necessity
and interest of its scientific study is increasing day by day.
Homebuilding is a lucrative business as there is a steady demand for people to own
their own home, ensuring their safety, independence and privacy. This, in turn, creates
fierce competition among construction companies to attract large numbers of buyers who
will invest in their projects. However, the purchase of non-existent flats is at great risk if
the construction of these flats depends on the good will of people who are inclined to use
illegal schemes for their own interests.
In Georgia, housing market research is not favorable unless we look at recent TBC
Capital and Colliers International Georgia, mainly conducted researches for developers and
investors. It is noteworthy that the National Bank of Georgia has been publishing data on
loans since 2015, though only the volume of mortgages and the number of contracts by
regions and maturity, together with the collateral, are given here. The above data does not
provide information on what age groups have mainly mortgage loans taken, what purpose
and what is the share of unfinished housing purchase.
It should be noted that in the last decade, the well-known construction company
Center Point Group has misused the money paid by clients in construction, resulting in
nearly 6,200 families losing their money and apartments, many of which are still under
construction. In addition, the owners of the construction company "Sveti" deceived the
large amount of money owned by citizens. After all, with the increase in household disposable income, the demand for mortgage loans is increasing. Accordingly, the purpose of this
article is to determine the purpose of mortgage loans for bank users as they create demand
in the housing market. All of this allows us to assess the potential risks of non-repayment
over the long term and identify the share of customers who are taking out a mortgage loan
for an unfinished housing.
This article examines mortgage lending data from the example of Tbilisi and shows
the key trends based on a survey of bank customers in April and August 2019.
In addition, based on the research and literature available on the housing market
the author's findings, conclusions and recommendations on housing market development
in Georgia are presented.
The scientific value of the research results is primarily due to complementing the
existing research on housing demand formation in Georgia, which is particularly important
in the development of the housing market.
The research gives a basic picture of mortgage loans that are available only in
banks and are not accessible to ordinary consumers.
The housing market obeys the law of supply and demand. When demand increases, but housing is not enough, prices rise. As the supply of finished housing increases, prices
fall relatively, however, achieving equilibrium in this market is not so easy. Delivery of
completed housing requires considerable time and effort. Consequently, the increase in
supply usually does not ensure the timely satisfaction of customer needs.
That’s why consumers turn to banks to get mortgage loans, which are usually longterm. Demand for housing is disproportionate to housing prices, and supply is directly proportional to prices.
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With the increase in disposable income of households, people are trying to buy
housing as it meets their fundamental needs. According to Geostat data, average monthly
income per household has increased by an average of 15.6% over the last 5 years.
Against the background of all this, the volume of mortgage loans is also increasing.
The National Bank of Georgia has been publishing data on the volume of loans and the
number of loans issued since 2015.
According to the data of 2019, the share of mortgage loans in the total number of
loans issued to households in Tbilisi is 4%. In the last 5 years, the number of mortgage
loans has increased 2.1 times, which indicates a high demand for housing in Tbilisi.
There are basically two options for mortgage customers - buying a finished or unfinished home. The latter usually costs about twice as cheap. However, in this case there is
a risk that the dwelling will not be handed over and the owners of the development companies will misappropriate the money from the customers.
There is a lack of theoretical and empirical literature on the housing market in
Georgia. To date, there have been no studies on the purpose of mortgage loans, we do not
know what age group of the population has taken the loan and what share it occupies in
the purchase of unfinished housing. This information is owned only by commercial banks,
for internal use only.
Keywords: Housing; Housing Demand; Real estate markets; Consumer Research;
Mortgages.
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menejmenti – MANAGEMENT
მანანა ხარხელი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თსუ - ის ასოცირებული პროფესორი;
გიორგი მორჩილაძე
ბიზნესის ადმინისტრირების მეცნიერებათა დოქტორი,
ლექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დროის ეკონომიის ძირითადი წყაროები

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია დროის ეკონომიის ძირითადი წყაროები,
კერძოდ, შრომითი პირობების სრულყოფის გზები, თათბირების ჩატარებისას
გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები, თვითმენეჯმენტის მნიშნველობა და სხვა
არსებითი საკითხები, რომელიც, როგორც დაქვემდებარებულებს, ისე მენეჯერებს,
მისცემს საშუალებას უფრო ეფექტიანად და პროდუქტიულად მართონ თავინთი
დრო.
საკვანძო სიტყვები: სამუშაო ობიექტები; სამუშაო მოწყობილობები; შრომის
ეფექტიანობა; დროის რაციონალური გამოყენება; თვითმენეჯმენტი, ენდოგენური
და ეგზოგენური ფუნქციები.
შესავალი
დროის დინებას ადამიანები სხვადასხვანაირად აღიქვამენ. ზოგისთვის იგი
სწრაფად გადის, ზოგისთვის პირიქით, ძალიან ნელა. თუმცა, სინამდვილეში, დრო
ისე გადის, როგორც უნდა გადიოდეს. ერთადერთი რესურსი, რომელსაც ადამიანები თანაბრად ფლობენ, ეს დროა. დროის წინაშე ყველა ერთნაირია, განსხვავება
იმაში მდგომარეობს, თუ ვინ როგორ გამოიყენებს მას. წარმატებულია მხოლოდ ის
ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დროის ეფექტიანი გამოყენება.
მენეჯერი კომპანიის კოლექტივის წევრია. მას არა მხოლოდ საკუთარი თავი,
არამედ მთელი კოლექტივის ხელმძღვანელობა ავალია. თუმცა, კოლექტივის
თითოეულ წევრსა და მენეჯერს თანაბარი დროითი შესაძლებლობები გააჩნიათ,.
განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ კოლექტივის წევრი მხოლოდ საკუთარ დროს,
ხოლო მენეჯერი როგორც პირადს, ასევე კოლექტივის წევრების დროსაც მართავს.
ორგანიზაციაში არსებული შრომითი პირობები, შრომის და დასვენების
რაციონალური განაწილება, მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს დასაქმებულის
მიერ სამუშაოს ჯეროვნად და დროულად შესრულებაზე. აუცილებელია სამუშაო
ადგილზე შრომითი პირობების სრულყოფა, რისთვისაც საჭიროა მუშაობის
პროცესში კომფორტის შექმნა, ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა, სანიტარულ-ჰიგიენური და სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინება.
ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სამუშაო დროის რაციონალური გამოყენება
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ადამიანის შრომისუნარიანობაზე,
რაც
ინდივიდუალური ხასიათისაა.
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გარემო, სადაც ხელმძღვანელებს საშუალოება ეძლევათ ზეგავლენა მოახდინონ ადამიანებზე და აიმაღლონ იმიჯი, არის გამოსვლები, შეხვედრები, თათბირები. შესაბამისად, ნებისმიერი მცდელობა ხელმძღვანელისა, რომ დადებითი
რეპუტაცია შეიქმნას თანამშრომლების თვალში, ჯეროვან მომზადებას საჭიროებს.
ამიტომ დროის მენეჯმენტის სპეციალისტები ურჩევენ მათ თათბირის თუ
ნებისმიერი შეხვედრის წარმართვისას იყვნენ პროფესიონალები და მაქსიმალურად
ეცადონ, მათი გამოსვლები არ იყოს უინტერესო, დროში გაწელილი, დაზოგონ
როგორც საკუთარი, ასევე აუდიტორიის დროითი რესურსი.
რადგან საკითხი დროის ეკონომიას ეხება, არ შეიძლება ყურადღების მიღმა
დაგვრჩეს მენეჯერებისა და მთლიანად ორგანიზაციის მიერ დასაქმებულთათვის
შრომის ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა, რაც, თავის მხრივ, ამცირებს
სამუშაოს შესასრულებლად განკუთვნილი დროის მოცულობას. შრომა კეთილმოწყობილ გარემოში უნდა მიმდინარეობდეს, რათა რომელიმე არახელსაყრელი
გარემო ფაქტორი დამაბრკოლებლად არ წარმოგვიდგეს. მეორე მნიშვნელოვანი
ფაქტორი, რომელიც დროის ეკონომიას მოგვცემს თათბირების ჩატარებისას გამოყენებული დროის კონტროლია. ამიტომ თათბირების მომზადებას ხელმძღვანელმა
გაცილებით მეტი დრო უნდა დაუთმოს, ვიდრე მის ჩატარებას. გამოყენებული
დროის შემცირება ასევე შესაძლებელია თვითმენეჯმენტით. როცა ადამიანი
მაქსმიალურად მოახდენს თავისი შესაძლებლობების რეალიზებას, იმუშავებს
ნაყოფიერად, გააზრებულად მართავს დროს, იგი დაძლევს არა მხოლოდ პირად,
არამედ საზოგადეობრივ ცხოვრებაში არსებულ პრობლემებს.
