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ლაშა მგელაძე
ეკონომიკის დოქტორი 
ტელ: (+995) 577229889  
ელ. ფოსტა: lmgeladze@gmail.com

შე სა ვა ლი
აგ ერ უკ ვე 30 წე ლია გა მა ლე ბუ ლე ბი ვსა უბ რობთ 

- რა გვეშ ვე ლე ბა? რი თი და ვიწყოთ, რას უდა მივ ხე-
დოთ პირ ველ რიგ ში, გან ვი თა რე ბის რა გე ზი უნ და 
ავ იღ ოთ, რო გო რი ნა ბი ჯე ბი უნ და გა დავ დგათ და 
ა.შ. სა კითხი კი დევ უფ რო აქ ტუ ალ ური გახ და ე.წ. 
კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბი სა და მსოფ ლი ოს, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, და პა უზ ებ ის გა მო. 

ერ თნი ფიქ რო ბენ რომ პოსტ კო რო ნა სე ული 
მსოფ ლიო სულ სხვაგ ვა რი იქ ნე ბა, უფ რო კარ ჩა კე-

მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა და სა ქარ თვე ლომო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა და სა ქარ თვე ლო

ან ოტ აცია
სტატიაშისაუბარიამომავლისეკონომიკაზე,წარმოდგენილიამოსაზრებები,რაგავლენას

მოახდენსCOVID19მომავლისეკონომიკაზედაშეიცვლებათუარა,არსობრივად,ეკონომიკური
განვითარებისსტიმულებიდაკონიუქტურამომავლისეკონომიკაში.ასახულიაშეხედულებები
საქართველოსთანმიმართებაში,რამიმართულებაუნდაიღოსქვეყანამ,რომადეკვატურად
უპასუხოსმომავლისგამოწვევებსდაშექმნასგანვითარებისმდგრადისაფუძველი.

ბოლოსდასკვნისსახითავტორიგვთავაზობსგამოსავალსსაქართველოსთვის, მომავ
ლისეკონომიკასადაგამოწვევებთანმიმართებაში.გამოსავალს,რომელიცთავისთავში
სხვადასხვამიმართულებითმასშტაბურიდაეფექტიანიღონისძიებებისადარეფორმების
განხორცილებასმოითხოვს.

შეიძლებაითქვას,რომმომავლისეკონომიკაიქნებაისეთი,როგორპერსპექტივასაცშევ
ქმნით.იმაზეკიარუნდავიფიქროთროგორმოვერგოთწამოჭრილგამოწვევებს,არამედუნდა
ვიფიქროთ,როგორიპერსპექტივაშევქმნათ,რომსისტემამმცირედახმარების(უმეტესშემ
თხვევაშიდაუხმარებლად)შედეგადაუღოსალღოწარმოქმნილგამოწვევებსდადანერგილმა
სტიმულებმაეფექტურად/ეფექტიანადმოახდინოსამათუიმპირის/სისტემისადაპტირება
ახალგამოწვევებზეუფრომეტიც,რიგშემთხვევებში,სისტემაშიმოქმედმაპირებმათვითონ
შექმნანახალიგამოწვევები/პერსპექტივებიმაგ.როგორიციყოSkype,Google, Samsungდა
ა.შ.მსგავსინოვაციურთუწარმატებულკომპანიებს/ტექნოლოგიებსქმნისარამეცნიერულ
კვლევაზედაფუძნებულიგანვითარებისგეგმები,არამედსწორგარემოში(სწორპირობებში)
მოქმედიპირებითავისითავტომატურრეჟიმში(პროგრესსთავისუფალდამიმზიდველგარე
მოშიარსებული/მოქმედიკონკურენციაქმნისდაარამიზნობრივიპროგრამები.ამფრაზის
არსშიჩვენსრულდერეგულაციასადაქაოსსარვგულისხმობთ.თუმცაზედმეტრეგულაციას
ზედმეტიდერეგულაციაჯობიაყოველთვის).აღნიშნულიადასკვნაში;

მიზანი/ორიენტირიმარტივია„უბრალოდშევქმნათპერსპექტივა“
საკვანძოსიტყვები - მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა, ეკ ონ ომ იკა, კო ვიდ-19, პან დე მია, სა ქარ თვე ლო

ტილ მარ თვას და ვუბ რუნ დე ბით და გლო ბა ლი ზა-
ცი ის პრო ცე სი შე ნელ დე ბა (ან დრო ში გა და იდ ება); 
მე ორ ენი, პი რი ქით, ფიქ რო ბენ, რომ ეს მოვ ლე ნა 
გლო ბა ლი ზა ცი ას კი დევ უფ რო გა აღ რმა ვებს და 
პრო ცე სებს შე უქ ცე ვად ხა სი ათს მის ცემს; ნა წი ლი 
მი იჩ ნევს რომ მსოფ ლი ოში ახ ალი ტი პის ეკ ონ ომ-
იკ ური სის ტე მე ბი წარ მო იქ მნე ბა - მსოფ ლიო აღ არ 
იქ ნე ბა „ძვე ლე ბუ რი“ და ა.შ.

და მა ინც, რა მოხ დე ბა მო მა ვალ ში? რო გო რი იქ-
ნე ბა მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა და რა უნ და გა აკ ეთ ოს 
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ჩვენ მა ქვე ყა ნამ იმ ის თვის, რომ ღირ სე ული ად გი ლი 
და იკ ავ ოს მსოფ ლი ოს ძლი ერ ქვეყ ნებს შო რის (იმ ის-
თვის, რომ არ მოხ დეს ჩვე ნი ქვეყ ნის ჯერ სწრა ფი და 
შე უქ ცე ვა დი ჩა მორ ჩე ნა მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის 
ფერ ხუ ლის გან და შემ დგომ არ დავ დგეთ არ სე ბო-
ბა-არ არ სე ბო ბის ზღვარ ზე).

