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და რეფორმების გატარების სტრატეგიასა და ტაქტიკაში ნაკლოვანებებით, არამედ
მთელი რიგი სხვა მიზეზებითაც. კერძოდ, ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ეკონომიკური
სტრუქტურების დეფორმაციით, გარადამავალი პერიოდის აუცილებელი ხარჯების
ზრდით, სამეურნეო კავშირების მოშლით და საქართველოს საფინანსო-ეკონომიკური
მდგომარეობის არაადეკვატური, ურთიერთსაწინააღმდეგო მოუფიქრებელი ღონისძიებების გატარებით.
რა თქმა უნდა, კრიზისის დაძლევა შესაძლებელია, მთავარია იგი განხორციელდეს
მინიმალური სოციალურ-ეკონომიკური დანაკარგებით და რაც შეიძლება მოკლე დროში.
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Abstract
During the description of the XXI century world economic processes there are highlighted
the causes of the global economic crisis and the ways of their overcoming.
Currently, the deepest global crisis in the world has been grounded in the US, which spread
rapidly in developed countries, later in the large developing countries and slowly penetrated into
smaller countries.
The reason for the crisis is the economically unfounded policy of credit expansion,
mistakes made in fair value evaluation and management transparency. Additional hardness
added to the imperfections by the inappropriate assessment of the risk, neglecting and
impairment of insufficient provision of loans and other financial instruments (e.g. derivatives),
which led to the refusal to perform credit obligations.
At present, the current world financial crisis has clearly revealed the weakness of global
financial institutions and their functions inefficiency.
This, first of all, reveals in the loss of public trust in them and their inability to adequately
respond to the new challenges of the world. Became known that the International Monetary Fund
(IMF) and the World Bank are not capable of avoiding, not only the global, but also the local
financial and economic crises developed in different countries.
It is noteworthy that today's global crisis has questioned not only the economic and
financial theories developed yet, but also the weaknesses of practical anti-crisis leverages in the
regulation of the situation. World financial system enter in the deep imbalance period, none of
the state has failed to provide adequate resistance to the wave of world financial markets. We can
say that in the world there are no international standards development institutions, which will be
able to develop effective proposals in terms of overcoming the crisis and to take the appropriate
collective decisions. All of them raised the necessity of radical reform of world financial
architecture established today.
Based on the analysis, it is concluded: After the half century from the established it was
clear that monetary fund could not do its mission, did not do what it should have done allocated money to the countries, which had economic difficulties, after that, these countries
were able to strengthen the economy, so that the majority would have been employed in the
country. Despite of this fact that we know much more about the ongoing economic processes
today, than we knew fifty years ago and despite the International Monetary Fund's attempts, over
the past twenty-five years, the crisis has become increasingly common in different countries of
the world and as a rule (except for the Great Depression), it is more difficult than it was before.
Almost 100 countries have suffered a crisis. Moreover, the policy initiated by the International
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Monetary Fund, ex: The liberalization of the capital market has contributed to global instability.
When the country was in crisis, the programs implemented by the International Monetary Fund
(IMF), Instead of having an improved situation, became more tense, especially for the poor.
In the research process there is emphasize the circumstance, that the general character of
the modern global economic crisis, the economic losses of our country cannot be explained only
by the world economic situation and the reform of the Strategy and Tactics of the shortcomings,
but also a number of other reasons. In particular, with the deformation of the economic structures
established in the country, with the transitional period’s necessary expenses’ increase, with the
disrupting economic ties and by the taking the measures of inadequate, contradictory
consideration of Georgia's financial-economic situation.
Of course, it is possible to overcome the crisis, the main thing is to do it with minimal
social-economic losses and within the shortest possible period of time.
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აუცილებელი ხელშემწყობი პირობაა.
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რეფორმირება, ან მათი ახლით შეცვლა მოჰყვებოდა ხოლმე.
ნაშრომის ქრონოლოგიური ჩარჩოები მოიცავს ეკონომიკური კრიზისების მთელ
ციკლს, მაგრამ აქცენტი გაკეთებულია XXI-საუკუნის მსოფლიო კრიზისის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი დაძლევის გზების ძიებაზე.
XXI-ე საუკუნის კრიზისი გახლავთ ცალკეული სოციალური, ფინანსური და პოლიტიკურ ინტერესთა ჯგუფების ქცევის ხასიათში გამოვლენილი მანკიერების
შედეგი. - რასაც შედეგად მოყვა, ჯერ ამერიკის, შემდეგ კი მთელი მსოფლიოს ფინანსურად მართული კრიზისი. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ წინამდებარე ნაშრომის თემატიკა, მისი ცალკეული ასპექტების შესწავლისადმი მიძღვნილი ნაშრომების სიუხვის მიუხედავად, აქტუალურობას არასოდეს დაკარგავს და თუნდაც ერთი