შრომითი პირობების სრულყოფა
სამუშაო დროის რაციონალურ გამოყენებაზე არსებით გავლენას ახდენს
ორგანიზაციაში არსებული შრომის ნორმალური პირობები, ასევე შრომისა და
დასვენების რაციონალური განაწილება. შრომა ნორმალურ მარტივად ადაპტირებად გარემოში უნდა მიმდინარეობდეს და სამუშაო ადგილების ორგანიზება,
დაგეგმვა, აღჭურვა უნდა ითვალისწინებდეს მეცნიერებისა და პრაქტიკის თანამედროვე მიღწვებს. შრომის ნორმალური პირობები და სამუშაო ადგილების სწორად
ორგანიზება ხელს უწყობს, დაღლილობის შემცირებას და ზრდის შრომის მწარმოებლურობას. პერსონალის მართვის ცნობილმა ექსპერტმა ა. მაკენზმა 100
მენეჯერი გამოკითხა და იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ „100 მენეჯერიდან მხოლოდ
ერთს ჰქონდა საკმარისი დრო, 10-ს სჭირდებოდა 10 პროცენტით მეტი დრო, 40-ს 25
პროცენტით მეტი, ხოლო დანარჩენებს - 50 პროცენტი და მეტი“. ეს, რასაკვირველია, მათ უგეგმო, არაორგანიზებულ, უსისტემო მუშაობასა და თვითმენეჯმენტის
დაბალ დონეზე მიუთითებს.
სამუშაო ადგილის ორგანიზებისა და შრომის პირობების სრულყოფის ძირითადი ამოცანაა მუშაობის პროცესში კომფორტის შექმნა, სამუშაო ადგილის რაციონალური გაბარიტების კონსტრუქციისა და ფორმის ყველა საჭირო საგნით უზრუნველყოფა, ოპტიმალური ზონის დაცვა. სამუშაო ადგილის დაგეგმარებისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს მომუშავეთა ანთროპომეტრული და ფსიქოფიზიოლოგიური თავისებურებები.
მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ სამუშაო სისტემის ანალიზი, ამისათვის
საჭიროა გამოყოთ სამუშაო გარემოს შემადგენელი ობიექტები.
1 სამუშაო ობიექტები:
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სამუშაოს მატერიალური ობიექტები: გარემო პირობები, ობიექტის ფიზიკოქიმიური თვისებები, ფორმა, მასა, ზომა:
ენერგია;
ინფორმაცია;

2 სამუშაო მოწყობილობები
 მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ობიექტის ფიზიკური თვისებების
გაზომვის საშუალებები;
 სატრანსპორტო საშუალებები;
 სხვა მოწყობილობები;
 გამოსახვის საშუალებები და საზომი ხელსაწყოები;
 დამხმარე სენსორული ტექნიკის საშუალებები;
 სამუშაო მაგიდა, სკამი, შენობა;
 სამუშაო გარემო;
 გარემოს ზემოქმედება, სამუშაოს საფრთხიანობა და პროფესიული
დაავადებების რისკი;
 ორგანიზაციული და სამუშაო გარემო;
 სამუშაოს დროითი ორგანიზაცია;
 სამუშაოს ადგილი წარმოების პროცესში;
 სამუშაოს ადგილი ორგანიზაციის იერარქიაში;
 სამუშაოს ადგილი კომუნიკაციის სისტემაში;
 სამუშაოს ანაზღაურების პრინციპები და მეთოდები:
 ანაზღაურების პრინციპები;
 ანაზღაურების მეთოდები;
შრომის ეფექტიანობასა და დროის რაციონალურ გამოყენებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შრომის ოპტიმალური გარემოპირობები, სანიტარულჰიგიენური და სოციალურ ფსიქოლოგიური ფაქტორები. ადამიანები უმეტესწილად
ინფორმაციის 80-90 პროცენტს მხედველობის საშუალებით იღებენ. ამიტომ,
მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილი სათანადოდ იყოს განათებული. განათების დონე
შესასრულებელი სამუშაოს ხასიათზეა დამოკიდებული და რაც უფრო ზუსტია
სამუშაო, მით მაღალი განათებაა საჭირო. მომუშავეთა შრომისუნარიანობის მაღალი
დონის მისაღწევად დიდი მნიშვნელობა აქვს ნორმალურ ტემპერატურასა და
ტენიანობას. გონებრივი შრომისას, როცა მნიშვნელოვან ფიზიკურ დაძაბულობას
ადგილი არა აქვს, ნორმალურ ტემპერატურად ითვლება 18-20 გრადუსი, ხოლო
ტენიანობად არაუმეტეს 60-80 პროცენტისა. მაღალი ტემპერატურის დროს
მნიშვნელოვანია სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცირების დანადგარების გამოყენება. ხოლო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში, იმისთვის რომ დასაქმებულმა
დრო იმაზე ფიქრში არ გაატაროს, თუ როგორ გათბეს, საჭიროა შესაბამისი
გათბობის სისტემით იქნეს უზრუნველყოფილი სამუშაო ოთახი.
თათბირების ჩატარების ხელოვნება
თანამედროვე ქართული ორგანიზაციების თანამშრომელთა უმრავლესობა
დღემდე ჩივის იმაზე, რომ გაუთავებული თათიბირები ძირითად საქმეს აცდენთ,
რაც შემდეგ სამუშაოსათვის დამატებითი დროის დათმობას აიძულებთ (ეს კი,
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თავის მხრივ, აუნაზღაურებელი რჩება). სპეცალისტებს მოაქვთ მონაცემები საქმიანი ადამიანების სხვადასხვა კატეგორიებში (დირექტორი, მენეჯერი და სხვ.)
დროის ხარჯვის ხასიათის შესახებ. ამ მონაცემთა შეფარდებით დროის ხარჯვა
თათბირის ჩატარებაზე იჭერს მეორე და ხშირ შემთხვევაში მესამე ადგილს (სხვადასხვა ურთიერთობებისა და დოკუმენტებზე მუშაობის შემდეგ) და ძირითადად
მთელი სამუშაო დროის 10-15%-ს შეადგენს. სხვადასხვა ორგანიზაციებში გვხვდება
მენეჯერთა განსაზღვრული ქვეჯგუფი (20-25% - მდე მთელი მმართველი შემადგენლობის, ხშირად ესენი არიან მენეჯერები მაღალი და საშუალო რგოლებიდან),
რომელნიც უბრალოდ „მიჯაჭვულნი“ არიან თათბირებს და თავისი სამუშაო დროსი
50% მასზე ხარჯავენ.
როგორი პარადოქსულიც უნდა იყოს, ბევრი ამ მენეჯერთაგან „მიჯაჭვულია“
თათბირებს იმიტომ, რომ ისინი საკმაოდ კარგად ატარებენ მას, თუმცა არ ყოფნით
დრო სხვა ფუნქციების შესასრულებლად. ამასთანავე, თათბირის ეფექტურობის
გასაზრდელად საჭიროა გათვითცნობიერება თათბირის სამი შესაძლებელი ტიპის.
სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად, შეიძლება გამოვყოთ სამი ტიპის თათბირი
-„იდეალური“ და „სწორი“ არის ზუსტად ისეთი თათბირი, რომლის ფარგლებში
ჯდება მხოლოდ ერთადერთი მიზანი. ნებისმიერი გაერთიანება ან მიზნების შერევა
ერთი თათბირის ჩარჩოებში მნიშვნელოვნად გაართულებს მის ჩატარებას. პირველი
ტიპის თათბირის მთავარი მიზანი არის კოლეგიალური გარჩევა და მმართველობის
გადაწყვეტილების მიღება. როგორც წესი, საქმე ეხება არჩევას, ერთადერთი
ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას ბევრი, თითქმის ერთნაირი ვარიანტების
განხილვისას. თათბირი საჭიროა იმიტომ, რომ უკვე ნაცნობი ალტერნატივიდან
აირჩეს საუკეთესო. თუ არჩევანი არ არსებობს, ე.ი. ერთი გადაწყვეტილება აშკარად
„ჯობნის“ სხვა შესაძლებელ ვარიანტებს , მაშინ სიტუაცია უალტერნატივოა. ასეთ
შემთხვევაში თათბირი უბრალოდ არ არის საჭირო, გადაწყვეტილება კი სავსებით
შესაძლებელია ხელმძღვანელობამ მიიღოს დამოუკიდებლად.