რო გო რი იქ ნე ბა მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა
პირ ველ რიგ ში გვინ და ვთქვათ, რომ, ჩვე ნი აზ-

რით, მსოფ ლი ოს მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის კუთხით 
არ სობ რი ვად არ აფ ერი არ შე იც ვლე ბა - იგი გან ვი-
თარ დე ბა და ახ ლო ებ ით იმ სის წრა ფით და იმ მი-
მარ თუ ლე ბით რო გორ ფერ ხულ შიც იყო ჩაბ მუ ლი 
(რო გორც აქ ამ დე ვი თარ დე ბო და). ჩვენ ვფიქ რობთ, 
რომ პოს ტინ დუს ტრი ული ერ აც უკ ვე და სას რულს 
უახ ლოვ დე ბა და გა დავ დი ვართ მა ღალ ტექ ნო ლო გი-
ური გან ვი თა რე ბის ერ აში (დაშ ვე ბა ჩვე ნია - მა ღალ-
ტექ ნო ლო გი ურ ერ აში). ერ აში, სა დაც ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტი იკ ავ ებს წამ ყვან პო ზი ცი ებს (სა დაც 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ გა მოწ ვე ვებ ზე იქ ნე ბა აგ ებ-
ული სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური თუ გე ოპ ოლ იტ იკ-
ური პო ლი ტი კა).

აქ ვე ის მის კითხვა რა იც ვლე ბა ამ ით ეკ ონ ომ-
იკ ის სა ფუძ ვლე ბის თვის, ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი-
კის თვის? რა პრინ ცი პებ ზე უნ და იქ ნეს აგ ებ ული 
მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა? პა სუ ხი მარ ტი ვია - ბუ ნებ რი-
ვი ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბი/პრინ ცი პე ბი არ ას დროს 
შეც ვლი ლა და არ შე იც ვლე ბა (ეკ ონ ომ იკა მუ შა ობ-
და და იმ უშ ავ ებს იგ ივე ბუ ნებ რი ვი პრინ ცი პე ბით 
რო გორც აქ ამ დე მუ შა ობ და, რად გან ეს ბუ ნებ რი ვი 
ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბი უნ ივ ერ სა ლუ რია. სწო რედ 
ამ კა ნო ნე ბის ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად მო ვი და 
მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტ აპ ამ დე და 
ეს ბუ ნებ რი ვი კა ნო ნე ბი გახ დე ბა მო მა ვა ლი გან ვი-
თა რე ბის სა ფუძ ვე ლი). 

აქ სა კითხი სულ სხვაგ ვა რად უნ და დად გეს - სი-
ტუ აცია და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა იმ აზე, თუ რა ტი პის 
პო ლი ტი კას შე იმ უშ ავ ებ ენ სა ხელ მწი ფო ები. რამ დე-
ნად მის ცემს ესა თუ ის სა ხელ მწი ფო ეკ ონ ომ იკ ის 
ბუ ნებ რივ კა ნო ნებს თა ვი სუფ ლად მუ შა ობ ის სა შუ-
ალ ებ ას და მო აქ ცევს თუ არა რე გუ ლი რე ბი სა და ბა-
რი ერ ებ ის მარ წუ ხებ ში ეკ ონ ომ იკ ას (რა თქმა უნ და 
ხალ ხზე ზრუნ ვის მო ტი ვით). ეს კი უკ ვე გლო ბა ლურ 
გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ვი თა რე ბა ზე და ზე სა ხელ მწი ფო-
ებ ის გათ ვლებ ზე/სურ ვი ლებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი 
- ამ მიზ ნე ბის წი ნას წარ გათ ვლა და გან საზღვრა 
ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია. ერ თი იმ იტ ომ რომ 
ამ გეგ მე ბის დი დი ნა წი ლი გა სა იდ უმ ლო ებ ულია (არ 
არ ის მათ ზე თა ვი სუ ფა ლი წვდო მა). მე ორე იმ იტ ომ, 

რომ, რაც არ უნ და ზუს ტად იყ ოს გათ ვლი ლი გეგ მა, 
სამ ყა როს დი ნა მი ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში,  
რო გო რი წი ნა ღო ბის/გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დად-
გე ბა ესა თუ ის ქვე ყა ნა (თუნ დაც მსოფ ლიო) და რა 
კუთხით გახ დე ბა სა ჭი რო გრძელ ვა დი ანი გეგ მის 
შეც ვლა (რამ დე ნად ად ეკ ვა ტუ რი იქ ნე ბა ეს ცვლი-
ლე ბა წარ მოქ მნილ გა მოწ ვე ვებ თან მი მარ თე ბა ში) 
წი ნას წარ ვერ გან საზღვრავ.

მოკ ლედ შე ჯა მე ბის სა ხით რომ ვთქვათ მო მავ-
ლის ეკ ონ ომ იკა გა და ინ აც ვლებს მა ღალ ტექ ნო-
ლო გი ურ ერ აში, სა დაც ბუ ნებ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური 
კა ნო ნე ბი (რომ ლის ძი რი თა დი გან მსაზღვრე ლი და 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ჩვე ნი აზ რით მა ინც თა ვი სუ ფა ლი 
კონ კუ რენ ციაა, რო მელ საც მოჰ ყვე ბა მოთხოვ ნა-
მი წო დე ბის, ელ ას ტი ურ ობ ისა და სხვა მსგავ სი ბუ-
ნებ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბი) ის ევ ძვე ლე ბუ რი 
სა ხით იმ ოქ მე დებს (ის ევ ფუნ და მენ ტუ რი იქ ნე ბა 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის).

