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შე სა ვა ლი
 წი ნამ დე ბა რე შრო მა ში წარ მო გიდ გი ნეთ ზო მი

ერი რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ ჩემს მი ერ შე ნიშ ნუ ლი 
ჩვე ნი დღე ვან დე ლო ბი სათ ვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა
ნი კა ნონ ზო მი ერ ებ ის ცხრი ლურ და გრა ფი კულ ინ
ტერ პრე ტა ცი ებს, რაც ვრცლად არ ის ახ სნი ლი ჩემს 
მო ნოგ რა ფი ებ სა და სხვა კვლე ვებ ში და, რაც, თა ვის 
მხრივ, აქ ვე, შე საძ ლოდ კომ პაქ ტუ რად გა ნი ხი ლე ბა.

 ჰარ ვარ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მოც დი ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, არ შე იძ ლე ბა არ აღ ინ იშ ნოს ელ ექ
ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის მე ნეჯ მენ ტი სა და მე ნე ჯე
რუ ლი საქ მი ან ობ ის ხარ ჯე ბის შე სა ხებ კვლე ვე ბი სა 
და სწავ ლე ბის გაღ რმა ვე ბის სა ჭი რო ება, რაც, ჩე მი 
აზ რით, ეკ ონ ომ იკ ური პრო ფი ლის სას წავ ლოკვლე
ვით და წე სე ბუ ლე ბებ ში მაქ სი მა ლუ რად უნ და იქ ნეს 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

 სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის პერ სპექ ტი ვე ბი  სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის პერ სპექ ტი ვე ბი 
ელ ექ ტრო ნულ ერ აშიელ ექ ტრო ნულ ერ აში

ან ოტ აცია
 ეკ ონ ომ იკ ური ის ტო რი ის გაკ ვე თი ლე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში ყვე

ლა ზე უძ ვე ლე სი ქრის ტი ან ული სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის ყვე ლა ზე ძლი ერი ეკ ონ
ომ იკ ური სა ფუძ ვლე ბი შე იქ მნა იმ პე რი ოდ ებ ში (და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, თა მარ 
მე ფე, ვახ ტანგ VI), რო დე საც პრი ორ იტ ეტ ებს წარ მო ად გენ დნენ სა მეც ნი ეროშე
მოქ მე დე ბი თი აკ ად ემი ები, ეკ ონ ომ იკ ის გო ნივ რუ ლი რე გუ ლი რე ბა და მხო ლოდ 
სა მარ თლი ანი სა მარ თა ლი.

 ხაზ გას მით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ წმინ და და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი სა ოც არი 
ჰუ მა ნიზ მით გამ სჭვა ლუ ლი სა გა ლობ ლე ბის ავ ტო რია და, მი სი მი წი ერი საქ მი ან
ობ ის ეპ ოქ აში, ის გარ კვე ულ თა ვი სუფ ლე ბას ან იჭ ებს სხვა დას ხვა კონ ფე სი ებს, 
თუმ ცა, ამ ავე დროს, იგი მკაც რი და ურ ყე ვია კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბა ში.

 დღეს ეს ყვე ლა ფე რი შე იძ ლე ბა აიხ სნას სა ხელ მწი ფოს რო ლის ზო მი ერი შე
ფა სე ბით. ჩე მი სა ვა რა უდო გათ ვლე ბით, სა ხელ მწი ფოს რო ლი (მა გა ლი თად, ხვედ
რი წო ნა სა კუთ რე ბა ში) გა აზ რე ბუ ლი უნ და იქ ნეს 3050%ის დი აპ აზ ონ ში  არც 
მე ტი, არც ნაკ ლე ბი: არც ზედ მე ტი ქა ოსია კარ გი და არც დიქ ტა ტო რუ ლი წნე ხი.

საკვანძოსიტყვები: ეკ ონ ომ იკ ური პერ სპექ ტი ვე ბი, ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი
ან ობა, ეკ ონ ომ იკ ური რე გუ ლი რე ბა, ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია.