უმნიშვნელო სიახლის, ან მიდგომის დაფიქსირება წაადგება ისტორიული პროცესის
სრულყოფილად გააზრების საქმეს.
ამრიგად, წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანია XXI-ე საუკუნის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები და მისი დაძლევის
გზების ძიება. რაც უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარდატეხის
მომენტია.
კვლევის მიზანი იმაში მდგომარეობს, რომ დღევანდლი კრიზისული სიტუაციის მეცნიერული ანალიზის საფუძველზე ვაჩვენოთ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა და რამ განაპირობა მსოფლიო ფინანსური კრიზისი.
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კვლევის ძირითადი მიზანი და ამოცანები:
სადისერტაციო ნაშრომში ასახული კვლევის ძირითადი მიზანია მსოფლიო
ეკონომიკური კრიზისების გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზების ძიება. აქედან
გამომდინარე, სადისერტაციო ნაშრომის წინაშე კვლევის დასახული ამოცანები ითვალისწინებს ისეთი საკითხების შესწავლას, როგორიცაა: ეკონომიკური სტრატეგია;
სახელმწიფო მონოპოლიების გამოცხადება; სახელმწიფო კონტროლი და მისი ფუნქციები; ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა; საბანკო სისტემის ლიკვიდურობის შემცირება; ზოგიერთი სახის სურსათის დეფიციტი; სურსათის და სხვა სამომხმარებლო
საქონლის ფასების ზრდა; მსხვილი კომპანიების საკრედიტო დავალიანებების
მოსალოდნელი დეფოლტი; უძრავი ქონების ფასების დაუსაბუთებელი მკვეთრი
ვარდნა; ეკონომიკის მართვის სისტემის მოშლა; დემონოლოგიური კრიზისი;
ენერგეტიკული რესურსების უკმარისობა.
კვლევის საგანი და ობიექტი:
სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერული კვლევის საგანია კრიზისის შედეგად
მსოფლიო ეკონომიკის ტრანსფორმირება, ხოლო კვლევის ობიექტია კრიზისის გამო
მსოფლიო ქვეყნების მთავრობები, მათ მიერ ჩატარებული ეკონომიკური რეფორმები
და მისი თავისებურებანი.
კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები:
კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს: ადგილობრივი და საზღვარგარეთის ქვეყნების მეცნიერთა, ეკონომისტთა და პოლიტიკოსთა თეორიული და
გამოყენებითი ხასიათის გამოკვლევები, ასევე თეორიები ეკონომიკურ, სტატისტიკურ, პოლიტიკურ მეცნიერებებსა და ფილოსოფიაში. სადისერტაციო ნაშრომში განხილული პრობლემური საკითხების მეცნიერული გამოკვლევის თეორიული და
მეთოდოლოგიური საფუძველია თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური თეორია,
ეკონომიკურ ისტორიაში, დოქტრინებში გამოქვეყნებული ქართველ და უცხოელ
მეცნიერთა ნაშრომები.
ნაშრომი თავს უყრის ეკონომიკური კრიზისების შესახებ კვლევების, თეორიების, ეკონომიკური კრიზისების ციკლების და მათი გაზომვის, ანალიზის და განზოგადების საშუალებებს.
ნაშრომის მეცნიერული სიახლეები:
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ნაშრომი წარმოადგენს ეკონომიკური კრიზისების თეორიების ისტორიულ
ექსკურს: აჯგუფებს სხვადასხვა ეკონომიკური კრიზისების თეორიებს, ერთმანეთთან
აკავშირებს მაკროეკონომიკურ და მიკროეკონომიკურ კანონებს და გვთავაზობს
ეკონომიკური კრიზისის და ეკონომიკური რყევების გამომწვევ დასაბუთებულ
მიზეზებს. ასევე XXI საუკუნის დასაწყისის გლობალური ფინანსური კრიზისის დაძლევის კონცეფტუალურ მიდგომებს და ახლებურ ხედვას სახელმწიფოს პოლიტიკურ
მართვაში - უახლოესი პერიოდის ანტიკრიზისული ღონისძიებების შესახებ.
ნაშრომში დეტალურადაა განხილული მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების
ტენდენციები და მიმართულებები, ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი. ამ მხრივ
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მიღწევები და ჩავარდნები. ასევე ნაშრომი გვთავაზობს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესების მიმართულებებს.
პრაქტიკული მნიშვნელობა:
კვლევით მიღებული შედეგების გათვალისწინება ხელს შეუწყობს: პირველი,
ჩვენს ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის საბოლოოდ დამკვიდრებას, ასევე თუ როგორ
აისახება გლობალური კრიზისის დინამიკაში, სახელმწიფოს მართვის პრობლემები.
კვლევის შედეგები და დასკვნები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხელისუფლების
შესაბამისი ორგანოების მიერ, ანტიკრიზისული ღონისძიებების გატარების პროცესში. ნაშრომში განხილული საკითხების გამოყენება მიზანშეწონილია საერთაშორისო ბიზნესის სალექციო კურსში, ეკონომიკური სტაბილურობისა და ზრდის პრაქტიკული ასპექტების შესწავლისას.
სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 159 გვერდს. შედგება
ანოტაციის, შესავლის, სამი თავის, ცხრა ქვეთავის, კვლევის შედეგების და რეკომენდაციების, დასკვნის და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან, რომელსაც
დანართი ერთვის CD დისკით.
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თავი I. XXI საუკუნის გლობალური ფინანსური კრიზისის თეორიული
მიმოხილვა
1.1. XXI საუკუნის დასაწყისის გლობალური ფინანსური კრიზისის
თავისებურებანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში
XXI-ე საუკუნეში მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისი პირველად შეეჯახა,
მაგრამ ეს არ არის არც პირველი და არც უკანასკნელი მსოფლიოს ისტორიაში. რაც
მთავარია, ახლანდელი კრიზისიც ხელოვნურად გამოწვეულია, ისევე როგორც სხვა
დანარჩენი. ერთობ პარადოქსულია, მაგრამ რეალობაა, რომ ომები, მასშტაბური
კატასტროფები, თუ პანდემიები ეკონომიკის გაუმჯობესების უპირველესი ფაქტორებია. ეკონომიკური კრიზისები თავისთავად არ წარმოიშვება. მას კონკრეტული ადამიანები ქმნიან.
მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფინანსური მაგნატი აშშ-ს ფედერალური
სარეზერვო ბანკია. იგი კერძო ბანკია და მორგანების კლანის საკუთრებას წარმოადგენს. ფედერალურ ბანკს აქვს ექსკლუზიური უფლება დაბეჭდოს იმდენი ფული,