აქშეიძლებაოპონენტებსწარმოეშვათაზრი,
რომყოველივეზემოთთქმულიზედაპირულია,არ
არისგამყარებულიღრმაკვლევებით (შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლი მო საზ რე ბა არ ეფ უძ ნე ბა რა ოდ ენ ობ რივ და 
თვი სებ რივ მეც ნი ერ ულ კვლე ვებს). ოპ ონ ენ ტე ბის 
სა პირ წო ნედ რამ დე ნი მე მა გა ლითს მო ვიყ ვანთ ქვე-
მოთ. აქ კი უბ რა ლოდ აღ ვნიშ ნავთ, რომ არ სე ბობს 
მთე ლი რი გი სა კითხე ბი სა/მოვ ლე ნე ბი სა რო მელ თა 
არ სი, რა ოდ ენ არ აპ რო ფე სი ონ ალ ურ ად აც არ უნ და 
ჟღერ დეს, ყო ველ გვა რი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
კვლე ვე ბის გა რე შეც ნა თე ლია (შეუიარაღებელი 
თვა ლი თაც ჩანს). უფ რო მე ტიც, ყო ველ მა და მა ტე-
ბით მა სიღ რმი სე ულ მა კვლე ვამ შე იძ ლე ბა უფ რო 
და გა შო როს და მოგ წყვი ტოს რე ალ ობ ას ისე რომ 
ვერ ჩახ ვდე ბო ლომ დე პრობ ლე მის/მოვ ლე ნის 
რე ალ ურ არ სს (პრობ ლე მას/მოვ ლე ნას/თვი სე ბას 
რო მე ლიც თვალ წინ გიდ გას და შენ ღრმა კვლე ვებს 
ახ ორ ცი ელ ებ იმ ის თვის, რომ და ამ ტკი ცო მი სი არ-
სე ბო ბა/თვი სობ რი ობა).

ეხლაგანვიხილოთმეორესაკითხი -რაგვეშ-
ველება

ალ ბათ ბუ ნებ რი ვად იბ ად ება კითხვა მსოფ ლიო 
თუ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ ერ აში შე დის [ეკ ონ ომ-
იკ ური ვი თა რე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის კო ნი უქ ტუ რა  
შე იც ვლე ბა, გაქ რე ბა/აღ არ გახ დე ბა სა ჭი რო ბევ რი 
ძვე ლი პრო ფე სია (შე საძ ლოა ზო გი ეკ ონ ომ იკ ის 
დარ გიც კი გაქ რეს არ არ ელ ევ ან ტუ რი გახ დეს), გაჩ-
ნდე ბა მო მავ ლის პრო ფე სი ები და დარ გე ბი. სა ჭი რო 
გახ დე ბა ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და პრო ფე სი ებ ის 
ათ ვი სე ბა], რო გორ უნ და მო ახ ერ ხოს ჩვენ ნა ირ მა 
გა ნივ თა რე ბად მა ქვე ყა ნამ, რო მე ლის თვი საც მსუ-
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ბუ ქად რომ ვთქვათ რე სურ სე ბის სიმ წი რე და მე-
ნეჯ მენ ტის არა ეფ ექ ტი ან ობა თან მდე ვი პრო ცე სია 
ფე ხი აუბ ას მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის ფერ ხულს და 
მო ახ დი ნოს ახ ალ რე ალ ობ ას თან ად აპ ტა ცია.

პა სუ ხი მარ ტი ვია იმ დე ნად მარ ტი ვი, რომ შე იძ-
ლე ბა გა გიკ ვირ დეთ (უფ რო მე ტიც შე იძ ლე ბა აბ-
სურ და დაც კი მო გეჩ ვე ნოთ). არ არ ის სა ჭი რო რა იმე 
სიღ რმი სე ული გათ ვლე ბის კე თე ბა - გრძელ ვა დი ანი, 
მოკ ლე ვა დი ანი თუ სა შუ ალ ოვ ადი ანი გეგ მე ბის შედ-
გე ნა, კვლე ვის მო დე ლე ბი სა და რთულ ფორ მუ ლებ-
ზე დაყ რდნო ბით სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

მა ინც რა შე იძ ლე ბა იყ ოს ეს ეთი მარ ტი ვი, ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი და ეფ ექ ტი ანი პა სუ ხი კითხვა ზე - რა 
გვეშ ვე ლე ბა (რო გორ ავ უწყოთ ფე ხი მო მა ვალს - მო-
მავ ლის ეკ ონ ომ იკ ას)?...

უბრალოდუნდაშევქმნათპერსპექტივა, და-
ნარ ჩე ნი ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში თა ვი სით მოხ დე ბა. 
შევ ქმნათ პერ სპექ ტი ვა, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას 
მის ცემს ად ამი ანს მაქ სი მა ლუ რად გა მო ავ ლი ნოს 
თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი; თა ვი სი უნ არ ებ ისა და 
ჩვე ვე ბის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის ხარ-
ჯზე იცხოვ როს ღირ სე ულ ად, აკ ეთ ოს მის თვის 
სა ინ ტე რე სო საქ მე და ამ საქ მის კე თე ბა აძ ლევ დეს 
სა შუ ალ ებ ას იცხოვ როს ღირ სე ულ ად - მი იღ ოს შე-
მო სა ვა ლი (ანუ აკ ეთ ოს ის რაც ყვე ლა ზე კარ გად 
გა მოს დის და აინ ტე რე სებს და ამ ით შეძ ლოს სულ 
მცი რე თა ვის რჩე ნა).

და მი ანც რო გორ შევ ქმნათ პერ სპექ ტი ვა? 
პირ ველ რიგ ში მიმ ზიდ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა-

რე მოს [მსოფ ლი ოში ერთ-ერ თი (თუ ერ თა დერ თი 
არა) ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მო ბიზ ნე სის კე თე-
ბი სათ ვის] ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა შუ ალ ებ ით - ბიზ ნე სის 
კე თე ბი სათ ვის ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა ზე 
კარ გი პერ სპექ ტი ვის შექ მნის სა შუ ლე ბით. 