 სა ყო ველ თა ოდ არ ის ცნო ბი ლი, რომ გლო ბა ლურ 
ეკ ონ ომ იკ აში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის ჟა მი 
დად გა [18], რაც კო რო ნა ვი რუ სუ ლი პან დე მი ის 
რე ალ ობ ამ კი დევ უფ რო თვალ სა ჩი ნოდ წარ მო აჩ ინა. 
ჩემს მი ერ ახ ლა ხან გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა ხელ მძღვა ნე
ლოს თან და შემ დგომ კვლე ვებ თან და კავ ში რე ბით 
[912], დავ კონ კრეტ დე ბი, რომ, ელ ექ ტრო ნულ ერ
აში, ბიზ ნესპრო ცე სე ბი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ალ ური ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ებ ის ოპ ერ ატი ული 
გაც ვლი სა და ფი ნან სე ბის მარ თვის მაქ სი მა ლუ რად 
უდ ან აკ არ გო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
 ეკ ონ ომ იკ ური ის ტო რი ის გაკ ვე თი ლე ბი გვაჩ

ვე ნე ბენ, რომ უძ ვე ლე სი ქრის ტი ან ული სა ხელ მწი
ფო ებ რი ობ ის სა ქარ თვე ლო ში, უძ ლი ერ ესი ეკ ონ
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ომ იკ ური სა ფუძ ვლე ბი იქ მნე ბო და იმ პე რი ოდ ებ ში 
(და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, თა მარ მე ფე, ვახ ტანგ მე
ექ ვსე), რო ცა პრი ორ იტ ეტ ებ ად მი იჩ ნე ოდა მეც ნი
ერ ულშე მოქ მე დე ბი თი აკ ად ემი ები, გო ნივ რუ ლი 
რე გუ ლი რე ბა ეკ ონ ომ იკ აში და სა მარ თლი ან ობა 
კა ნო ნი ერ ებ აში. 

 ხაზ გას მით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ წმინ და და ვი
თი აღ მა შე ნე ბე ლი სა ოც არი ჰუ მა ნიზ მით გამ სჭვა
ლუ ლი გა ლო ბე ბის ავ ტო რია და თა ვი სი მი წი ერი 
მოღ ვა წე ობ ის ეპ ოქ აში გარ კვე ულ თა ვი სუფ ლე ბას 
აძ ლევს სხვა დას ხვა კონ ფე სი ებ საც, თუმ ცა, ამ ავ
დროს, მკაც რი და შე უვ ალია კა ნო ნი ერ ებ ის აღ
სრუ ლე ბა ში.

 სადღე ის ოდ, ეს ყო ვე ლი ვე, უნ და გა ვი აზ როთ სა
ხელ მწი ფო რო ლის ზო მი ერი ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ით. 
ჩე მი მი ახ ლო ებ ითი გა ან გა რი შე ბით, სა ხელ მწი ფოს 
რო ლი (მა გა ლი თი სათ ვის, ხვედ რი წო ნა სა კუთ რე ბა
ში) 3050%ის ფარ გლებ ში უნ და მოიაზრებოდეს 
 არც მე ტი და არც ნაკ ლე ბი: არც გა და მე ტე ბუ ლი 
ქა ოსი ვარ გა და არც დიქ ტა ტო რუ ლი წნე ხი.

 ეკ ონ ომ იკ ური რე გუ ლი რე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის გა აზ რე ბი სათ ვის

 ჩე მი კვლე ვე ბი დან, მკითხველს ემ ახ სოვ რე ბა, 
რომ გო ნივ რუ ლად ორ გა ნი ზე ბუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კო მერ ცი ის შე დე გად, ბიზ ნესპრო ცე სე ბი მე ტად 
გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა, შე დე გად, კონ კუ რენ ტუ ლი 
გა რე მო მე ტად ჯან საღ დე ბა, გზა ეკ ეტ ება ფა რუ
ლი მო ნო პო ლი ებ ის უმ არ თა ობ ას, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მცირ დე ბა მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბი და მა სობ რი ვი 
სი ღა რი ბე და არ ნა ხუ ლი გა სა ქა ნი ეძ ლე ვა ეკ ოლ

ოგი ურ ად სუფ თა ელ ექ ტრო ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გა მო ყე ნე ბას. 

 ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის მო წი ნა აღ მდე გე ები 
„ქა და გე ბენ“, რომ ელ ექ ტრო ნი კა გაზ რდის უმ უშ ევ
რო ბას და დიდ დეპ რე სი ას გა მო იწ ვევს ნავ თო ბი სა 
და გა ზის გი გან ტე ბის გა კოტ რე ბი თა და ელ ექ ტრო
ნუ ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის გა უფ ას ურ ებ ით, მაგ რამ 
ეს ასე არ არ ის. „არ აფ ერი იკ არ გე ბა“  აღ ნიშ ნუ ლი 
გი გან ტე ბი ას ევე მზარ დი ნავ თობ ქი მი ის მი მარ თუ
ლე ბებ ზე შე იძ ლე ბა გა და ერ თონ, კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბი 
მე ტად ღია ელ ექ ტრო ნულ ფუ ლად ერ თე ულ ებ ად 
გან ვი თარ დე ბა, ხო ლო უმ უშ ევ რო ბა, პი რი ქით, შემ
ცირ დე ბა და საქ მე ბის ინ დი ვი დუ ლუ რი მე ქა ნიზ მე
ბის გაძ ლი ერ ებ ის გზით.

 ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მეტყვე ლებს, რომ 
ჩვე ნი ყვე ლა ის კვლე ვა, რომ ლე ბიც კონ კუ რენ ცი ის 
შე ფა სე ბის ფი ზი კურმა თე მა ტი კუ რი მე თო დე ბის 
აღ ნიშ ნულ გა მო ყე ნე ბა სა და, ჰარ ვარ დუ ლი გა მოც
დი ლე ბით, მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას 
უკ ავ შირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ
დე ბა. მარ თა ლია, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია 
უკ ავ შირ დე ბა კრი მი ნა ლუ რი კი ბერ შე ტე ვე ბის მნიშ
ვნე ლო ვან საფ რთხე ებ საც, მაგ რამ, აღ ნიშ ნულს, 
სა ერ თა შო რი სო თა ნა მა გობ რო ბის აქ ტი ური ჩარ თუ
ლო ბის გა ფარ თო ებ ით უნ და და ვუ პი რის პირ დეთ.

 ინ ტერ ნეტ მა, რო გორც ცნო ბი ლია, და ას რუ ლა 
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის, რო გორც გლო ბა ლუ რი ფე
ნო მე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხან გრძლი ვი პრო ცე სი. 
შე სა ბა მი სად, მიმ დი ნა რე გლო ბა ლუ რი მოვ ლე ნე ბის 
ფონ ზე, რო გორც ქარ თვე ლი ეკ ონ ომ ის ტი, თავს მო
ვა ლედ ვთვლი კონ ცეფ ტუ ალ ურ ად და სა ბუ თე ბუ ლი 

ვარიანტები სამეცნიერო
აღმოჩენები

ტექნიკური
დონე

ხარჯებიმშპ-
ში ეფექტიანობა

1. ზომიერიეკონომიკური
რეგულირება(30-50%) 5.8 4.9 1 6.0

2. ქაოსიანდიქტატურა 1 1 6.3 1
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აზ რი გა მოვ თქვა, თუ რო გორ უნ და დავ ძლი ოთ 
სა ერ თა შო რი სო კრი ზი სით გა მოწ ვე ული სა ქარ
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი კრი ზი სი 
და, სა ერ თოდ, რო გორ უნ და დაძ ლი ოს გო ნი ერ მა 
ად ამი ან მა სი ღა რი ბის ჯერ კი დევ ძალ ზე მა ღა ლი 
80%იანი დო ნე [9] სულ უფ რო მდი დარ გლო ბა ლუ
რი ტექ ნო ლო გი ებ ის მსოფ ლი ოში. 

 დას კვნი სათ ვის
 მო გეხ სე ნე ბათ, ინ ტერ ნეტ თან ერ თად, მსოფ

ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ჩა მო ყა ლიბ და მსოფ ლიო ბაზ რის 
ფე ნო მე ნიც, შე სა ბა მი სად, გა იზ არ და მა ტე რი ალ ური 
სი კე თე ები და რის კე ბიც მის გან და სე რი ოზ ულ ად 
უნ და დავ ფიქ რდეთ, თუ უდ იდ ესი სიჩ ქა რე ებ ის ელ
ექ ტრო ნულ მო მა ვალ ში რო გო რი გამ დიდ რე ბა იქ
ნე ბა ად ამი ან ის თვის გა მარ თლე ბუ ლი (ეფ ექ ტი ანი) 
და, შე სა ბა მი სად, რო გო რი კონ კუ რენ ცია, რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ის მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი, და ეფ უძ ნე ბა 
ჭეშ მა რი ტი სუ ლი ერ ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური მი ზან
შე წო ნი ლო ბის პრინ ცი პებს. 