რამდენსაც იგი ჩათვლის საჭიროდ და კრედიტის სახით მისცეს აშშ-ს ხელისუფლებას. ამერიკის ფედერალური სარეზერვო ბანკი მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ამერიკის ყველაზე მსხვილმა, მორგანის ბანკმა ორი ფინანსური აფიორა გაითამაშა 1907
და 1913 წლებში და ამერიკა კატასტროფულმა ფინანსურმა კრიზისმა მოიცვა. 1913
წელს მორგანის ბანკის ბაზაზე ამერიკის სენატის მხარდაჭერით შეიქმნა ფედერალური სარეზერვო ბანკი. თუმცა ამან კრიზისები მაინც ვერ ააცილა მსოფლიოს. 1929
წელს ამერიკაში დიდი დეპრესიის ხანა დადგა და 4 წლის განმავლობაში აშშ-ში 16000
მცირე ბანკი და 100 000 –ზე მეტი კომპანია გაქრა, ისინი მსხვილმა კომპანიებმა
გადაყლაპეს [6]. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ აშშ-ი მთავარი სახელმწიფო გახდა
და ამერიკული დოლარი პრაქტიკულად მსოფლიო ვალუტად გადაიქცა. აქედან
გამომდინარე, ამერიკის ფედერალური სარეზერვო ბანკი უკვე მსოფლიოს ფინანსური
ნაკადების მთავარ გამკონტროლებლად გადაიქცა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
მსოფლიოში რამდნიმე გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პროცესი განვითარდა,
რომელმაც მსოფლიოს ერთი და იგივე შედეგები მოუტანა. გლობალური ინფლაცია,
ცხოვრების გაძვირება, მსხვილი კომპანიების კიდევ უფრო გამსხვილება წვრილი
კომპანიების ხარჯზე, ხოლო საბოლოო ჯამში ამან ადამიანის უფლებების გარკვეული
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ტიპის შეზღუდვები გამოიწვია [7].
საფინანსო კრიზისის პირველი სიმპტომები 2007 წელს აშშ-ს იპოთეკურ
ბაზარზე გამოვლინდა. მაღალრისკიანმა იპოთეკურმა კრედიტებმა, ხოლო შემდგომში უძრავ ქონებაზე ფასების 20%-იანმა ვარდნამ, აშშ-ს მოქალაქეებს 5 ტრილიონი
დოლარის ზარალი მიაყენა. 2007 წლის 31 ოქტომბერს მსოფლიოს საფონდო ბაზრების უმრავლესმა ინდექსებმა პიკს მიაღწია, ხოლო შემდგომ თანდათანობითი
კლება 2008 წლის 6-10 ოქტომბრის საბანკო კვირამ ინდექსების ისტორიულად მაქსიმალური ვარდნა მოიტანა: ow Jones Industrial Average დაეცა 7882.51 პუნქტამდე, Nikkei
225-8276.43 პუნქტამდე, ხოლო იმავე დღეს გაბანკროტდა იაპონური სადაზღვევო
კომპანია Yamato Life Insurance Co.Ltd, რომლის დავალიანებამ 2.7 მლრდ. დოლარი
შეადგინა [58].
საფრანგეთში 2008 წლის იანვარში ატეხილმა სკანდალმა გამოავლინა ტრეიდერი, რომელიც 2007 წლიდან იყენებდა რა მარჟინალური ვაჭრობის მექანიზმებს ევროპის ბირჟებზე, 50 მლრდ. ევროს ოდენობის პოზიციები გახსნა, რაც 1.5-ჯერ აღემატებოდა ბანკის კაპიტალიზაციას. საფონდო ბაზრების რღვევის შედეგად ღია პოზიციებზე ზარალმა 5 მლრდ. ევრო შეადგინა. 18 იანვარს ყველა ეს ოპერაცია თაღლითობად გამოცხადდა და ყველა პოზიცია დახურულად გამოცხადდა, რასაც მოჰყვა
საფონდო ბაზრებზე გაყიდვების ახალი ტალღა. [62].
ფულის მოხვეჭის სურვილი უფრო მეტია, ვიდრე ისტორიის მწარე გაკვეთილები. მსოფლიო კრიზისები თავისუფალი ბაზრის ქვეყნებისათვის უცხო არ არის.
სამომხმარებლო საზოგადოება, “ეკონომიკური ადამიანი”, არ გამოირჩევა საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის მაღალი შეგნებით. ისინი საბაზრო სივრცეში ქმნიან თამაშის წესებს, რომლის მსხვერპლნიც შემდგომში თავადვე ხდებიან. პირველი მსხვილმასშტაბიანი მსოფლიო კრიზისი, რომლის მშობელნიც ასევე აშშ-ს ფინანსური წრეები
იყვნენ, 1929 წლის აშშ-ს საბირჟო კრახით დაიწყო 24 ოქტომბერს “შავ ხუთშაბათს” და
გაღრმავდა “შავ ორშაბათს” (28 ოქტომბერი) და “შავ სამშაბათს” (29 ოქტომბერი).
დიდი დეპრესიის გამომწვევ მიზეზებზე ეკონომისტებს საერთო აზრი ჯერ კიდევ არ
აქვთ ჩამოყალიბებული. კეინსიანური ახსნით მიზეზი ფულადი მასის ნაკლებობა
იყო. იმ დროს ფულის მასა მიბმული იყო ოქროზე, ხოლო წარმოება იზრდებოდა
როგორც მოცულობაში, ასევე ასორტიმენტის თვალსაზრისით. ფულადი მასის
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ნაკლებობამ და სასაქონლო მასის ზრდამ დეფლაციური პროცესი გამოიწვია, ფასების
ვარდნა, რამაც, თავის მხრივ, გამოიწვია ფინანსური არასტაბილურობა. მონეტარისტები ფიქრობენ, რომ კრიზისის გამომწვევი მიზეზი ფედერალური სარეზერვო სისტემის პოლიტიკა იყო. მარქსისტები კლასობრივი ბრძოლის თეორიის და ზედმეტი
ღირებულების ძირითად კანონზე დაყრდნობით, კრიზისებს კაპიტალიზმისათვის
დამახასიათებელ ობიექტურ მოვლენად მიიჩნევენ.
ჩვენი აზრით, დიდი დეპრესიის კრიზისის გამომწვევი მიზეზი ხელისუფლების
გაუაზრებელი პოლიტიკა იყო.
ვინ არის დამნაშავე XXI საუკუნის გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის წარმოქმნაში? ევროპისა და ამერიკის საინვესტიციო ბანკები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, ყველა ვინც გლობალურ საფინანსო ქსელშია ჩართული და ეძებს
სარგებელს, მსოფლიო მორიგ კრიზისში შეიყვანეს. ერთ-ერთი უძველესი ფინანსური
სახლი Lehman Brothers, რომელმაც 1929 წლის დიდ დეპრესიასაც გაუძლო, უკვე აღარ
არსებობს [31]. ტრილიონობით დოლარის კერძო ქონება ერთ კვირაში განადგურდა.
ფინანსური ჯგუფები, დიდი სამრეწველო კომპანიები ხელგაწვდილნი დგანან და
მთავრობისგან დახმარებას თხოულობენ. იმ მთავრობისგან, რომელიც ნეოლიბერალური იდეების ერთგული, არ ერეოდა და პროგნოზირების უნარიც კი ჰქონდა დაკარგული საფონდო ბაზარზე აღვირახსნილი სპეკულაციების შემყურეს. ზარალი
მხოლოდ ფინანსური არ არის. მკვეთრად შეირყა ფინანსური ინსტიტუტებისადმი
ნდობა, მათი სიმყარე და მდგრადობა ეჭვის ქვეშ დადგა. გაღარიბებული საინვესტიციო რესურსების პირობებში თავისუფალი ბაზრის ფუნქციონირება მკვეთრად
შეიზღუდა.
კრიზისის გამომწვევ მიზეზად კრედიტის გაფართოვების ეკონომიკურად დაუსაბუთებელი პოლიტიკა იქცა, რეალური ღირებულების შეფასებაში დაშვებული
შეცდომები და მენეჯმენტის ტრანსფარენტულობა. ამ ნაკლოვანებებს დამატებით
სიმძიმეს რისკების სათანადო შეუფასებლობა მატებდა, სესხების არასაკმარისი უზრუნველყოფადობის და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების (მაგ: დერივატივების)
უგულებელყოფა და შეუფასებლობა, რამაც გამოიწვია საკრედიტო ვალდებულებების
შესრულებაზე უარის თქმა. ხოლო კომპანიის მენეჯერები არსებული მაღალი ფინანსური რისკის პირობებში პირადი, მოკლევადიანი ინტერესებით ხელმძღვანელობ14