აქ ალ ბათ გაჩ ნდე ბა კითხვა - რა ტომ ვა მახ ვი-
ლებთ ამ ხე ლა ყუ რადღე ბას ეკ ონ ომ იკ ურ გა რე მო-
ზე? რა ტომ გან ვი ხი ლავთ ეკ ონ ომ იკ ურ გა რე მოს 
ყვე ლა ზე პრი ორ იტ ეტ ულ მი მარ თუ ლე ბად? იმ იტ ომ, 
რომ ეკ ონ ომ იკა მო იც ავს ყვე ლა ფერს [სა კუთ რივ 
სა მე წარ მეო გა რე მოს თან ერ თად პო ლი ტი კას, მათ 
შო რის სა ხელ მწი ფო/სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე-
მას; ჯან დაც ვას; გა ნათ ლე ბას, მათ შო რის მეც ნი-
ერ ებ ას; უს აფ რთხო ებ ას; სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბი სა და 
სა მარ თალ დამ ცავ სის ტე მას; სა სა მარ თლო სის ტე-
მას და ა.შ.) ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა სის ტე მა ში 
აღ წევს ეკ ონ ომ იკა - ყვე ლა სის ტე მას ჯან სა ღი ეკ-
ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვე ლი ჭირ დე ბა რომ ეფ ექ ტი ან ად 
და გა მარ თუ ლად ფუნ ქცი ონ ირ ებ დეს. 

და მა ინც, რა იგ ულ ის ხმე ბა მიმ ზიდ ვე ლი ეკ ონ-

ომ იკ ური გა რე მოს (ყვე ლა ზე კარ გი პერ სპექ ტი ვის) 
შექ მნა ში? პა სუ ხი აქ აც მარ ტი ვია - ის ეთი გა რე მოს 
შექ მნა, რო მე ლიც შექ მნის უდ იდ ეს სტი მულს იმ ის-
თვის, რომ მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი 
კა პი ტა ლი  მო იწ ევ დეს/მო ის წრა ფო დეს სა ქარ თვე-
ლოს კენ. უფ რო მარ ტი ვად რომ ვთქვათ პირს რო-
მელ საც ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის (ფუ ლის 
და ბან დე ბის) სურ ვი ლი აქ ვს ერთ-ერთ ყვე ლა ზე 
მიმ ზიდ ველ გა რე მოს სა ქარ თვე ლო ში უნ და ხე-
დავ დეს (ყვე ლა ზე მარ ტი ვად ფუ ლის და ბან დე ბის, 
უს აფ რთხოდ ბიზ ნე სის წარ მო ებ ის და ყო ველ და-
ბან დე ბულ დო ლარ ზე ყვე ლა ზე მა ღა ლი მო გე ბის 
მი ღე ბის პერ სპექ ტი ვით). ხო ლო ჩვე ულ ებ რივ, ნი ჭი-
ერ ად ამი ანს ყვე ლა ზე დი დი შან სი უნ და ჰქონ დეს ამ 
ქვე ყა ნა ში, რომ თა ვი სი ნი ჭის გა მო ყე ნე ბით შეძ ლოს 
ღირ სე ულ ად ცხოვ რე ბა (იშ ოვ ოს ფუ ლი). ქვე ყა ნის 
ეკ ონ ომ იკა უნ და იზ რდე ბო დეს უფ რო სწრა ფად 
ვიდ რე მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკა იზ რდე ბა. 

ოპონენტებმაშეიძლებათქვან, რომ ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდა პრი ორ იტ ეტ ული არ არ ის ქვეყ ნის თვის. 
მთა ვა რი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბაა სა ით კე ნაც 
უნ და იყ ოს ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ ლიო (ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდა კი არა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა 
გვჭირ დე ბაო). 

ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ თუ არ გვექ ნე ბა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა ვე რას-
დროს მი ვაღ წევთ ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას 
(ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბით გა ბა ტო ნე ბუ ლი აზ რი, რომ  
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
გა რე შეც შე საძ ლე ბე ლია არ ამ არ თე ბუ ლია). სა-
კითხის სა ფუძ ველს რომ ჩავ წვდეთ უმ ჯო ბე სია 
უმ არ ტი ვეს მა გა ლი თე ბამ დე და ვი დეთ რად გან 
გან ვი თა რე ბულ და ეკ ონ ომ იკ ურ ად მკვეთ რად გაზ-
რდილ, სხვა დას ხვა ეკ ონ ომ იკ ური ფორ მუ ლე ბი თა 
და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბით და ხუნ-
ძლულ სი ტუ აცი აში ხან და ხან სა კითხის მთა ვა რი 
არ სი იკ არ გე ბა (კვლე ვა და სტრა ტე გია სხვა მხრივ 
ვი თარ დე ბა რე ალ ური ვი თა რე ბა კი სხვაგ ვა რია), 