გასაგებია, რომ ყველა მონაწილეს ექნება საკუთარი კრიტერიუმები „შესაფერის“ და „არაშესაფერის“ გადაწყვეტილებებზე, ამიტომ თათბირი წარიმართება
დისკუსიით, კამათით. „უკეთესი“ გადაწყვეტილების ძიებისას დისკუსია რომ არ
გადაიზარდოს კონფლიქტში, ასეთი თათბირის ჩატარების დროს მთავარია მკაცრი
რეგლამენტი (საერთო დროის და ცალკული პროცედურების დროსაც) და ფორმალიზებული პროცედურის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება (მაგალითად,
ფარული კენჭისყრა).
მეორე ტიპის თათბირის მიზანია ცუდად სტრუქტურირებული, ნაკლებ
ნაცნობი პრობლემის გადაწყვეტა. ასეთი პრობლემის მაგალითად შეიძლება გამოდგეს ინოვაციური გადაწყვეტილება, რომელიც დაკავშირებულია „ სამომავლო
არჩევანის“ პროგნოზირებასთან. რამდენადაც „ მართებული“ გადაწყვეტილება
ამგვარ სიტუაციაში წინასწარ უცნობია ( ის უნდა „გამოიგონო“). ამგვარი თათბირის
ჩატარების მთავარი პირობა ხდება შემდეგი პირობები: გულმოდგინედ შერჩეული
წევრები და შემოქმედებითი, არაფორმალური ატმოსფეროს შექმნა, რომელიც ხელს
შეუწყობს „სუპერ იდეების“ ადვილად განხილვას (აქ ჩვენ ატიურად გამოგვადგება
შემოქმედებითი ტექნოლოგიების, გონებრივი შტურმი და სხვა).
მესამე ტიპის თათბირი დაკავშირებულია სხვადასხვა მმართველი და
წარმოებითი ინფორმაციების გაცვლასთან. ეს შეიძლება იყოს ანგარიშები და
მოხსენებები შესრულებულ სამუშაოზე, ცნობა რომელიმე პროექტის შედეგზე და ა.შ
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ამგვარი თათბირის წარმატებას განსაზღვრავს პირველ რიგში მოხსნების წინასწარი
მომზადების ხარისხი, მისი პრეზენტაცია და აგრეთვე, თუ საჭიროა, არსებული
ინფორმაციის ანალიზი და განვრცობა (უშუალოდ თათბირზე).
უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი თათბირის ჩატარება საპასუხისმგებლო
ნაბიჯია. ყოველთვის არის რისკი მაშინაც კი, როცა ყოველივე ზედმიწევნით
კარგადაა მომზადებული, რომ რაღაც ისე არ იქნება, როგორც საჭიროა. კითხვის
გარკვევაში - „საჭიროა კი საერთოდ თათბირი?“ დაგვეხმარება შემდეგი მოსაზრება:
თუ თათბირის ჩატარების აუცილებლობის გადაწყვეტილება მაინც მიღებულია,
თათბირის
მიზანი ჩამოყალიბებულია, მაშინ აუცილებელია განვსაზღვროთ
თათბირის მონაწილეთა შემადგენლობა. მთავარი პრინციპი აქ არის შემდეგი: „რაც
ნაკლები ადამიანი მონაწილეობს, მით უკეთესია“, მაგრამ ვისაც უშუალოდ ეხება
განსახილველი საკითხი,
თათბირს უნდა ესწრებოდეს. საერთოდ, თათბირი
გახსნილი იქნება თუ დახურული, ყოველთვის უნდა გადაწყვიტონ თათბირის
ორგანიზატორებმა წინასწარ, მაგრამ დაამრგვალონ „უმცირესობის სასარგებლოდ“.
თათბირის მონაწილე შეიძლება იყოს:
 ორგანიზატორი და წამყვანი. აუცილებელია განვასხვავოთ ერთმანეთისგან
თათბირის ინიციატორები და თათბირის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე
პასუხისმგებლები. თათბირის ორგანიზება მდივნის ან ოფის-მეჯერის
მოვალეობაში შედის (რა თქმა უნდა, მჭიდრო კავშირით ხელმძღვანელობასთან). მაგრამ სასურველია წამყავნის როლში იყოს საკმაოდ მაღალი დონის
მენეჯერი, რომელიც ფლობს მოდერაციის ტექნიკას. ორგანიზატორის და
წამყვანის როლი არის უნივერსალური ნებისმიერი ტიპის თათბირითვის.
 პასუხისმგებელი პირები მმართველობის გადაწყვეტილების მიღებისას. თუ
თათბირზე მიღებულია გამგეობის გადაწყვეტილების მიღება (პირველი
ტიპის თათბირი), მაშინ მასში მონაწილეობა შესაბამისი თანამდებობით
აღჭურვილმა თანამშრომლებმა უნდა მიიღონ.
 ექსპერტები (მათ შორის დამოუკიდებელი), სასარგებლო ინფრომაციის მატარებელნი. ექსპერტები (დამოუკიდებლად თავიანთი თანამდებობისა) შეიძლება იყვნენ როგორც მუდმივი წევრები თათბირის, ისე მოწვეულები მოკლე
მოხსენებისათვის. ექსპერტები მეორე ტიპის თათბირის აუცილებელი წევრები არიან.
 შესაძლო პირები, რომლებიც უნდა გაეცნონ გადაწყვეტილებასა და ინფორმაციას. ისინი შეიძლება იყვნენ მენეჯერები სხვადასხვა დონის თანამდებობიდან. ისინი მომავალშიც შეასრულებენ/გააკონტროლებენ შესრულებას,
ანდა ვალდებულნი არიან გაეცნონ მნიშვნელოვან მმართველ ინფორმაციას
(მესამე ტიპის თათბირი).
 პრესის წარმომადგენლები და პიარ - მეჯერები. ეს მონაწილეები შეიძლება
დაესწრონ ნებისმიერი ტიპის თათბირს (ან რომელიმე მის ნაწილს), თუ ის
ეძღვნება რომელიმე მნიშვნელოვან „პროგრამულ“ საკითხს. მაგალითად, ორგანიზაციის სტრატეგიის შეცვლა, ხანგრძლივი პერიოდის საქმიანობის
შედეგების შეჯამება და ა.შ
თუ თქვენი თანამდებობიდან გამომდინარე ან თქვენი ორგანიზაციის ტრადიციის მიხედვით, ხშირად ხართ თათბირის წამყვანების როლში, მაშინ შესაძლოა
თქვენ დაგჭირდეთ ეფექტური თათბირის ჩატარების წესი.
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1

არ შეიძლება თათბირის ჩატარება მომზადებისა და დღის წესრიგის
გარეშე.
2
არ შეიძლება თათბირის „სპონტანურად“ ჩატარება. მისი შედეგიანობა
მეტი ალბათობით იქნება დაბალი დონის.
3 თათბირის ჩატარებისას საკვანძო მომენტებია: დღის წესრიგი (საკითხი),
თათბირის მიზანი, დროის ლიმიტი, გამომსვლელთა რიგი და სხვა.
4 მთავარი ამოცანა და თათბირის წამყვანის მოვალეობაა-თათბირის მსვლელობისას დადგენილი პროცედურა აკონტროლოს და დღის წესრიგი შეასრულოს, საკითხის გადახვევის დროს ოპერატიული გადაწყვეტილება
მიიღოს. თათბირის დროს, წამყვანი უფლებამოსილია თათბირის ყველა
წევრის საქციელი მართოს, მათი სტატუსის მიუხედავად.
5 ძირითადი მომხსენებლები აუცილებლად ემზადებიან თათბირებისთვის
წინასწარ. თათბირის სწორი ორგანიზაცია გულისხმობს
მოხსენების
თემებისა და შინაარსის წინასწარ (რამდენიმე დღით, ან საათით ადრე
მაინც) ცოდნას წამყვანის მიერ.