დნენ. სიხარბეს დაწაფებულ მაქინატორთა და გადაწყვეტილებების მიმღებთა მხრიდან, როგორც წესი, საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული და სისტემატურად ირღვეოდა მომხმარებლის, მესაკუთრეთა, ზოგადად საზოგადოების ინტერესები. ფაქტია,
რომ მოგება ეფექტურად მიითვისეს მათ, ვინც შექმნა კრიზისი.
კრიზისის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად დაუსაბუთებელი თანაფარდობის,
მარჟების დაწესება იყო. მაგალითად, Lehman Brothers-ის საკუთარი და ნასესხები კაპიტალის თანაფარდობა 1/30-თან იყო, ანუ საკუთარი საქმიანობის დასაფინანსებლად
30-ჯერ უფრო მეტ სესხს იღებდა, ვიდრე საკუთარი აქტივებით შეეძლო მისი
უზრუნველყოფა. ამგვარი მაღალი რისკის პირობებში ოპერირებას ეკონომიკური
აღმავლობის პირობებში, თუ რაიმე სახის გამართლება შეიძლება ჰქონდეს, ისიც
უნდა გვახსოვდეს, რომ ეკონომიკური კრიზისის დადგომის შემთხვევაში ზარალი
გამანადგურებელი იქნება. იმის მაგივრად, რომ როგორც საინვესტრიციო ბანკს, ტრადიციისამებრ სახსრები მოეზიდა სხვა კომპანიების საკრედიტო მომსახურებისათვის
და დასჯერებოდა მომსახურების საკომისიოს, ეს კომპანია სესხს იღებდა სხვადასხვა
სახის აქტივების შესაძენად შემდგომში უფრო მაღალ ფასში გაყიდვის პერსპექტივით
და ფასთა ცვლილებებით სპეკულაციური მოგების მიღების მიზნით. ამგვარი
ვაჭრობა არ არის რეალური ინვესტიციები. ბაზარი ქმნის როგორც ლიკვიდურ
აქციებს, ასევე საპნის ბუშტს, მაგრამ შემდგომში თავად საპნის ბუშტის შემქმნელები
ხეთქავენ ბაზარს. მხოლოდ რეალური ღირებულებით უზრუნველყოფილი ბაზარი
არის ფასეული და მდგრადი [66]. სპეკულაციური ბაზარი კაზინოს წააგავს. თქვენ
იხდით ფულს მოგების იმედით. მოგება იმდენად დიდი უნდა იყოს, რომ აანაზღაუროს გაწეული რისკი და დანაკარგები. ამგვარად, სპეკულაციების შესაძლებლობა
ცდუნების წინაშე აყენებს მენეჯერებს, რომლებიც მოკლევადიან პერიოდში მაღალი
მოგების მიღების ცდუნებით შეპყრობილნი ვეღარ ხედავენ ხანგრძლივ ვადიან
სტრატეგიულ მიზნებს.
ვაჭრობა კაპიტალიზმის მონაპოვარი არ არის. ზოგადად ვაჭრობა არ წარმოადგენს საბაზრო ეკონომიკის მონაპოვარს, ის ადამიანის ადრეული მოღვაწეობის
სფეროა, ხოლო კაპიტალიზმი მე-17 საუკუნის ინგლისის და ჰოლანდიის მონაპოვარია, რომელმაც თანდათანობით ჩაანაცვლა ებრაული სავახშო კაპიტალი და მოიტანა ანგლო-საქსური პროტესტანტული სამრეწველო კაპიტალი. დღევანდელი
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პოსტინდუსტრიული კაპიტალი განსხვავებულ მოთხოვნებს აყენებს როგორც ფორმით, ისე შინაარსით. ის არ შეიძლება დახასიათდეს, როგორც მარტო ლიბერალური,
რომელიც მხოლოდ ეკონომიკის წარმოების ფორმაა. ამ დროს შინაარს ენიჭება
განსაკუთრებული ყურადღება, ხოლო ფორმა ამ შინაარსის შეუზღუდავი განხორციელების შესაძლებლობებს ქმნის. პოსტინდუსტრიულ ხანაში ეკონომიკის
შინაარსობრივი მხარე სხვადასხვა სახელით იწოდება: ინოვაციური, შემოქმედებითი,
ცოდნის, ეთიკური, სინერგიული ეკონომიკა. ყველა ამ სახელწოდებას აერთიანებს
საერთო ფასეულობები. ეს არის ეკონომიკა, რომელიც მოდის ადამიანიდან და
ფუნქციონირებს ადამიანისათვის, ეს არის ურთიერთდამოკიდებული და მდგრადი
განვითარების ეკონომიკა, ეს არის ფასეულობები, რომლებიც ემყარება გამთლიანებულ და ჰოლისტურ აზროვნებას, მრავალფეროვნებას და სულიერებას.
მთავრობები სახალხო გამოსვლების საფრთხის წინაშე დადგნენ. თავის დროზე
მთავრობების არაადეკვატურმა მარეგულირებელმა პოლიტიკამ საკუთარი წვლილი
შეიტანა და გზა გაუკვალა მიმდინარე კრიზისს [70]. კრიზისი მთავრობების
წარუმატებლობაა და მათ უნდა აგონ პასუხი საზოგადოების წინაშე, თუმცა მიზეზი
ფინანსური ინსტიტუტების დანაშაულებრივი ქმედებებია. ეს დანაშაულებები მთავრობების წაყრუების შედეგია. მთავრობები მორიგი რეფორმების აუცილებლობის
წინაშე დადგნენ. ფინანსურ ბაზარზე მიმდინარე მანკიერი პროცესების მსხვერპლი
გახდა საზოგადოება, მთავრობების რეპუტაცია და კომპეტენტურობა, ფინანსურმა
ინსტიტუტებმა ნდობა დაკარგა. საკრედიტო რესურსები შეიზღუდა, კაპიტალიზმს
ასეთ პირობებში ფუნქციონირება გაუჭირდება. გადასარჩენია თავად სმიტისეული
საბაზრო ეკონომიკის იდეა. ბიზნესის ლიდერები ჩუმად არიან, აკადემიური წრეები
თავს იკავებენ პროგნოზირებისაგან და მოკრძალებულნი არიან რეკომენდაციებში,
პოლიტიკოსები, მარეგულირებელი ორგანოები და ბანკები მხოლოდ ცეცხლის ახალახალი კერების ჩაქრობით არიან დაკავებულნი. ყოველივე ეს მიუთითებს იმ ფაქტზე,
რომ მსოფლიო პოლიტიკას და ბიზნესს წარმართავენ ადამიანები, რომლებიც შორს
დგანან გონიერებისა და რესპექტაბელურობისაგან.
დღევანდელი ფინანსური კრიზისის გამომწვევი მიზეზი ამერიკის შეერთებული
შტატების უძრავი ქონების ბაზარზე წარმოქმნილ ბუმში მდგომარეობს. ის წარმოადგენს მასიური სპეკულაციური ქმედების, კაპიტალდაბანდებების გადამეტფასებით
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განპირობებული და კრედიტის საშუალებით დაფინანსებული ზრდადი მოთხოვნის
შედეგს. აღსანიშნავია ეგრედწოდებული dotcom-საპნის-ბუშტის გახეთქვის, შემდგომი
პერიოდისათვის დამახასიათებელი Federal reserve-ის ექსპანსიური მონეტარული
პოლიტიკა, რაც კონიუნქტურის სტიმულირებას ისახავდა მიზნად. შემცირებული
ძირითადი განაკვეთით დაიაფებულმა კრედიტმა და უძრავი ქონების ზრდადმა
ფასებმა კაპიტალდაბანდების ეს ფორმა მცირე შემოსავლის მქონე მოსახლეობისთვისაც ხელსაყრელი გახადა. მასიურად გავრცელდა მოსახლეობის მიერ უძრავი
ქონების შენაძენთა ოდენობასთან ერთად მიმდინარე ხარჯების ნაწილის დაბალი,
მაგრამ