მივ ყვეთ სა კითხს ეტ აპ ობ რი ვად. პირ ველ რიგ-
ში ად ამი ანს უჩ ნდე ბა ბუ ნებ რი ვი მოთხოვ ნი ლე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის სურ ვი ლი, რო გო რი ცაა შიმ ში ლი. 
ანუ, თუ მას არ აქ ვს გა მოკ ვე ბის სა შუ ალ ება, იგი, 
პირ ველ რიგ ში, იწყებს ზრუნ ვას გა მოკ ვე ბის თვის. 
მის თვის მე ორე ხა რის ხო ვა ნია მა ღალ მა ტე რი ული 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და პატ რი ოტ იზ მი იმ იტ ომ რომ 
შია (მას და მის ოჯ ახს). მას შემ დეგ, რაც ად ამი ანი 
შიმ ში ლის პრობ ლე მას გა დაჭ რის იწყებს ფიქ რს 
თავ შე სა ფარ ზე. ზრუ ნავს,  რომ არ აწ ვიმ დეს და 
ათ ოვ დეს, არ ცი ოდ ეს. თავ შე საფ რის პრობ ლე მის 
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მოგ ვა რე ბის შემ დეგ იწყებს ფიქ რს ელ ემ ენ ტა რულ 
კომ ფორ ტზე, რა საც ქვია გათ ბო ბით, წყა ლით, გა-
ზით ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფა. ამ ელ-
ემ ენ ტა რუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
შემ დეგ ად ამი ანი იწყებს სხვა შე და რე ბით მა ღალ-
მა ტე რი ული მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა-
ზე ფიქ რს, რა საც ქვია ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სით 
ცხოვ რე ბა - კი ნო, თე ატ რი და ა.შ. რის შემ დე გაც 
გა და დის უფ რო მა ღალ მა ტე რი ული მოთხოვ ნი ლე-
ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის ეტ აპ ზე - თვი თონ შექ მნას 
რა იმე. შე სა ბა მი სად, ცდი ლობს მი იღ ოს გა ნათ ლე ბა, 
და იწყოს ფიქ რი სამ ყა როს არ სზე, სუ ლი ერ თუ გო-
ნებ რივ გან ვი თა რე ბა ზე; რა საც, შემ დგომ ეტ აპ ზე, 
მოჰ ყვე ბა სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
სა ფუძ ვლე ბის გა ჩე ნა. ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა 
იწყე ბა უკ ვე ეკ ონ ომ იკ ურ ად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
ად ამი ან ის ფიქ რით/ზრუნ ვით არა მარ ტო სა კუ თარ 
თავ ზე და თა ვის ოჯ ახ ზე, არ ამ ედ ქვე ყა ნა სა და სა-
ზო გა დო ებ აზე ფიქ რით/ზრუნ ვით. ანუ, ად ამი ანს 
უჩ ნდე ბა სხვი სი დახ მა რე ბის სა შუ ალ ება და ნე ბა 
(ნე ბა შე იძ ლე ბა მა ნამ დეც ქონ და, მაგ რამ მა ნამ-
დე არ ეც ალა ამ ნე ბის რე ალ იზ აცი ის ათ ვის). ამ ის 
შემ დგომ კი ხდე ბა ის რა საც ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი-
თა რე ბას ვე ძა ხით (თუმ ცა ეს ჩემ თვის უბ რა ლოდ 
ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ერთ-ერ თი ეტ აპია, რად გან 
შემ დგომ ეტ აპ ზე ზე ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდის ეტ აპი იწყე ბა, ჩვე ნი აზ რით, რო მე ლიც 
ჩვე ნი პლა ნე ტის სივ რცეს გას ცდე ბა). ასე რომ, ჩვე-
ნი აზ რით, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა პირ და პირ პრო პორ-
ცი ულ ად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში 
უზ რუნ ველ ყოფს ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას (იმ-
იტ ომ რომ ად ამი ან ის გო ნე ბა და ფი ზი ონ ომია ესეა 
მოწყო ბი ლი) და ამ ის თვის რა იმე სპე ცი ფი კუ რი 
გეგ მის და სახ ვა, მი თუ მე ტეს ქვეყ ნის  გან ვი თა რე-
ბად ეტ აპ ზე ყოფ ნის პე რი ოდ ში, არა ეფ ექ ტი ანია. 

ზე მოთ უკ ვე არა ერ თხელ გა ვი მე ორ ეთ, რომ 
კითხვა ზე რა გვეშ ვე ლე ბა? პა სუ ხი მარ ტი ვია -უბ რა-
ლოდ უნ და შევ ქმნათ მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე კარ გი 
პერ სპექ ტი ვა. აი ამ მარ ტი ვი პა სუ ხის პრაქ ტი კა ში 
გან ხორ ცი ელ ება კი არც ისე მარ ტი ვია. იმ ის თვის 
რომ შევ ქმნათ ყვე ლა ზე კარ გი პერ სპექ ტი ვა აუც-
ილ ებ ელია ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ დეს მას შტა ბუ რი 
და შე უქ ცე ვა დი რე ფორ მე ბი, რომ ლის ორი ენ ტი რი 
სა ქარ თვე ლო ში მსოფ ლი ოს მას შტა ბით  ყვე ლა ზე 
კარ გი პერ სპექ ტი ვის შექ მნა უნ და იყ ოს (რო გორც 
ინ ტე ლექ ტის თვის, ად ამი ან ის პი როვ ნუ ლი გან ვი-
თა რე ბის თვის ისე თა ვი სუფ ლად მოძ რა ვი კა პი ტა-
ლის თვის - ბიზ ნე სის წარ მო ებ ის თვის)

ზოგ მა შე იძ ლე ბა თქვას - ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 

მიდ გო მა ძა ლი ან ზე და პი რუ ლი და ზე რე ლეა. იგი 
არ გა მოდ გე ბა ის ეთი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
სა კითხის გა და საჭ რე ლად, რო გო რიც ქვეყ ნის გან-
ვი თა რე ბა და მი სი მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბა ში 
ღირ სე ული ად გი ლის დამ კვიდ რე ბაა.  მათ სა პირ წო-
ნედ (რო მელ თაც მი აჩ ნი ათ, რომ ღრმა და ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და შედ გეს 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მა) გვინ და რამ დე ნი მე 
მო საზ რე ბა შე მოგ თა ვა ზოთ:

1. თუ ჩა ნა სა ხი/სა ფუძ ვე ლი/ორი ენ ტი რი სწორ 
მიდ გო მა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი მა შინ ამ სა ფუძ ველ-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კვლე ვი სა თუ სა მოქ მე დო 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და  გან ხორ ცი ელ ება სწორ, 
ეკ ონ ომ იკ ურ ად და სო ცი ალ ურ ად გა მარ თლე ბულ 
და ეფ ექ ტი ან შე დეგს მო იტ ანს. ხო ლო თუ სა ფუძ-
ვე ლი არ ას წო რია შე დე გიც ეფ ექ ტი ანი ვერ იქ ნე ბა 
(რო გორც მეც ნი ერ ებ აში, არ ას წორ დაშ ვე ბას/
სა ფუძ ველს მეც ნი ერ ული კვლე ვა არ ას წორ შე დე-
გამ დე მიჰ ყავს და პი რი ქით). შე სა ბა მი სად, რო გორც 
ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ჩვე ნი აზ რით, სწო რედ სწო რი 
ორი ენ ტი რე ბის აღ ებ ის/და სახ ვის პრობ ლე მაა 
ქვე ყა ნა ში, რა საც არა ეფ ექ ტი ანი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის კენ მივ ყა ვართ.

2. ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თია ე.წ. კო რო ნა ვი რუ-
სი - COVID 19, რამ დე ნი მე თვის წინ ვე რა ვინ წარ მო-
იდ გენ და რომ მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკა ვი რუ სის გა მო 
და პა უზ დე ბო და და სა ერ თოდ, ახ ალი გა მოწ ვე ვის 
წი ნა შე დად გე ბო და. შე სა ბა მი სად, COVID 19-მდე 
არ სე ბუ ლი არ ცერ თი სიღ რმი სე ული კვლე ვა აღ არ 
არ ის ეფ ექ ტი ანი. შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი აზ რით ნე-
ბის მი ერ სი ტუ აცი აში ჯო ბია გქონ დეს ერ თი ძი რი-
თა დი ორი ენ ტი რი (მაგ. ეკ ონ ომ იკ ის მაქ სი მა ლუ რი 
დე რე გუ ლა ცია და თვით კმა რი სის ტე მე ბის შექ მნა), 
რომ ლის გარ შე მოც ააგ ებ მო მა ვალ პო ლი ტი კას და 
ეფ ექ ტი ან ად/ეფ ექ ტუ რად, მოკ ლე დრო ში შე გეძ ლე-
ბა პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა და წა მოჭ რილ გა მოწ ვე-
ვებ ზე რე აგ ირ ება (ნაკ ლე ბი ზა რა ლის ფა სად).

3. ნავ თო ბის ფა სი - რო გორც ცნო ბი ლია რამ-
დე ნი მე წლის წინ ნავ თობ ზე ფა სი, 2016 წლის იან-
ვარ ში, მკვეთ რად, ბა რელ ზე 28$-მდე, და ეცა[4] 
(ოპკ-ის მო ნა ცე მე ბით კი 40.68$-მდე. ფა სი მა ტე-
ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და 2013 წლამ დე 
და 105.87$ შე ად გი ნა. 2015 წელს კი მკვეთ რად 
49.49$-მდე შემ ცირ და [3]. მომ დევ ნო წლე ბის მან-
ძილ ზე ფა სი ის ევ და ბალ ნიშ ნულ ზე დარ ჩა და 
სა შუ ალ ოდ 2015 წლი დან დღემ დე - 2020 წლის 
ივ ლი სამ დე, 52.6$-ს შე ად გი ნა) [3]. აქ უნ და აღ ინ-
იშ ნოს ის იც, რომ ეს მოვ ლე ნა ის ეთ მო ულ ოდ ნელ 
სი ტუ აცი აში და გა რე მო ებ ებ ში მოხ და, რომ ფა სის 
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შემ ცი რე ბამ დე არ სე ბულ ბაზ რის კვლე ვებ ში ეს 
სა კითხი ფაქ ტობ რი ვად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ 
იქ ნე ბო და. წი ნას წარ პროგ ნო ზი რე ბუ ლი არ იქ ნე-
ბო და ნავ თო ბის ფა სის ეს ეთი მკვეთ რი შემ ცი რე ბა.  
6-7 წლის წინ ვე რა ვინ ვერ წარ მო იდ გენ და, რომ 
ნავ თობ ზე ფა სი შე იძ ლე ბა ესე და ვარ დნი ლი ყო 
რო გორც დღეს. შე სა ბა მი სად. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი 
არ იქ ნე ბო და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ ცერთ სტა-
ტის ტი კურ, ეკ ონ ომ ეტ რი კულ, ბაზ რის კვლე ვის, 
თუ ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ ნო ზებ ში. 

ნა თე ლია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გა უთ ვა-
ლის წი ნებ ლო ბა, ბაზ რის/ეკ ონ ომ იკ ურ კვლე ვებ ში, 
არ ას წორ გზა ზე აყ ენ ებს რო გორც სრულ კვლე ვას 
ას ევე, მის შე დეგს/დას კვნას (კვლე ვა და დას კვნა 
აც დე ნი ლი იქ ნე ბა რე ალ ურ სი ტუ აცი ას).  შე სა ბა-
მი სად, ის გათ ვლე ბი, რო მე ლიც საწ ვა ვის ბა ზარ ზე 
მო მა ვალ ში, კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის კუთხით, საფ-
რთხე ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით იქ ნა შე მუ შა-
ვე ბუ ლი, არა ეფ ექ ტი ანია (შე იძ ლე ბა არ ას წო რა დაც 
კი იქ ნა მი ღე ბუ ლი არა მხო ლოდ რე კო მენ და ცი ები 
არ ამ ედ არ ას წო რად გან ხორ ცი ელ და კონ კრე ტუ ლი 
ქმე დე ბე ბი).

4. ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თია ას ევე მოყ ვა ნი-
ლი კა ხა ბენ დუ ქი ძის სტა ტი აში - იმ ას აც მოკ ლედ 
უვ ლია, ვინც გრძლად ეგ ონა იარა [1]. სა დაც აღ-
ნიშ ნუ ლია, რომ 1980 წელს, ამ ერ იკ ულ მა კორ პო-
რა ცი ამ AT&T-ის (American Telephone & Telegraph 
Co.)1 უარი თქვა მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის სი ტე მის 
გან ვი თა რე ბა ში ფუ ლის ჩა დე ბა ზე და და ხუ რა პრო-
ექ ტი, რად გან მსოფ ლი ოს სა უკ ეთ ესო ექ სპერ ტე ბის 
კვლე ვის მი ხედ ვით2 2000 წლი სათ ვის გა იყ იდ ებ ოდა  
არა უმ ეტ ეს 1 მი ლი ონი მო ბი ლუ რი აპ არ ატ ისა (პრო-
ექ ტის და ფი ნან სე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ფუ ლი იქ ნე ბო და 
არ ამ ომ გე ბი ანი).