6 მთელი თათბირის დრო და ცალკეული ნაწილების დროც (გამოსვლები,
განხილვები, გადაწყვეტილებების მიღება და ა. შ.) აუცილებლად იზღუდება დროით. როგორც კი თათბირის დროს გაჩნდება თუნდაც ერთი
არარეგლამენტირებული ნაწილი თუ პროცედურა, ამ „დროის ხვრელში“
აუცილებლად შეაღწევს „დროის ქურდი“, რაც თათბირს ზედმეტად
გაწელავს.
7 თათბირის წამყავნის მთავარი ამოცანაა- თათბირის „კონსტრუქციულ
ტონს“ მიადევნოს თვალყური. მონაწილეებისგან არაკორექტული თავდასხმების მცდელობა, ბრალდება, შეურაცხყოფა და სხვა, მკაცრად უნდა
აიკრძალოს. ახალი ინფორმაციის და იდეების გადმოცემა უნდა მოხდეს
კრიტიკის გარეშე. რაციონალური უნდა იყოს დისკუსია და კამათი
არგუმენტირებული, მიმართული ოპტიმალური ძიებისაკენ.
8 წამყვანმა მომხსენებლებს უნდა მოთხოვოს განხილვისას გამოიყენონ ორგანიზაციაში არსებული ნებსიმიერი მათთვის მოსახერხებელი თვალსაჩინოება (დაფა, კომპიუტერული პრეზენტაცია და სხვ.).
9 ოქმის შედგენა: რა თქმა უნდა, თათბირის წამყვანი არ წერს ოქმს, მაგრამ
მან თვალყური უნდა ადევნოს მდივანს და საჭიროების შემთხვევაში
მიუთითოს თათბირის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მომენტები
(ფაქტები, იდეები, აზრები და მისთ.).
10 რაც მოკლეა თათბირი, მით უკეთესი. მაგრამ თუ თათბირის ხანგრძლივობა აჭარბებს 90 წუთს, მაშინ აუცილებელია გაკეთდეს 5-15 წუთიანი
შესვენებები ყოველ 40-45 წუთში, რაც წინასწარ უნდა დაიგეგმოს და
წამყვანმა თვალ-ყური უნდა ადევნოს, რომ რეგლამენტირებული შესვენებების გარდა მონაწილეები სხვა საქმით არ დაკავდნენ.
თვითმენეჯემენტის როლი დროის ეკონომიაში
არსებობს განსხვავებული შეხედულებები თვითმენეჯმენტის არსთან და
საგანთან დაკავშირებით. ფართოდ გავრცელებული განმარტების თანახმად,
თვითმენეჯმენტი არის სამუშაო დროის გამოყენების ინდივიდუალური ტექნოლოგია. გერმანელი მეცნიერის ლ. ზაივერტის განმარტებით, „თვითმენეჯმენტი
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არის ყოველდღიურ მმართველობით საქმიანობაში გამოყენებული აპრობირებული
პრაქტიკული მეთოდებისა და ხერხების თანმიმდევრული და მიზანმიმართული
გამოყენება, რათა ოპტიმალური გადაწყვეტილებების ფონზე შესაძლებელი გახდეს
რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება“.
ეფექტიანი თვითმენეჯმენტი ობიექტურად არის დაკავშირებული, როგორც
ადამიანის ბუნებასთან, ისე გარემო ფაქტორების გავლენასთან. თვითმენეჯმენტის
ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ინდივიდმა შეძლოს ისწავლოს საკუთარი შესაძლებლობების უკეთესად გამოყენება და დაბრკოლებების დაძლევა როგორც
სამუშაო პირობებში, ისე პირად ცხოვრებაში.
მენჯმენტი, როგორც მმართველობითი საქმიანობა, პროცესული მიდგომის
თვალსაზრით, ციკლური ხასიათისაა, სადაც მიზეზ-შედეგობრივ კავშირშია ერთმანეთთან მისი კლასკური ფუნქციები: დაგეგმვა, ორგანიზაცია, მოტივაცია და
კონტროლი, ხოლო დამაკავშირებელი პროცესებს, კომუნიკაციას და გადაწყვეტილების მიღებას, ეს პროცესი მოქმდებაში მოჰყავს.
თვითმენეჯმენტის ციკლიც იგივე პრინციპზეა აგებული. სხვადასხვა ამოცანებსა და პრობლემებზე ყოველდღიური გადაწყვეტილებები დემონსტრირდება
რიგი განხსვავებული ფუნქციების ფორმით, რომლებიც, როგორც წესი, გარკვეულ
თანმიმდევრულ ურთიერთდამოკიდებულებაში არიან. ვითარდება თვითმენეჯმენტის ციკლური პროცესი, რომელშიც შეიძლება პირობითად დაიყოს შიდა და
გარე, ანუ ენდოგენური და ეგზოგენური ფუნქციები.
ყოველ ადამიანს და განსაკუთრებით მას, ვინც მენეჯერის კარიერისთვის
ემზადება ან უკვე მენეჯერიცაა, თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და კრიტიკული სიტუაციების დარეგულირების უნარი უნდა შესწვდეს.
საკუთარი თავის მართვის, პირადი დროის ეფექტიანი დაგეგმვის, შრომის რაციონალური ორგანიზაციისა თუ სხვა აპრობირებული მეთოდების გამოყენების შემთხვევაში, გამოსავლის პოვნა თვით ყველაზე რთული სიტუაციებიდანაც არის
შესაძლებელი. მაშინაც კი, როდესაც დარწმუნებული ვართ, რომ რეალური ვითარების შეცვლა ჩვენს ძალებს აღემატება, არსებობს გამოსავალი-შევცვალოთ
მიდგომა. საქმიანობის, პირადი დროის და საერთოდ, ცხოვრების დაგეგმვა, მართვა
და კონტროლი, პიროვნების განვითარება და სრულყოფა თვითმენეჯმენტის
ამოცანათა არასრული ჩამონათვალია.
კარგი მენეჯერის მიზანია ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობები, მინიმალური დროის დანახარჯით მაქსიმალურად ეფექტიანად განახორციელოს დასახული ამოცანები, თავიდან აიცილოს და სხვასაც
ააცილოს სტრესები, აიმაღალოს კვალიფიკაცია, უზრუნველყოს თანამშრომელთა
პროფესიული ზრდა და ა.შ. ამისთვის, ერთი მხრივ, აუცილებელია ცხოვრების
ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ წესად გაიხადოს მუშაობის რაც შეიძლება
რაციონალური სტილი. აკონტროლოს ყველაზე დეფიციტური რესურსი დრო და,
რაც მთავარია, ეფექტიანად მართოს საკუთარი თავი და აკონტროლოს დასახული
ამოცანების შესრულება.
ყოველდღიური ამოცანებისა და პრობლემების გადაჭრის პროცესი, კონკრეტული ფუნქციების თანმიმდევრული შეფასების თვალსაზრისით, ექვს ფაზას
მოიცავს. ესენია:
 მიზნის დასახვა- პირადი მიზნების ანალიზი და ფორმულირება;
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დაგეგმვა-კონკრეტული გეგმებისა და საკუთარი საქმიანობის ალტერნატიული ვარიანტების შემუშავება;
 კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება;
 ორგანიზება და რეალიზება- დღის განრიგის შედგენა და პირადი სამუშაო
პროცესის ორგანიზება დასახული ამოცანების რეალიზების მიზნით;
 კონტროლი- თვითკონტროლი და შედეგების კონტროლი;
 ინფორმაცია და კომუნიკაცია - ფაზა, რომელიც გარკვეულწილად ყველა
ფუნქციისთვისაა დამახასიათებელი, როგორც კომუნიკაცია, ისე ინფორმაციის გაცვლა, აუცილებელია თვითმენეჯმენტის ყველა ეტაპზე.
თვითმენეჯმენტის მეთოდების ფლობა გულისხმობს: შრომის საუკეთესოდ
ორგანიზებასა და შედეგებს. სამუშაოსაგან მიღებულ კმაყოფილებას, სათანადო
მოტივირებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც შეიძლება ნაკლებ დატვირთვას,
საკუთარი ფუნქციების შესრულების პროცესში დაშვებული შეცდომების შეცირებას,
პროფესიული და ცხოვრებისეული მიზნების უმოკლესი გზით მიღწევას და ა.შ.