არამყარი

საპროცენტო

განაკვეთის

მქონე

იპოთეკური

კრედიტით

დაფინანსების შემთხვევები. უძრავი ქონების ზრდადი ფასების გრძელვადიანი ფაზა,
დროის განმავლობაში სპეკულატიურ საპნის ბუშტში გადაიზარდა. ამ სისტემას,
ეგრეთწოდებულ subprime-ბაზარს, რომელიც შეუფერხებლად ფუნქციონირებდა
უძრავი ქონების ფასების ზრდისა და უცვლელი საპროცენტო განაკვეთის პირობებში,
საფრთხე უძრავი ქონების ფასების ზრდის შეჩერებით შეექმნა. მდგომარეობა, 2004
წლიდან, ზრდადმა ძირითადმა განაკვეთმა და გასასტუმრებელი კრედიტების სიძვირემ გაამწვავა. subprime-სისტემის ფუნქციონირების ამ საფრთხეებმა თავი იპოთეკური ბანკების მიერ ემიტირებულ ფასიან ქაღალდებსა და შექმნილ ფონდებში მოიყარეს [46]. აშშ-ს იპოთეკურ ბაზარზე მონაწილე ფინანსური ორგანიზაციების უზარმაზარი ზარალი დაფიქსირდა არამარტო ამერიკაში, არამედ გერმანიაში, შვეიცარიაში, ისლანდიაში, დიდ ბრიტანეთსა და მსოფლიოს სხვა მრავალ ქვეყანაში.
ჩვენი შეხედულებით, ეკონომიკური კრიზისი სხვადასხვა ხარისხით ბევრ განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყანაში, მათ შორის, პოსტსაბჭოურ სივრცეში, დაჩქარდა.
ძირითად ფაქტორებად მიგვაჩნია დაუსაბუთებელი საინვესტიციო მიმზიდველობა
უძრავ ქონებაში, მწარმოებლური დარგის ჩაკვდომა, უმუშევრობის ზრდა, დასაქმებულებისა და შეღავათიანი ვალების მკვეთრი შეზღუდვა. დღეს ყველა საუბრობს
განვითარებული და გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკურ და ფინანსურ კრიზისზე,
სხვადასხვაგვარად განსჯიან მის გამომწვევ მიზეზებს, განვითარების ტენდენციებს,
მოსალოდნელ შედეგებს. აღნიშნულის თაობაზე ერთიანი შეხედულების ჩამოყალიბება, ჩვენი აზრით, შეუძლებელია და რეალობას მოკლებულია.
შევეცდებით მოკლედ, კონცეპტუალურად ჩამოვაყალიბოთ კრიზისის თეორია,
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უკანასკნელი

მწვავე

გლობალური

კრიზისები,

მათი

გამომწვევი

მიზეზები,

მოქმედების მასშტაბები, დაძლევის მექანიზმები.
საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები შრომის პროცესს განიხილავს წარმოების ორ
ფაქტორად: შრომა და კაპიტალი. შრომას განიხილავს, როგორც კერძო, სუბიექტური
შეხედულებით ცვალებად საკუთრებას, ხოლო კაპიტალი მუდმივად მზარდი კატეგორიაა, რაც აღნიშნული ფორმაციის განუყოფელ პრობლემად ითვლება. ძირითადი
პრობლემა იმაშია, რომ კაპიტალის ძირითადი ნაწილი იმყოფება არა ფულად, არამედ
აქტივების ფორმაში. აქტივების ღირებულება, როგორც წესი, განისაზღვრება ბაზრის
სურვილით მისი შეძენის მიმართ, კერძოდ, თუ თვალს გავადევნებთ შესყიდვის
ჯაჭვს, გარკვეულ მომენტში ფიქსირდება საბოლოო მოთხოვნა, ანუ მოთხოვნა სახელმწიფოს, ან მომხმარებლის მხრიდან. ეს უკანასკნელი მოქმედებს შრომის მიმართ
საწარმოო ურთიერთობების ჩარჩოებში, ხოლო სახელმწიფოს მოთხოვნა ასევე
დამოკიდებულია მომხმარებლის შესაძლებლობებზე. მოთხოვნის ზრდის ჩამორჩენა
კაპიტალის ზრდის ტემპზე სპეციალური ღონისძიებების გაუტარებლობის შემთხვევაში იწვევს კაპიტალის გაუფასურებას და ხდის არა ეფექტურს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ კაპიტალის ზრდასთან შეფარდებით მოთხოვნილების ზრდის
მოცულობის შემცირება აუცილებლად იწვევს ყოველი ერთეული ახალი კაპიტალიდან მიღებული მოგების მოცულობის შემცირებას. აღნიშნული პრობლემის
მოგვარებას კაცობრიობა ისტორიის განმავლობაში, ცდილობს სამი ძირითადი
მეთოდით: პირველი აღმოცენდა კლასიკური კაპიტალიზმის პირობებში, როცა
რეგულარულად ხდებოდა ჭარბწარმოება, დღის წესრიგში დგებოდა აქტივების
განაწილებისა და ზედმეტი კაპიტალის ,,განტვირთვის” აუცილებლობა. მსოფლიო
ეკონომიკის განვითარების პარალელურად, კრიზისები უფრო ძლიერდებოდა და
საჭირო ხდებოდა ახალი მეთოდების ძიება. მეორე მეთოდი მდგომარეობდა კაპიტალის კონცენტრაციაში ჯერ კიდევ აუთვისებელ ტერიტორიაზე, რამაც შეუქცევადად
გამოიწვია მძაფრი კონკურენცია: ერთის მხრივ - სარეალიზაციო ბაზარზე და მეორეს
მხვრივ კაპიტალის ბაზარზე. ეს პროცესი დასრულდა I და II მსოფლიო ომებით.
საბჭოთა კავშირის შექმნა და სოციალიზმის მსოფლიო სისტემის ჩამოყალიბების
მცდელობა საფრთხეს უქმნიდა საბაზრო ეკონომიკის სისტემის არსებობას, ამიტომაც
აუცილებელი გახდა მსოფლიო ფინანსების რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბება
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bretton-vudis შეთანხმების ფარგლებში [35]. სწორედ 1944 წლიდან იწყება არაერთი
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, რომლებიც ცდილობენ
კაპიტალის მოძრაობის რეგულირებას. ეკონომიკური კრიზისის მეორე საბაზო
ელემენტად, ზოგიერთი თეორიის მიხედვით, მოიაზრება შრომის მსოფლიო დანაწილება, რომელიც პრინციპულ როლს თამაშობს სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის
კონკრეტული