ბიზ ნე სის და მათ შო რის ელ ექ ტრო ნუ ლი ბიზ
ნე სის ეფ ექ ტი ან ობ ის სა ფუძ ვლის  კონ კუ რენ ცი ის 
სა კითხებ ზე, დი დი დეპ რე სი ის ეპ ოქ იდ ან (მე20 
სა უკ უნ ის 30იანი წლე ბი), გან სა კუთ რე ბით გამ
წვავ და დე ბა ტე ბი ად ამ სმი თის კონ კუ რენ ცი ის ე.წ. 
„უხ ილ ავი ხე ლის“ მომ ხრე ნე ოკ ლა სი კო სებ სა და რე
გუ ლი რე ბის მომ ხრე ქე ინ ზი ან ელ ებს შო რის. ზო გი 
სა ერ თოდ სა თუ ოს ხდის „უხ ილ ავი ხე ლის“ მოქ მე დე
ბას, ახ ალი ნე ოკ ლა სი კუ რი სინ თე ზი კი ერ თგვა რი 
შემ რი გებ ლის როლ ში მოგ ვევ ლი ნა.

 ჩე მი მი ზა ნი არ არ ის სმი თის კრი ტი კა  მი მაჩ
ნია, რომ ის მი სი ეპ ოქ ის თვის ნამ დვი ლად გე ნი ოსი 
იყო, მაგ რამ, ბუ ნებ რი ვია, ად ამი ან ური შეც დო მე
ბით. ჩე მი მი ზა ნია აღ მოვ ფხრა სმი თის ეპ ოქ იდ ან 
დაწყე ბუ ლი და ჰერ ფინ დალჰირ შმა ნის თა ნა მედ
რო ვე მე თოდ შიც დამ კვიდ რე ბუ ლი გა გე ბა, რომ 
ბა ზარ ზე არ აგ ავ ლე ნი ან კონ კუ რენ ტთა დი დი 
რა ოდ ენ ობა გა ნა პი რო ბებს მე ტად სრულ ყო ფილ 
კონ კუ რენ ცი ას. 

 ას ეთი მიდ გო მე ბით, შე საძ ლე ბე ლია უნ ებ ლი ედ 
და ვა ნა წევ როთ ეფ ექ ტი ანი ად გი ლობ რი ვი მსხვი
ლი ბიზ ნე სე ბი ან ხე ლი შე ვუ შა ლოთ ბიზ ნე სე ბის 
წე სი ერი გზით სა ჭი რო გა ერ თი ან ებ ის მცდე ლო ბას, 
და ვარ ღვი ოთ მა თი უდ ან აშა ულ ობ ის პრე ზუმ ფცია 
და უკ ეთ ესი პი რო ბე ბი შე ვუქ მნათ არ აკ ეთ ილ სინ
დი სი ერ სა გა რეო ფა რულ შე თან ხმე ბებს და კი ბერ
შე ტე ვებს. 

 კონ კუ რენ ცი ას დაც ვა უნ და აუც ილ ებ ელი რე
გუ ლა ცი ებ ით, მაგ რამ არა რა ოდ ენ ობ ის ზრდის გა

გე ბით (რაც ე.წ. „მოკ ლე ჩარ თვის“ ეფ ექ ტს იწ ვევს 
და შრო მა ში დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლავთ). ფა რუ ლი 
მო ნო პო ლი ებ ის მი ერ და ზა რა ლე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ
ები ძალ ზე დი დი ხა ნია ვერ ახ ერ ხე ბენ კრი ზი სი დან 
გა მოს ვლას. 

 ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, სა სი
ხა რუ ლო ინ ფორ მა ცია შე ვიტყვეთ ინ ტერ ნე ტი დან, 
რომ, მსყიდ ვე ლო ბი თი უნ არ ის პა რი ტე ტის გათ ვა
ლის წი ნე ბით, უმ ძი მე სი სტაგ ნა ცი ური კრი ზი სი დან 
გა მო სუ ლი სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მთლი ან მა 
ში და პრო დუქ ტმა ერთ სულ მო სახ ლე ზე 10 ათ ას 
დო ლარს გა და აჭ არ ბა, ანუ დღე ში, და ახ ლო ებ ით, 
30დო ლა რი ან დო ნეს მი აღ წია, რაც 3ჯერ აღ ემ ატ
ება სი ღა რი ბის ზე და ზღვარს. თუმ ცა კრი ზი სუ ლი 
გავ ლე ნის მემ კვიდ რე ობა ჯერ კი დევ გან სა კუთ
რე ბით სა გან გა შოა სა ქარ თვე ლოს მა ღალ მთი ან 
და სხვა აგ რა რულ რე გი ონ ებ ში, სა დაც ფა რუ ლი 
მო ნო პო ლი ებ ის აგ ან და ზა რა ლე ბუ ლი მე წარ მე ებ ის 
გა მო ცოცხლე ბა ძალ ზე გარ თულ და.