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MAIN SOURCES OF TIME SAVING
Expanded Summary
The article discusses the main sources of time savings. People perceive the flow of
time differently. For some it runs fast, for some it is very slow. However, in fact, time
passes as it should. The only resource people have equally is time. successful people are
those, who are able to use time effectively, or in other words, who can in one day do more
tasks than others can.
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The manager is a member of group. He/she is in charge of not only himself/herself
but the entire collective. However, each team member and manager have equal time
opportunities, the difference is that the staff member are responsible only on their own
time, and manager manages - both personal and team members time.
Working conditions in the organization and Work–life balance has significant
impact on the employee's job performance. It is necessary to improve working conditions
in the workplace, for which it is needed to create comfort, approve well designed
Infrastructure, taking into account sanitary-hygienic and socio-psychological factors. It
should also be remembered that the rational use of working time is highly dependent on
the individual's ability to work.
An environment where leaders are given the opportunity to influence people and
enhance their image are meetings. Therefore, any attempt by a leader to create a positive
reputation in the eyes of employees requires a good preparation process. Accordingly, time
management trainers and specialists, give us recommendations, during meetings to be
professionals, don't be uninteresting, speech should be laconic, and all attendees should
respect others time and don’t waste it.
As we mantioned above, the article is ralated to time saving topic, related to these,
we should say that, management and whole organization need to give employees normal
working condition, because, it will reduce time expenses, second important
recommendation is, that, management should well organize meetings.Also, a human can
save his/her time by improving self-management skills. Finally, we can say that when
people will manage well their time, this will increase not only the level of success of the
organization, but also it will be good for the entire community.
Key words: Working objects. Working equipment, Labor efficiency, Rational use of
time, Self-management, Endogenous and exogenous functions.
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aRricxva da auditi - ACCOUNTING AND AUDIT
თეონა მაკალათია
თსუ დოქტორანტი
ევოლუცია თუ რევოლუცია აღრიცხვასა და აუდიტში

ანოტაცია. სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს და ჩამოაყალიბოს თანამედროვე
ტექნოლოგიების გავლენა აღრიცხვასა და აუდიტზე. სტატიაში განხილულმა
საკითხებმა აჩვენეს, რომ ტექნოლოგიური მიღწევების საფუძველზე შესაძლებელია
აღრიცხვის ფუნდამენტური ცვლილება, რაც ავტომატურად გამოიწვევს თანმიმდევრულ ცვლილებებს აუდიტის სფეროშიც. აუდიტის სტანდარტები და აუდიტორული პროცედურები მთლიანად არის მორგებული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტებს. აღრიცხვაში განსახორციელებელი იმ მიმართულების ცვლილებები,
როგორც ეს წარმოდგენილია სტატიაში, არსებით ცვლილებებს გამოიწვევს აუდიტში. კერძოდ, აღრიცხვა, თუ ისე შეიცვალა, როგორც ქვემოთ არის აღწერილი,
აუდიტიც კვალდაკვალ უნდა მიჰყვეს. სრულიად შეიცვლება მტკიცების ფორმები,
აუდიტორული პროცედურები და რაც ყველაზე მთავარია, რწმუნების არსებული
ხარისხი, რაც დღეს გონივრული რწმუნების დონედ მიიჩნევა. კვლევის მიზანიც
სწორედ ეს არის, შესაძლებელია თუ არა რწმუნების უფრო მაღალი ხარისხის
მიღება, იგივე ან ნაკლები ადამიანური რესურსით.
საკვანძო სიტყვები: ბუღალტრული აღრიცხვა, ბუღალტრული აღრიცხვის
მონაცემები, აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგება,
სამმაგი ჩაწერა, ბლოკჩეინი.
1. ორმაგი ჩაწერის პრინციპი
მონაცემების შენახვის ტექნოლოგიას კაცობრიობის ისტორიის ყველა ეტაპზე უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგებაც ხომ მონაცემების ჩაწერის, შენახვისა და წარდგენის ერთ-ერთი სახეა. ბუღალტრულმა
აღრიცხვამ დიდი ევოლუცია განიცადა, ვიდრე თეორიისა და პრაქტიკის დღევანდელ სახეს მიაღწევდა. თანამედროვე ბუღალტრული ღრიცხვა ეფუძნება ორმაგი
ჩაწერის სისტემას. რენესანსის პერიოდში ამ სისტემამ რევოლუცია მოახდინა
ოპერაციების აღრიცხვის სფეროში. მან გადაწყვიტა მენეჯერების პრობლემა,
შეძლებოდათ საკუთარი ჩანაწერების სისწორეზე კონტროლი.
თუმცა, ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების ნდობის მოსაპოვებლად, დამოუკიდებელი აუდიტორები ასევე ამოწმებენ კომპანიის ფინანსურ
ინფორმაციას. აუდიტი ძვირადღირებული, საკმაოდ შრომატევადი და შედეგებით
მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის მქონე საქმიანობის სახეა, რაც
კომპანიის ბუღალტრების ჩართულობასა და დამატებით ძალისხმევასაც მოითხოვს.
ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებმა დააკისრეს პასუხისმგებლობა
კომპანიის მმართველ რგოლს, მენეჯმენტს. მენეჯმენტმა დაიქირავა აუდიტორი,
რათა დასკვნა გააკეთოს მენეჯმენტის მომზადებული ანგარიშგების სისწორესა და
სანდოობაზე, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით. აუდოროტული
დასკვნა უნდა იყოს დასაბუთებული რწმუნების უმაღლესი დონე. ამგვარად
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დამოუკიდებელია აუდიტორი, რომელიც არის ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის დამოუკიდებელი გარანტი.
2. რწმუნების დღევანდელი შესაძლებელი მაქსიმალური დონე
ვის წინაშეა აუდიტორი პასუხისმგებელი: იმ მენეჯმენტზე, ვინც დაიქირავა,
თუ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების წინაშე? რატომ ამდენი წარუმატებელი აუდიტი? რატომ ამდენი დაშვებული შეცდომა? რატომ ამდენი არასწორი
ინფორმაცია? რატომ ამდენი შეცდომაში შეყვანილი მომხმარებელი? სად არის
რწმუნების მაღალი დონე? რატომ ვერ ხდება სწორი და სანდო ინფორმაციის
უზრუნველყოფა დღევანდელ რეალობაშიც კი?
ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს მენეჯმენტის მტკიცებას ფინანსური
ანგარიშგების მომხმარებლების წინაშე. თითოეულ ამ მტკიცებას სანდოობის და
რწმუნების პრობლემა აქვს. აუდიტიც სწორედ ამ ნდობის და რწმუნების მოპოვებას
ემსახურება. აუდიტორები უდიდეს შრომით დანახარჯებს ეწევიან შესაბამისი
მტკიცებულებების მოსაპოვებლად, რათა შეძლონ დასკვის გამოტანა იმაზე, რომ
ფინანსური ანგაიშგება არ შეიცავს არსებით უზუსტობას. ეს დავალება კიდევ უფრო
რთულდება, თუ ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს მიზანმიმართულად
მალავენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას კონკრეტული მიზნებისთვის. ასეთ პირობებში იკვეთება თაღლითური ქმედებები.
3. თანამედროვე ტექნოლოგიები/ბლოკჩეინი
დღეს ციფრული მონაცემების შენახვის ახალი სისტემაა წარმოდგენილი,
რომელსაც ბლოკჩეინს (Block Chain - ბლოკების ჯაჭვი) უწოდებენ. მას მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ისტორიაზე. ბლოკჩეინი ციფრული ჩანაწერების უზარმაზარი
სივრცეა. მის უკან დგას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი ათასი კომპიუტერისგან შემდგარი დეცენტრალიზებული ქსელი.
ინფორმაცია კრიპტოგრაფიულად იბეჭდება ბლოკჩეინში. ახალი ინფორმაცია
ჩანაწერებში რამდენიმე წუთში ერთხელ ემატება, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა
კომპიუტერი გამოაცხადებს თანხმობას ამ მონაცემის მიღებაზე. თანხმობას კი
კომპიუტერი მხოლოდ მაშინ გასცემს, როდესაც ახალი მონაცემის სისწორის
მტკიცებულებას მოიპოვებს. ყველამ იცის, როგორ მუშაობს სისტემა, მაგრამ არავის
შეუძლია მისი წესების შეცვლა. პროცესის არცერთი ნაწილი არ საჭიროებს
ადამიანის ჩარევას, ყველაფერი სრულიად ავტომატიზებულია.