მოდელის

ფორმირებაში.

ნებისმიერი

მოდელის

პრინციპული

თავისებურება არის ის, რომ სამეცნიერო ტექნიკურ პროგრესს თან ერთვის შრომის
დანაწილების პროცესის გაღრმავება, გასაღების ბაზრის მოცულობის ზრდა, ამ
ბაზრების კონტროლირება. შესაბამისად, ტექნოლოგიურად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა რიცხვი თანდათანობით მცირდება. XX საუკუნის დასაწყისში ასეთი ქვეყნები ევროპაში სულ ხუთი იყო (რუსეთის იმპერია, გერმანია, ავსტრია, საფრანგეთი,
დიდი ბრიტანეთი), მაშინ, როცა XIX საუკუნის შუა პერიოდისათვის მათი რიცხვი
ათეულებს აღწევდა, XX საუკუნის შუა ხანებში კი პრაქტიკულად მსოფლიოში იყო
მხოლოდ ორი ასეთი ქვეყანა - საბჭოთა კავშირი და აშშ.
XX საუკუნის დასაწყისამდე ეკონომიკური კრიზისი ატარებდა ერთჯერად ხასიათს და ერთდროულად ვრცელდებოდა ძირითადად ერთ, ორ, ან სამ ქვეყანაში.
სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი და ინდუსტრიის განვითარება, საერთაშორისო
ეკონომიკური და ფინანსური კავშირ-ურთიერთობების გაფართოება ცვლის კრიზისის დინებას და ის თანდათანობით გადაიქცევა მსოფლიო კრიზისად. მსოფლიო
ეკონომიკის ისტორია მოწმობს, რომ ყოველ ათ-თორმეტ წელიწადში ქვეყნის,
განსაკუთრებით, ინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკა განიცდის რყევებს, რასაც
ხშირ შემთხვევევაში მივყავართ ფინანსურ კრიზისამდე. კრიზისები იწვევს ბევრი
მსხვილი საწარმოს ლიკვიდაციას, საფინანსო სისტემის მოშლას, მასიურ უმუშევრობას და საზოგადოებრივი ურთიერთობების გამწვავებას. პირველ საერთაშორისო
კრიზისად აღიარებულია 1825 წლის კრიზისი. შემდგომ წლებში ცნობილია 1836-38
წლების, 1857, 1873, 1893, 1907, 1920-22, 1929- 1933, 1973, 1987, 1994-95, 1997, 1998 წლების კრიზისები. მათი გამომწვევი მიზეზები იყო სხვადასხვა, დაწყებული ინვესტირებისა და საბანკო დაწესებულებების პანიკით, დამთავრებული დეფოლტეს მეთოდებით, ექსპორტ-იმპორტის დაუბალანსებლობით, ინფლაციით, საგადამხდელო
ბალანსის რღვევით, უმუშევრობის ზრდით, სახელმწიფო ვალების დაგროვებით და
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სხვა. ზემოაღნიშნული კრიზისები, მასშტაბებისა და ხასიათის შესაბამისად, სხვადასხვა ქვეყნისათვის ქმნიდა სხვადასხვა საშიშროებას.
დღევანდელი კრიზისის მოსალოდნელი საშიშროებები შეიძლება დავაჯგუფოდ
შემდეგნაირად: საბანკო სისტემის ლიკვიდურობის შემცირება; ზოგიერთი სახის
სურსათის დეფიციტი; სურსათის და სხვა სამომხმარებლო საქონლის ფასების ზრდა;
მსხვილი კომპანიების საკრედიტო დავალიანებების მოსალოდნელი დეფოლტი;
უძრავი ქონების ფასების დაუსაბუთებელი მკვეთრი ვარდნა; ეკონომიკის მართვის
სისტემის მოშლა; დემონოლოგიური კრიზისი; ენერგეტიკული რესურსების უკმარისობა. ამასთან, იმედს ვიტოვებთ, რომ სწორედ კრიზისი გვაიძულებს ქვეყანაში
შევქმნათ პერსპექტიული პროექტების ძლიერი ტალღა და ეკონომიკის ინტეგრაციის
მყარი საფუძველი, მეწარმეობის ახალი სფეროები და ახალი საბაზრო სეგმენტები.
არანაკლებ საინტერესოა ის, თუ როდის დამთავრდება და რამდენად დაუნდობელი იქნება კრიზისი, რომლის ხანგრძლივობა, ისევე, როგორც სიმწვავე, პირველ
რიგში დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შემხვედრ ღონისძიებებს გაატარებენ ინდუსტრიული სახელმწიფოები, მსხვილი კომპანიები, მდიდარი ადამიანები.
ჩვენი აზრით, კრიზისი ადრე თუ გვიან დამთავრდება, მაგრამ მსოფლიო აღარ
იქნება კრიზისამდელი, აუცილებლად მოწესრიგდება არაერთი დღემდე არსებული
მღელვარების გამომწვევი მიზეზები. ეკონომიკური კრიზისის (krisis ბერძნული
სიტყვაა და ნიშნავს შემობრუნების წერტილს) შედეგია ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება, რომელიც ვლინდება წარმოების მნიშვნელოვან
დარგებში წარმოებითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებული კავშირების მოშლაში,
საწარმოთა გაკოტრებაში, უმუშევრობის ზრდაში და შედეგად იწვევს მოსახლეობის
ცხოვრების დონის შემცირებას. ეკონომიკური კრიზისის დადგომამდე მსოფლიოს
აღელვებდა 2007 წლის გაზაფხულზე წარმოქმნილი ფინანსური კრიზისი, რომელიც
განუწყვეტლივ არყევდა მსოფლიო საფონდო ბაზრებს. ამერიკის იპოთეკურ ბაზარზე
განვითარების საწყის ეტაპზე, ის არ აღელვებდა გავლენიან ბიზნესმენთა დიდ
ნაწილს, წამყვანი სახელმწიფოების ზოგიერთ ლიდერს, რადგანაც მას მარტო აშშ-ის
პრობლემად მიიჩნევდნენ, არ ითვალისწინებდნენ იმას, რომ მისი დინამიკა იმდენად
ყოვლისმომცველი და ძლიერი იყო, რომ იგი კრიზისის შედეგებს აუცილებლად
გაავრცელებდა სხვა ქვეყნების ფინანსურ სისტემებზე. ბუნებრივია, რომ კრიზისის
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შედეგების თაობაზე ეკონომისტებს, პოლიტიკოსებს, სახელმწიფო მოღვაწეებს აქვთ
სხვადასხვა პროგნოზი. ჩვენი აზრით, პროგნოზის კონკრეტულად გაწერა დროსა და
სივრცეში, ახლანდელი კრიზისის გლობალურობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია.
შესაძლებლად ვთვლით პრობლემის სირთულიდან გამომდინარე, მოხდეს პროგნოზის მახასიათებლების დაჯგუფება პესიმისტურ და სავარაუდო ვარიანტებად. ზოგიერთი ეკონომისტი ამჟამინდელ კრიზისს აფასებს, როგორც ლიკვიდურობის კრიზისს
და მას მიიჩნევს არა სეზონურ რყევად, არამედ მასშტაბურ ეკონომიკურ დაქვეითებად საქმიანობის ყველა სფეროში. მათი მტკიცებით, სუსტად დაცულ ფინანსურ
სისტემებში უკვე 2008 წლის დასაწყისიდანვე იწყება მწვავე კრიზისი. კერძოდ,
თურქეთის, პოლონეთის, მალაიზიის, ფილიპინების, უკრაინის, ლატვიის ფინანსურ
უწყებებში აქტიურად საუბრობენ დეფლოტზე, ირღვევა საბანკო სისტემები, მოსახლეობის შემოსავლების, დანაზოგების მიმართ სახელმწიფო და კორპორაციული
ფინანსები გახდნენ უიმედოები. სამწუხაროდ, კრიზისის მოსალოდნელი მასშტაბებისა და შედეგების შესახებ ერთიანი მიდგომა დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა და ამგვარი
პროგნოზი ცალკეული პირების, სუბიექტების მოსაზრებათა დონეზეა. ამგვარი
ტენდენციის შენარჩუნებას, ვფიქრობთ, სტიმულს აძლევს წამყვანი სახელმწიფოების
ჰეგემონისტური მისწრაფებები.
ჩვენი აზრით, მსოფლიოს, განსაკუთრებით - ინდუსტრიულ ქვეყნებს, გავლილი
კრიზისების მრავალმხრივობის გათვალისწინებით, აქვთ საკმარისი გამოცდილება
ქვეყნის შიგნით და მსოფლიო საფინანსო ბაზარზე განახორციელონ ეფექტური
სწრაფმოქმედი და კონკრეტული ღონისძიებები, კრიზისის თითოეული დაღმავალი
ფაზის ვადების შესამცირებლად და სიმწვავის შესარბილებლად.
კრიზისი თავისი ანატომიით აღიქმება, ერთი მხრივ, საფრთხე ცხოვრებისათვის,
მეორე მხრივ კი მიგვანიშნებს, ხელსაყრელი შესაძლებლობის ძიებასა და ოპტიმალური გზების გამონახვას. კერძოდ, საფუძველი ეყრება ახალ დარგებსა და საბაზრო
სეგმენტებს, იქმნება ახალი ტექნოლოგიები, მაქსიმალურად გამოიყენება ინოვაციები,
ხდება მაქსიმალურ დაუსაბუთებელ მოგებაზე ორიენტირებული ტენდენციების
უარყოფა და წინა პლანზე წამოიწევა ეფექტური ინვესტირების მეთოდები, სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის გამოყენებით წარმოება და საფინანსო სექტორი გადადის მართვის ახალ მეთოდებზე, ბაზარზე ძველი კონკურენტების გვერდით ჩნდე21