რეალურადკი 2000წელსგაიყიდა415მილიონი
მობილურიტელეფონი. 1994წელსAT&T-იმიყიდა
კომპანიაMcCawCommunications11,5მილიარდ

1  1970-1980 წწ. AT&T (American Telephone &
Telegraph Co.) მსოფლიოს უდიდესი სატელეკომუნი-
კაციო კორპორაცია იყო. ის მრავალი მიმართულებით
მუშაობდა.მისლაბორატორიებშიიყოშექმნილითანა-
მედროვე ტექნოლოგიური სამყაროს მნიშვნელოვანი
ნაწილი–ტრანზისტორიდაპროგრამირებისძირითადი
ენები,ლაზერიდატელეტაიპი,რადიო-ასტრონომიადა
სმენისაპარატი,ხმოვანიფილმიდაინფორმაციისთეო-
რია.იმდროისთვისკომპანიისხუთთანამშრომელსნო-
ბელისპრემიაჰქონდამიღებული.უფრომეტიც,თვით
ტელეფონიცAT&T-ის შვილია – კომპანიატელეფონის
გამომგონებელმა,გრემბელმადააფუძნა-აღნიშნულია
სტატიაში

2  მათ შორის იყო კომპანია მაკკინსი (McKinsey)
ერთ-ერთიაღიარებულილიდერიმსოფლიობაზარზე

დოლარად,რომთუნდაცდაგვიანებით,მობილური
მომსახურებისბაზარზეშესულიყო... 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თე ბი ნათ ლად მი უთ-
ით ებს, რომ მხლოდ ღრმა კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით 
მო მავ ლის და გეგ მვა არ არ ის ეფ ექ ტი ანი. მთელ რიგ 
შემ თხვე ვებ ში (უმ ეტ ეს ად) სწო რად დად გე ნი ლი 
მიდ გო მის ფარ გლებ ში მოქ მე დე ბას მო აქ ვს უფ რო 
ეფ ექ ტი ანი შე დე გი ვიდ რე ყო ვე ლი წვრილ მა ნის 
მაქ სი მა ლუ რად გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი 
კვლე ვის მი ხედ ვით მოქ მე დე ბას. 

დას კვნა
ამრიგად,შეიძლებაითქვას,რომმომავლისეკ-

ონომიკაიქნებაისეთი,როგორპერსპექტივასაც
შევქმნით. იმ აზე კი არ უნ და ვი ფიქ როთ რო გორ 
მო ვერ გოთ წა მოჭ რილ გა მოწ ვე ვებს არ ამ ედ უნ და 
ვი ფიქ როთ, რო გო რი პერ სპექ ტი ვა შევ ქმნათ, რომ 
სის ტე მამ მცი რე დახ მა რე ბის (უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში 
და უხ მა რებ ლად) შე დე გად აუღ ოს ალ ღო წარ მოქ-
მნილ გა მოწ ვე ვებს და და ნერ გილ მა სტი მუ ლებ მა 
ეფ ექ ტუ რად/ეფ ექ ტი ან ად მო ახ დი ნოს ამა თუ იმ 
პი რის/სის ტე მის ად აპ ტი რე ბა ახ ალ გა მოწ ვე ვებ ზე 
- უფ რო მე ტიც, რიგ შემ თხვე ვებ ში თვი თონ შექ მნას 
ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი/პერ სპექ ტი ვე ბი მაგ. რო გო რიც 
იყო Skype, Google, Samsung და ა.შ. მსგავს ინ ოვ აცი-
ურ თუ წარ მა ტე ბულ კომ პა ნი ებს/ტექ ნო ლო გი ებს 
ქმნის არა მეც ნი ერ ულ კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, არ ამ ედ სწორ გა რე მო ში 
(სწორ პი რო ბებ ში) მოქ მე დი პი რე ბი - თა ვი სით 
ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში (პროგ რესს თა ვი სუ ფალ და 
მიმ ზიდ ველ გა რე მო ში არ სე ბუ ლი/მოქ მე დი კონ-
კუ რენ ცია ქმნის და არა მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი. 
- ამ ფრა ზის არ სში ჩვენ სრულ დე რე გუ ლა ცი ასა და 
ქა ოსს არ ვგუ ლის ხმობთ. თუმ ცა ზედ მეტ რე გუ ლა-
ცი ას ზედ მე ტი დე რე გუ ლა ცია ჯო ბია ყო ველ თვის).