ამ ჩანაწერებს რომ რომელიმე კომპანია ან სახელმწიფო სტრუქტურა განაგებდეს,
იგი აღარ იქნებოდა სანდო. მაგალითად, კომპანიის გაკოტრების ან სტრუქტურის
გაუქმების შემთხვევაში, მონაცემებზე პასუხისმგებელი აღარავინ დარჩებოდა.
მაგრამ გაფანტულ ქსელში სისტემა დეცენტრალიზებულია. ამიტომ, ერთი კონკრეტული სუსტი წერტილი აღარ არსებობს. ხანდახან, შესაძლოა, დაირღვეს რამდენიმე კომპიუტერის ფუნქციონირება, მაგრამ ეს არაფერს ცვლის, რადგან სხვა
კომპიუტერები, საკუთარი ასლებით და სისწორის შესამოწმებელი მეთოდებით,
უზრუნველყოფენ მონაცემების უსაფრთხოებას.
ამ სისტემის სიკეთეების არდანახვა და არგამოყენება დღეს ალბათ
დაუშვებელია. ბლოკჩეინი დღესდღეისობით ალბათ, ჩანაწერების შენახვის ყველაზე
მნიშვნელოვანი და დეტალური მეთოდია, რაც აქამდე არსებობდა, მუდმივი
მეხსიერების ღია სტრუქტურა, რომელიც ორგანულად იზრდება. ეს ტექნოლო-
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გიური გარღვევა ციფრული ფულის სისტემა ბიტკონმა მოიტანა, მაგრამ მისი
გავლენა ბევრად დიდია, ვიდრე უბრალოდ ფულის ალტერნატიულ სისტემაში
გამოყენებაა.
ამ ცვლილებებს, რასაკვირველია, ფუნდამეტური გავლენა აქვს საბუღალტრო აღრიცხვასა და აუდიტზე. უდიდესი შესაძლებლობები იხსნება ბლოკჩეინის
გამოყენებით ბუღალტრულ აღრიცხვაში. შემდეგ კი აუდიტშიც. თუ აღრიცხვაანგარიშგება ფუნდამენტურად შეიცვალა, ავტომატურად იცვლება აუდიტიც და
მთელი აუდიტორული პროცედურებიც.
იქნებ დადგა დრო, გამოვიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევები
და საფუძვლიანად გავამარტივოთ აღრიცხვა-ანგარიშგება, გადავიყვანოთ იგი
სანდოობის ახალ, ბევრად უფრო მაღალ ხარისხში. ყოველდღიურად გვესმის და
ვხედავთ უამრავი არასაიმედო აღრიცხვისა და აუდიტის შედეგად გამოვლენილ
სავალალო შედეგებს, მათ შორის, მსოფლიოში წამყვანი ქვეყნების უზარმაზარ
კორპორაციებში.
აღრიცხვა-ანგარიშგების ცვლილებას ავტომატურად აუდიტის პროცესის
გამარტივება და ბევრად უფრო მაღალი ხარისხის რწმუნების მოპოვება მოჰყვება.
4.

სამმაგი ჩაწერის შესაძლებლობა

ტერმინი "სამმაგი ჩაწერა" თავდაპირველად 1986 წელს გვხვდება იუჯი
იჯირის ნაშრომში. მან შემოგვთავაზა სადებეტო და საკრედიტო ჩანაწერების გარდა,
გატარების მესამე მხარე, რომელსაც უწოდა ტრებიტი. როგორც იჯირი ამბობდა,
ტრებიტი უნდა შეიცავდეს ახალ ანგარიშებს, შემოსავლის ცვლილების ასახსნელად.
ასეთი სამმაგი აღრიცხვის სისტემის იდეაა ორგანიზაციისთვის უფრო მეტი იმპულსური ინფორმაციის მიწოდება, რაც უზრუნველყოფს სტრატეგიული გადაწყვეტილების უკეთეს მიღებას. 2005 წელს იან გრიგმა, ფინანსურმა კრიპტოგრაფმა,
გამოაქვეყნა ნაშრომი თავის ვებგვერდზე სახელწოდებით "სამმაგი ჩაწერის
სისტემა", რაც ამ ტერმინს სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს იუჯი
იჯირის (1986) მომენტის აღრიცხვის განმარტებიდან. იან გრიგმა წამოაყენა ახალი
კონცეფცია, "ქვითარი არის გარიგება", რომელშიც ციფრული ხელმოწერილი ქვითარი, რომელიც დაფიქსირებულია ორ მხარეს შორის ფინანსური კრიპტოგრაფიით,
შესაძლებელია განვიხილოთ მესამე ჩანაწერად, რათა თავიდან იქნას აცილებული
გარიგების თაღლითობა და შეამციროს შიდა ჩანაწერთა რაოდენობა. 2014 წელს
ჯეისონ ტირამ დაწერა მოკლე სტატია Bitcoin Magazine-ში, რომელშიც მითითებულია, რომ ბიტკოინის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, გრიგის მიერ
შემოთავაზებული სამმაგი აღრიცხვის კონცეფცია შესაძლებელია და სავარაუდოდ,
სასურველი იქნება როგორც კომპანიებისთვის, ასევე გარე მომხმარებლებისთვის
(Tyra, 2014). ამის შემდეგ, სამმაგი ჩაწერა, რომელიც დაკავშირებულია ბლოკჩეინთან, გადაიქცა საერთო ტერმინად.
აღრიცხვისა და აუდიტის ინდუსტრია უკვე სრულიად მოიცვა სამმაგი
ჩაწერის პოტენციალზე მუშაობამ. 2016 წელს Deloitte-მა გამოაქვეყნა მოკლე სტატია, რომელიც blockchain –ით სამმაგი აღრიცხვის განხორციელება იქნება ფუნდამენტური ცვლილება ბუღალტრული აღრიცხვაში (Deloitte, 2016). იმავდროულად,
blockchain- ის შემქმნელებმა უკვე მიიღეს ზომები ამ „თეორიის“ პრაქტიკაში
დანერგვის მიზნით. ჯერჯერობით, ჩვენ ვიცით მინიმუმ 7 ბლოკჩეინის პროექტი,
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რომლებიც დაკავშირებულია სამმაგ აღრიცხვასთან. მიუხედავად იმისა, რომ
ბლოკჩეინთან სამმაგი ჩაწერის სისტემამ შეიძლება შეცვალოს მთელი საბუღალტრო
და აუდტის ინდუსტრია, ამ თემაზე აკადემიური კვლევები/ნაშრომები ძალზე
შეზღუდულია.
ხომ არ არის დრო, ორმაგი ჩაწერის სისტემიდან გადავიდეთ სამმაგ ჩაწერაზე?
იქნებ, სამმაგი ჩაწერის სისტემა გავხადოთ ტრადიციული ორმაგი ჩაწერის
სისტემის გაგრძელება. კიდევ უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ იან გრიგის
ტერმინი სამმაგი ჩაწერა, რა არის ეს მესამე? მესამე მოიცავს ყველა საბუღალტრო
ჩანაწერს, რომელიც მესამე მხარის მიერ არის კრიპტოგრაფიულად დალუქული. ეს
მოიცავს ინვენტარისა და მარაგების შესყიდვებს, გაყიდვებს, გადასახადებს, კომუნალური გადახდებს და სხვა ხარჯებს. გვერდიგვერდ, ორივე მხარის ბუღალტრული აღრიცხვის ჩანაწერები კონკრეტულ გარიგებასთან არის თანასწორი. გამყიდველი მხარე აღრიცხავს დებეტში ფულადი სახსრების მიღების ანგარიშზე, ხოლო
მყიდველი აღრიცხავს კრედიტს იგივე ოპერაციისთვის, მხოლოდ საბუღალტრო
ჩანაწერების თავიანთ მხარეს. სწორედ აქ შემოდის ბლოკჩეინი: ისინი ქმნიან
ერთიან, ურთიერთ დამადასტურებელ, ურთიერთდაბლოკილ ჩანაწერთა სისტემას
საჯარო სივრცეში. მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია დადასტურდება, გადაიგზავნება და
კრიპტოგრაფიულად დაილუქება, მათი გაყალბება, შეცვლა ან გაანადგურება
პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ბლოკჩეინ ტექნოლოგია იქნება შემდეგი რევოლუცია ბუღალტრულ
აღრიცხვასა და აუდიტში: ტრანზაქციის ქვითრების საფუძველზე ცალკეული
ჩანაწერების შენახვის ნაცვლად, კომპანიებს შეუძლიათ ჩაწერონ თავიანთი
გარიგებები უშუალოდ ერთობლივ რეესტრში და შექმნან სააღრიცხვო ჩანაწერების
მდგადი, ურთიერთჩაკეტვადი სისტემა. მას შემდეგ, რაც ყველა მასალა ვრცელდება
და კრიპტოგრაფიულად ილუქება, გაყალბება ან განადგურება, რათა აქტივობა
დაფარონ, პრაქტიკულად შეუძლებელია. მსგავსი გარიგება ფაქტიურად წარმოადგენს ნოტარიულად დამოწმებულის ტოლფასს მხოლოდ ელექტრონული
გზით. მასივის ყველა ჩანაწერი მუდმივად ინახება, მისი შეცვლა ან წაშლა
შეუძლებელია და ამის გარანტი ქსელში ჩართული თითოეული კომპიუტერია,
რომელიც ჩანაწერების საკუთარ ასლს ინახავს. სისტემაში შეღწევა შესაძლებელია
მხოლოდ ჰაკერების მიერ ქსელის ყველა კომპიუტერში ერთდროული შეღწევით,
ანუ საჭიროა ქსელის ყველა კომპიუტერის „დაჰაკვა,“ რაც წარმოუდგენელია და ეს
ბევრი ნიჭიერი ადამიანის, მათ შორის, აშშ-ს NASA-ს სპეციალისტების უშედეგო
მცდელობებითაც დადასტურდა.