ბიან ახალი საქონელმწარმოებლები და სხვა. საბაზრო ეკონომიკის ცივილურობა,
ზრდისა და ვარდნის ფაზების მუდმივი პერიოდულობა, განსხვავებული ხანგრძლივობა კიდე უფრო "ეფექტურად" მოქმედებს ისეთ პირობებში, როცა ძირითადი
ფულადი ერთეულების ემისიის მოცულობის გაკონტროლებას ვერ უზრუნველყოფენ
მომხმარებელი ქვეყნები, ხოლო ამ ვალუტების სამშობლოს ძირითადი საფინანსო
ორგანიზაციების ბიზნესი მსოფლიო ფულის იმიჯის ამაღლებაა და მიმოქცევის
გადიდებაა. ეს ვითარება გარკვეული პერიოდისათვის მომგებიანია ყველა სუბიექტისათვის. რეალური წყაროების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მსოფლიო საფონდო ბაზრის
ფულადი უზრუნველყოფა ორ პროცენტს არ აღემატება. ასევე ცნობილია ისიც, რომ ეს
ბაზარი შექმნისთანავე ვერტიკალურ ხასიათს ატარებს და მისი საფუძველია
თითქმის ათჯერ ნაკლები ღირებულების აქცია, რომლებიც წარმოების რეალური
მოგებიანობით განისაზღვრება.
საფინანსო ბაზარზე წარმოქმნილმა სიტუაციამ ფაქტობრივად გააერთიანა
საბანკო სექტორის საკრედიტო და საინვესტიციო ფუნქციები. ამ სექტორის მსხვილ
მოთამაშეებს მდგომარეობა გაუადვილდათ, ასევე, ბუნებრივი გახდა მყარი გარანტიების გარეშე იპოთეკური კრედიტების რაოდენობის გაცემა, შესაბამისად გაზარდეს
მისი ხვედრითი წილიც, რამაც საფინანსო სექტორის არაერთი გიგანტი გაკოტრების
ზღვარზე მიიყვანა. ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ ნებისმიერი ფინანსური ინსტიტუტი სესხების სანაცვლოდ გირაოში შესაბამისი უძრავი ქონების მიღების შემდეგ
ბეჭდავს ფასიან ქაღალდებს. მას ბაზარზე შეიძენს როგორც ინდივიდუალური ინვესტორი, ასვე კომპანია. ამ შემთხვევაში ფასიანი ქაღალდი გარანტირებულია გირაოთი,
ხოლო ინვესტორის შემოსავალი დამოკიდებულა მსესხებლის მიერ სარგებლის დროულად და სრულად გადახდაზე. იპოთეკურმა სესხებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა
გადახდის მაჩვენებელი, დაეცა ინვესტირების ნდობის ხარისხი, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა ფასები. სამწუხაროდ, ტენდენცია სწრაფად გავრცელდა უძრავი ქონების ბაზარზე. მოიცვა აშშ-ს, ბულგარეთის, ევროპისა და აზიის ქვეყნების მსხვილი
საფინანსო ინსტიტუტები. ფინანსურმა კრიზისმა შეამცირა ბიზნესის აქტივობა,
გაყიდვები, მოგება, პრობლემები გამძაფრდა სესხების გაზრდასთან დაკავშირებით.
ბანკების აქტივები შემცირდა საბანკო დანაკარგების გადიდებით.
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ფინანსური კრიზისის პერიოდში განსაკუთრებით რთულდება თანხების
მოზიდვა, ძვირდება საბანკო რესურსები, იზრდება საკრედიტო განაკვეთები, არაპროგნიზირებადი ციფრები და მონაცემები ზრდის უნდობლობის ხარისხს მომხმარებლებთან. ასეთ პირობებში დიდია სახელმწიფოების მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული ღონისძიებების მნიშვნელობა, რომლებიც მიმართული უნდა იყოს ფინანსური
სისტემის გადასარჩენად, ეკონომიკის წასახალისებლად, საპროცენტო განაკვეთების
შემცირებისა და რისკების რეალური დაზღვევისაკენ.