ოპონენტებმაშეიძლებათქვან, რომ ეს მიდ გო მა, 
თუ სა ერ თოდ იმ უშ ავ ებს, მხო ლოდ გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ზეა გათ ვლი ლი და ვერ გა მოდ გე ბა 
ის ეთი ტი პის გა მოწ ვე ვე ბის წარ მოქ მნი სას რო გო-
რიც - COVID 19 ია (მსგავ სი ტი პის პრობ ლე მე ბის 
წარ მოქ მნი სას სა ჭი როა მყი სი ერი ზო მე ბის მი ღე-
ბა და გან ხორ ცი ელ ება რომ არ მოხ დეს სი ტე მის/
ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მოშ ლა). ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ 
შე იძ ლე ბა ით ქვას: 1. თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლი ნე ბის-
მი ერი გა მოწ ვე ვის დროს არ სე ბობს მსოფ ლი ოში და 
იგი მი ემ არ თე ბა იმ მხა რეს სა დაც უფ რო მარ ტი ვად 
შეძ ლებს  და ბან დე ბა სა და მო გე ბის მი ღე ბას. მსგავ-
სი კრი ზი სის დროს კი სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის შე მოს-
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ვლა ქვე ყა ნა ში  2. სწო რად აწყო ბილ ინ სტი ტუ ცი ურ 
სო ცი ალ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში (სის ტე მა ში 
სა დაც თა ვი სუ ფა ლი, მაქ სი მა ლუ რად დე რე გუ ლი რე-
ბუ ლი გა რე მო და სწო რი ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლე ბია 
და ნერ გი ლი) რო გორც წე სი სა ჭი რო აღ არ ხდე ბა 
მას შტა ბუ რი და კარ დი ნა ლუ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ება კრი ზი სი დან თა ვის და საღ წე ვად.  
3. ზე მო აღ ნიშ ნულ მიდ გო მებ ზე აგ ებ ული სის ტე-
მა მდგრა დია და უფ რო მარ ტი ვად და მსუ ბუ ქად 
გა მო დის კრი ზი სი დან - ნაკ ლე ბი და ნა კარ გე ბით 
უმ კლავ დე ბა სი ტუ აცი ას. შე სა ბა მი სად ნაკ ლე ბად 
მას შტა ბუ რი/ნაკ ლე ბად რა დი კა ლუ რი ზო მე ბის 
გა ტა რე ბა ხდე ბა სა ჭი რო. 4. ჩვენ კარ გად გვეს მის, 
რომ ძა ლი ან რთუ ლია (ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე-
ლიც კია) ის ეთი სის ტე მის შემ ქნა რო მე ლიც უც-
აბ ედ ად წარ მოქ მნილ მსოფ ლიო კრი ზი სებს და მო-
უკ იდ ებ ლად და უხ მა რებ ლად გა უმ კლავ დე ბა. ჩვენ 
ვსა უბ რობთ ის ეთ სა ფუძ ველ ზე აგ ებ ულ სის ტე მის 
შექ მნა ზე რო მე ლიც მსგავს შემ თხვე ვებ ში ნაკ ლე ბი 
და ნა კარ გე ბით ბევ რად უფ რო იოლი ფორ მით გა უმ-
კლავ დე ბა წა მოჭ რილ პრობ ლე მებს (მი თუ მე ტეს თუ 
სის ტე მის სა თა ვე ში გო ნი ერი, სწო რად მო აზ როვ ნე 

და სწო რი მიდ გო მე ბის შემ მუ შა ვე ბე ლი ძა ლა დგას) 
ზემოაღნიშნულისაკითხისგანხილვისასალბათ

დაისმებაკითხვარომელიქვეყანააესეთიმსოფ-
ლიოში?არსებოსთუარამსგავსიპრეცენდენტი/
გამოცდილება? ამ ის გან ხილ ვა ძა ლი ან შორს წაგ-
ვიყ ვანს, რად გან ყვე ლა ქვე ყა ნას აქ ვს თა ვი სი და-
დე ბი თი და უარ ყო ფი თი - თა ვის გე ოპ ოლ იტ იკ ურ 
ინ ტე რე სებ ზე მორ გე ბუ ლი სის ტე მე ბი (რო მე ლიც 
გარ კვე ული თვალ საზ რი სით ჯდე ბა ჩვე ნი რე კო-
მენ და ცი ის ჩარ ჩო ში; გარ კვე ული თვალ საზ რი სით 
კი სცდე ბა ჩვენს შე მო თა ვა ზე ბულ მიდ გო მას). თუმ-
ცა ზე მოთ დას მულ ამ კითხვა საც შე საძ ლე ბე ლია 
მარ ტი ვი პა სუ ხი გავ ცეთ. ესეთიქვეყანა იქნება
საქართველო - თუ იქ ნე ბა ნე ბა, რომ შე იქ მნას ლი-
ბე რა ლურ მიდ გო მებ ზე და მაქ სი მა ლუ რად მი ნი მა-
ლურ/გარ და უვ ლად აუც ილ ებ ელ რე გუ ლა ცი ებ ზე 
აგ ებ ული სის ტე მა/ გა რე მო.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან შე იძ ლე ბა ით-
ქვას, რომ გა მო სა ვა ლი მარ ტი ვია, რო მე ლიც თა ვის 
თავ ში უმ რა ვი ღო ნის ძი ებ ისა თუ რე ფორ მის და გეგ-
მვა სა და გან ხორ ცი ლე ბას მო ითხოვს:
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ABSTRACT

The study outlines the future of economy, presents ideas about the impact COVID 19 will have on the future 
of economy  and whether the incentives and conjuncture of economic development will substantially change 
in the future. It includes opinions about Georgian Economy, what direction the country should take in order to 
adequately respond to the challenges of the future and create a sustainable basis for the further development.

As a conclusion, the Author offers solutions for further economic development of Georgia, as well as the solu-
tions for challenges faced by the country. The mentioned solutions require large-scale, effective measures and 
reforms in the various fields. 

Itcanbesaid,thatthefutureofeconomywillbethesame,astheperspectivewecreate.According to 
the conclusion,we should not to think about how we adapt to the challenges, but we should create a perspec-
tive so that the system can deal with challenges with little help (in most cases without any help) and introduced 
incentives should efficiently/effectively adapt any person / system to new challenges – furthermore, in most 
cases, persons employed in the system could create new opportunities / perspectives, such as: Skype, Google, 
Samsung, etc. Such innovative or successful companies / technologies are not established by scientific, research-
based development plans, but by individuals operating in the right environment (under the right conditions) - by 
its automatic mode (progress is made by free / attractive competition in a competitive environment and not by 
targeted programs – by the content of this phrase we do not mean complete deregulation and chaos. Although, 
over deregulation is always better than over regulation).

Purpose  / point of view is simple  -  „Let`ssimplycreateaperspective“.
KeyWords–future economy,economics, COVID-19, Pandemic, Georgia
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