აღნიშნული ტექნოლოგიური გარღვევით კომპანიები მიიღებენ მნიშვნელოვან სარგებელს შემდეგი ფორმით:
 სტანდარტიზაცია საშუალებას მისცემს აუდიტორებს ავტომატურად გადაამოწმოს ფინანსური ანგარიშგების ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემების
უდიდესი ნაწილი.

აუდიტის ჩასატარებლად საჭირო ხარჯები და დრო მნიშვნელოვნად
შემცირდება.
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გამოთავისუფლებულ დროში მათ შეეძლებათ დამატებითი სარგებელი
მოუტანონ კომპანიებს. მაგალითად, ეს დრო გამოიყენონ ძალიან რთულ
ოპერაციებზე ან შიდა კონტროლის სისტემების გასაუმჯობესებლად.
შედეგი არის ორგანიზაციული, ტექნოლოგიური და პროცედურული დებულებების
ფართო სპექტრი. ყველა პრევენციული ღონისძიება უნდა იყოს შესაბამისად დოკუმენტირებული და მესამე მხარისთვის აღსაქმელი.
ბლოკჩეინის გამოყენებით მარტივად ხდება ელექტრონული ფაილების
მთლიანობის და სისწორის დადასტურება. ჯერ ერთი, რომ ყველა ფაილს უნდა
მიენიჭოს ინდივიდუალური „ჰაშკოდი“. „ჰაშკოდი“ წარმოადგენს ციფრულ თითის
ანაბეჭდს თითოეული ფაილისთვის. მეორეც, ის, რომ „ჰაშკოდი“, როგორც თითის
ანაბეჭდი არის ბლოკჩეინში უცვლელად, დროში ურყევად, წერილობითი ტრანზაქციის სახით დალუქული.
„ჰაშკოდის“ მეშვეობით ნებისმიერ დროს, შესაძლებელია დადასტურდეს
კონკრეტული ტრანზაქციის ნამდვილობა ამ ანაბეჭდის შედარებით. იმ შემთხვევაში, თუ ანაბეჭდები იდენტურია, დოკუმენტი უცვლელი რჩება ბაზაში პირველივე ჰეშკოდის მინიჭების შემდეგ.
დროში დაბეჭდვა შეიძლება ჩატარდეს დოკუმენტების არსებობის ციკლის
ნებისმიერ დროს და გამოაქვეყნდეს ნებისმიერი მომდევნო ორგანიზაციული,
ტექნოლოგიური და პროცესუალური მთლიანობის უზრუნველყოფად. სასურველია, თითის ანაბეჭდის შედგენა მოხდეს ელექტრონული დოკუმენტის შექმნის
შემდეგ, სანამ დოკუმენტი გადაეგზავნება ემიტეტისგან მიმღებს. ამგვარად, შეიძლება გამოირიცხოს დოკუმენტის შეცვლის რისკი მთელ პერიოდზე. დოკუმენტის
არქივირებისთვის, ჩვეულებრივი მონაცემთა შენახვის გამოყენება შეიძლება, რათა
დოკუმენტის სისწორე ადვილად დადასტურდეს.
ამ კონცეფციის დადასტურების და გავცელების მიზნით, შეიძლება გავაკეთოთ თითოეული საბუღალტრო ტრანზაქციის სიცოცხლის ციკლი ბლოკჩეინში,
თავისი ყველა შესაბამისი დოკუმენტით ამგვარად კომპანიის სხვადასხვა ბიზნეს
პროცესები ადვილად აღსაბეჭდი და კონტროლირებადი იქნება.
და ბოლოს, ბლოკჩიანი ტექნოლოგია „სმარტ კონტრაქტების“ იგივე
„ჭკვიანი კონტრაქტების“ საშუალებას იძლევა, ანუ ეს არის წინასწარ ჩადებული
პროგრამა, რომელიც ავტომატურად განხორციელდება გარკვეული პირობების
შესრულების შემდეგ. მაგალითად, მას შემდეგ, რაც მოხდება საქონლის მიღება,
შესაბამისი სპეციფიკაციების შემოწმება და დადასტურდება კომპანიის საბანკო
ანგარიშზე ფულადი სახსრების არსებობა, ინვოისი ავტომატურად განაღდდება.
ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას აქვს პოტენციალი, შეცვალოს დღევანდელი
აღრიცხვის და აუდიტის სისტემა, რადგან ბლოკჩეინი ერთი მთლიანი „საბუღალტრო წიგნია“. ეს შეიძლება იყოს მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნების შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის პროცესების მაქსიმალურად
ავტომატიზირება. არსებობს უამრავი ადგილი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებისთვის. ახალი აპლიკაციების კასკადი ერთიმეორეზე მიყოლებით საშუალებას
მოგვცემს ახალი, უპრეცედენტო სერვისებისთვის.
ყოველივე ეს სერიოზული ცვლილებების წინაშე აყენებს მთლიანად
აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს. სრულიად სხვა მტკიცებები იქნება გამოყენებული აუდიტის პროცესში და შესაბამისად, სრულიად სხვა აუდიტორული
პროცედურების ჩატარება გახდება საჭირო. აუდიტორული რწმუნება გადავა
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განვითარების ახალ ეტაპზე. დღევანდელი გონივრული რწმუნება შეიცვლება
ბევრად უფრო მაღალი რწმუნების ხარისხით იმის ხარჯზე, რომ საერთოდ აღარ
იარსებებს შერჩევის პროცედურები. ყველა ტრანზაქცია იქნება 100% დადასტურებული. აუდიტორები მხოლოდ მონაცემებს დაამუშავებენ და გაანალიზებენ დიდ
ინფორმაციას.
5. დასკვნა
სამმაგი ჩაწერის სისტემის უპირატესობები მრავალფეროვანია რეკონსილაციის, გამჭვირვალეობის, ნდობისა და აუდიტის თვალსაზრისით. სამმაგი ჩაწერა
საშუალებას გვაძლევს დავაკავშიროთ ბალანსი, ტრანზაქცია და ანგარიშგების
პროცესი, რათა ორგანიზაციებმა შეძლონ საკუთარი ჩანაწერებზე დაყრდნობა.
როგორც წესი, თითოეული მხარე პასუხისმგებელია საკუთარ ფინანსურ ჩანაწერებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თაღლითობა ან შეცდომა. სამმაგი ჩაწერის
გამოყენება ამ რისკს ამცირებს ობიექტური, დამოუკიდებელი ჩანაწერის
საშუალებით.