 მსოფ ლი ოში უპ რე ცენ დენ ტოდ გაზ რდი ლი 
მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბი სა და გამ წვა ვე ბუ ლი დე
მოგ რა ფი ული პრობ ლე მე ბის ეპ ოქ აში, ვფიქ რობთ, 
კრი ტი კუ ლად გა და უდ ებ ელია ჩემს მი ერ პრო ექ ტი
რე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი (ნაკ ლე ბი ხარ ჯტე ვა დო
ბის გა მო) ელექტრონულ-ქსელურიდელეგირების
მენეჯმენტის (e-networkmanagement) მე ქა ნიზ
მე ბის და ნერ გვა, რა საც მკითხველს ად რინ დე ლი 
კვლე ვე ბი სა და ახ ლა ხან გა მო ცე მუ ლი შრო მე ბის 
სა შუ ალ ებ ით შევ თა ვა ზე [იქ ვე] და სა უკ ეთ ესო მო მა
ვალს უქ ად ის სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის უნ იკ ალ
ურ შე საძ ლებ ლო ბებს  გეოპოლიტიკურფაქტორს,
მეცნიერულპოტენციალს,წყალუხვბუნებას,ვაზს,
ციტრუსსადასხვასაუკეთესოსასოფლო-სამეურ-
ნეონედლეულსადამრავალფეროვანსასარგებლო
წიაღისეულს.

 ზოგ მა შე იძ ლე ბა იფ იქ როს, რომ ქსე ლუ რი 
დე ლე გი რე ბა ჩვე ულ ებ რი ვი ვერ ტი კა ლუ რი მო
ნო პო ლი ის მა გა ლი თია, მაგ რამ არ ამც და არ ამც 
 ქსე ლუ რი დე ლე გი რე ბა მო ნო პო ლი ებ ის ამ ბი
ცი ები არ და ვერც იქ ნე ბა და ის ბაზ რის მწვა ვე 
აუც ილ ებ ლო ბე ბი თა და და სავ ლე თის სამ ყა რო ში 
და მათ შო რის სა ქარ თვე ლო ში გამ წვა ვე ბუ ლი დე
მოგ რა ფი ული პრობ ლე მე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, 
რო მელ თა გა დაჭ რა ში აქ ტი ურ ად უნ და ჩა ერ თოს 
გო ნი ერი სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი. რა ტომ ღაც ზო
გი ერ თი ფიქ რობს, რომ ბა ზარ ზე მხო ლოდ კერ ძო 
სუ ბი ექ ტე ბი ოპ ერ ირ ებ ენ. 

 სა ხელ მწი ფო ნამ დვი ლად არ არ ის „მონ სტრი“ და 
ნორ მა ლურ გა რე მო ში ის მე ტად გო ნი ერი „მო თა მა
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შის“ ფუნ ქცი ას აც უნ და ას რუ ლებ დეს სულ უფ რო 
მზარდ ელ ექ ტრო ნულ ბა ზარ ზე.

 ურ თი ერ თშე ხა მე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბით, აღ დგე
ნი ლი ყოს მე ურ ნე ობ რი ობ ის ქარ თუ ლი ტრა დი ცი

ები, ეხ არ ოს სას წა ულ მოქ მედ ვაზს სა ქარ თვე ლო ში 
და მათ შო რის „ჯვრის“1 საძ ლი ერო ჯიშ სა და თქვენ 
მას თან ერ თად.

1http://www.ambioni.ge/jvari-vazis-zveli-jisi
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ABSTRACT

 The lessons of economic history show that the strongest economic foundations of the most ancient Christian 
statehood in Georgia were created in the periods (David the Builder, Queen Tamar, Vakhtang VI), when the priori
ties were the scientificcreative academies, reasonable regulation in economics and just law.

 It should be emphasized that St. David the Builder is the author of chants imbued with amazing humanism 
and in the epoch of his earthly activity gives some freedom to various denominations, however, at the same time, 
He is strict and unyielding in enforcing the law.

 Today, all this can be explained by a moderate assessment of the role of the state. By my approximate calcu
lations, the role of the state (for example, weight in ownership) should be considered within 3050%  neither 
more nor less: neither excessive chaos is good nor dictatorial pressure.
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