მივიღებთ ადამიანის მიერ შესასრულებელ ნაკლებ რუტინული სამუშაოს,
ნაკლებ დახარჯულ დროს და ადამიანის რესურსის უფრო ნაყოფიერ და ეფექტურ
გამოყენებას, ნაკლებ დაშვებულ შეცდომას და თაღლითობას, რაც მთავარი და
მნიშვნელოვანია, სანდოობის და გამჭვირვალობის სრულიად ახალ ხარისხს. დღესდღეისობით რწმუნების გონივრულ დონეს განაპირობებს შერჩევის პროცედურები,
რაც გამოიყენება აუდიტში. სამმაგ ჩაწერაზე და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე
გადასვლა შესაძლებელს გახდის, შემოწმდეს ტრანზაქციების სრული, 100%-იანი
მოცულობა, რაც ავტომატურად განაპირობებს რწმუნების უფრო მაღალ დონეს,
ვიდრე დღეს არის შესაძლებელი.
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1. Double Entry
Data storage technology has been of paramount importance at every stage of human history.
Financial accounting is also one of the forms of recording, storing and presenting reports.
Accounting has undergone a great evolution before it has reached the present day of theory and
practice. Modern financial accounting is based on a Double-entry system. During the Renaissance, this system revolutionized the field of financial accounting. It solved the problem of
managers being able to determine the accuracy of their own records. Double-entry bookkeeping, in accounting, is a system of bookkeeping so named because every entry to an account
requires a corresponding and opposite entry to a different account (Debit/Credit). The accounting equation is an error detection tool; if at any point the sum of debits for all accounts does not
equal the corresponding sum of credits for all accounts, an error has occurred. However, satisfying the equation does not guarantee that there are no errors; the ledger may still "balance"
even if the wrong ledger accounts have been debited or credited.
However, to gain the trust of financial reporting users, independent auditors also check the
company's financial information. Each audit is an expensive process, which also requires the
involvement of the company's accountants and their additional efforts.
Users of financial statement charged responsibility for financial statement to its management.
Management has hired an auditor to express opinion and give reasonable assurance on financial statements. The audit report should be the highest level of credibility. Thus came the independent auditor whose role was and is an independent guarantee of the reliability of financial
information.
2. Achievable Level of Assurance
Whom is the auditor responsible for: the management who hired or the user of the financial
statement? Why so many failed audits? Why so many mistakes? Why so many misinterpretations? Why so many misleading users? Where is the high level of assurance? Why can't proper
and reliable information be provided even in today's reality?
Financial statements represent the assertion of management towards the users of the financial
statements.
Each of these assertions has a problem of assurance and credibility. Audit also serves to gain
that assurance and credibility. Auditors have to work hard to obtain relevant evidence to conclude that a financial statement does not contain material misstatement. This task becomes
even more difficult if someone intentionally hide important information for specific purposes.
We are dealing with fraud at this time.

3. Technology today
Today, a new system for storing digital data is introduced, which is called Blockchain. It will
have the big impact on history. Blockchain is a huge space for digital recordings. Behind him is
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not a single person, company or state structure, but a decentralized network of many thousands
of computers around the world.
The information is cryptographically printed in blockchain. New information is added to the
records once every few minutes, only when all computers declare consent to receive this data.
The computer will only give consent when it has obtained proof of the correctness of the new
data. Everyone knows how the system works, but no one can change its rules. No part of the
process requires human intervention, everything is fully automated.
If any company or government structure were to take these records, it would no longer be
trusted. For example, in the event of a bankruptcy or liquidation of a company, no one would
be responsible for the data. But in a scattered network, the system is decentralized. Therefore,
one particular weak point no longer exists. Sometimes, some computers may mix, but that
doesn't change anything, as other computers continue to provide data security with their own
copies and accuracy tests.
It is probably inadmissible to have and not to benefit from this system today. Blockchain is so
far the most important and detailed method of record keeping we have ever had, the open structure of permanent memory that is growing organically. This technological breakthrough has
brought the digital money system to Bitcoin. But its impact is far greater than just using an
alternative money system.
These changes certainly have a fundamental impact on accounting and auditing. The biggest
opportunities open up using blockchain in accounting. And then of course in auditing too. If
accounting has changed fundamentally, it will automatically change, and audits and entire audit
procedures will change.
Is it time to take advantage of modern technological advances and fundamentally simplify accounting, move to a new, much higher degree of assurance? We hear and see the dire consequences of unnecessary accounting and auditing on a daily basis. Among the world's leading
countries, huge corporations.
The change in reporting will automatically simplify the audit process and bring much higher
level of assurance.
4. Triple entry?
Maybe we can make a triple recording system an extension of the traditional double recording
system. What is this third? The third includes all accounting records that are cryptographically
sealed by a third party. This includes inventory and supplies purchases, sales, taxes, utility
payments and other expenses. Side by side, the accounting records of both parties are equal to
the specific transaction. The seller's side accounts for the debit to the cash account, and the
buyer side accounts for the same transaction, only on their side of the accounting records. This
is where blockchain comes in: they create a unified, mutually verifiable, interlocking record
system in the public space. Once the information is verified, transmitted, and cryptographically
sealed, it is virtually impossible to falsify, modify, or destroy it.
Blockchain technology will be the next revolution in accounting and auditing: Instead of keeping separate records based on transaction receipts, companies can record their transactions directly in a single registry and create a standing, interlocking system of accounting records.
Once all the material is circulated and cryptographically sealed, fabricated or destroyed to cover the activity it is virtually impossible. Such a transaction is in fact equivalent to a notarized
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copy only by electronic means. All records in the array are permanently stored, cannot be
changed or deleted, and every computer on the network that keeps a copy of their records is
guaranteed to do so. It is impossible to break the system. All computers on the network need to
be hacked, which is practically impossible, and this is proven by the futile efforts of many talented people, including NASA specialists.
With this technological breakthrough, companies will benefit from many things: standardization will allow auditors to automatically audit the most important financial reporting areas. The
costs and time required to conduct the audit will be significantly reduced. At this time, they can
bring additional benefits to companies. Spend time on very difficult operations or improve internal control systems.
The result is a wide range of organizational, technological and procedural provisions. All preventive measures must be properly documented and reported to third parties.
Blockchain makes it easy to verify the integrity and accuracy of electronic files. One, that every file be assigned an individual hash code. This hash code represents the digital fingerprint for
each file. Next, this fingerprint is invariably, timely, sealed in a transaction blockchain.
At any time, it is possible to confirm the validity of this transaction by comparing it with this
printout. If the printouts are identical, the document remains unchanged after the first hashcode
is assigned to the database.
Time stamping can take place at any time during the existence of documents and deliver any
subsequent organizational, technological and procedural integrity. It is advisable to make a
fingerprint after creating the electronic document before the document is sent to the issuer.
Thus, the risk of changing the document over an entire period can be excluded. Normal data
storage can be used to archive a document, as the accuracy of the document can be easily verified.
To confirm and apply this concept, you can do each accounting transaction life cycle in Blockchain, with all its relevant documents. The company's various business processes will be easy
to track and control.
Finally, blockchain technology enables the smart contracts, that is, a pre-installed program
that will automatically run after certain conditions are met. For example, the invoice will be
paid automatically once the goods are received, the relevant specifications will be checked,
verified, and the funds in the company's bank account will be available.
Blockchain technology has the potential to change today's accounting and auditing systems.
This could be maximum automation of accounting and auditing processes in line with regulatory requirements. There are many rooms and areas to use blockchain technology. The cascade of
new applications one after another will allow us to deliver new, unprecedented services.
All of this will dramatically change the International Auditing Standards (ISA). Completely
different assertions be needed in the audit process and therefore completely different audit procedures will be required. For today the highest form of assurance – reasonable assurance will
move to a new stage, we’ll receive the much higher level of assurance. There will no longer be
audit sampling, all transactions will be 100% confirmed/audited. Auditors only will require the
skills of big data analysis.
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Conclusion
The advantages of a triple entry system are numerous in terms of reconciliation, transparency,
trust, and auditing. Triple-entry accounting allows us to reconcile the balance, the transaction,
and the reporting process so that organizations can trust their own books. Typically, each party
is responsible for maintaining their own financial records. However, this can lead to fraud or
other errors. The use of triple-entry accounting reduces this risk by keeping a non-biased record.
For auditing, blockchain accounting is ideal as it creates a list of transactions, thus it creates an
immutable history of all the exchanges within the system which could be mined using analytics. There is a perfect audit trail.
What do we get? Less routine man-made work, less wasted time, and more efficient and effective use of human resources! Less error and less fraud! The most important - completely new
level of assurance and transparency!!!
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