1.2. XXI საუკუნის დასაწყისის გლობალური ფინანსური კრიზისის
თავისებურებანი რუსეთში და მისი კრიტიკული ანალიზი
1998 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ ათი წლის განმავლობაში რუსეთის
ეკონომიკა შთამბეჭდავი ტემპებით ვითარდებოდა, როცა ამ პერიოდში რეალური
GDP-ი თითქმის გაორმაგდა. რუსეთის ეკონომიკა სულ უფრო მომხიბვლელი იყო
უცხოური კაპიტალისათვის, ხოლო ნავთობზე მსოფლიო ფასების მნიშვნელოვანი
ზრდის პირობებში რუსეთის საერთაშორისო რეზერვებმა თითქმის 600 მლრდ. აშშ
დოლარს მიაღწია და ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოში მხოლოდ ჩინეთსა და იაპონიას
ჩამორჩებოდა [78,გვ.54].
რუსეთის ეკონომიკაზე გლობალური ფინანსური კრიზისის ზეგავლენა ჯერ
კიდევ 2008 წლის ზაფხულში გახდა შესამჩნევი. ეს იმით აიხსნება, რომ რუსეთის
საფონდო ბაზარზე ბრუნვაში მყოფი აქტივების თითქმის ნახევარი არარეზიდენტებზე (რომელთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი ამერიკელ არარეზიდენტებს ეკავა)
მოდიოდა, რომლებმაც, გლობალური ფინანსური კრიზისის გამო, უკვე 2008 წლის
ზაფხულში დაიწყეს თავისი კაპიტალის გატანა რუსეთიდან, რამაც რუსული ფასიანი
ქაღალდების ღირებულება მკვეთრად დააგდო, ამას დაემატა საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ვარდნა ნავთობზე, გაზსა და ლითონებზე, რაც აისახა რუსეთის
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპების შემცირებასა და უმუშევრობის
ზრდაზე [71,გვ.33]. თუ 2008 წელს, 2007 წელთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტი რუსეთში 5,6 პროცენტით გაიზარდა [57] 2008 წლის მეოთხე კვარტალში, 2007
წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა უმნიშ23

ვნელო იყო და მხოლოდ 1,2 პროცენტი შეადგინა [57]. 2009 წელს კი მდგომარეობა
არსებითად გაუარესდა. 2009 წლის პირველ კვარტალში, 2008 წლის მეოთხე
კვარტალთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტი უკვე 9,8 პროცენტით შემცირდა
და ეს ვითარება 2009 წლის არც მეორე და მესამე კვარტლებში არ შეცვლილა: მეორე
კვარტალში კლებამ 10,9 პროცენტი, ხოლო მესამე კვარტალში 9,9 პროცენტი შეადგინა
[57]. საყურადღებოა, რომ ინფლაცია 2008 წელს რუსეთში 13,3 პროცენტის, ხოლო
2009 წლის ექვს თვეში 7,4 პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა [38]. კიდევ უფრო მძიმე
ვითარებაა შექმნილი რუსეთის მრეწველობაში. კერძოდ, თუ 2008 წელს სამრეწველო
წარმოების ინდექსმა 102,1 პროცენტი შეადგინა, 2009 წლის პირველ ნახევარში 85,2
პროცენტამდე შემცირდა [55]. იმის გათვალისწინებით, რომ ნეკროეკონომიკური [5152-53] საწარმოების უდიდესი ნაწილი მრეწველობაშია თავმოყრილი, არ უნდა
გაგვიკვირდეს, რომ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში წარმოების მოცულობის
კლება სწორედაც მრეწველობაშია ყველაზე უფრო თვალსაჩინო. აქვე თუ იმასაც
გავითვალისწინებთ, რომ ნეკროეკონომიკისათვის დამახასიათებელია ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა, გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ სწორედ სამრეწველო წარმოებამ
განიცადა მნიშვნელოვანი კლება [80-81].
არაკრიზისულ ვითარებაში მსხვილმასშტაბიანი ბაზრის მქონე ქვეყნებში ნეკროეკონომიკის არსებობა ნაკლებად შეიგრძნობა, რადგან ქვეყნის შიგნით არსებული
კონკურენცია იმის ილუზიას ქმნის, თითქოს ამ ქვეყნის ეკონომიკა არ არის ნეკროეკონომიკით დამძიმებული. ამის საუკეთესო მაგალითი კი სწორედ რუსეთია
[59,გვ.12-34].
საყურადღებოა, რომ რუსეთში განვითარებული ეკონომიკური კრიზისის განმსაზღვრელი არა მარტო და არა იმდენად საგარეო ფაქტორებია, არამედ ის დაგროვებული გადაუწყვეტელი პრობლემებია, რომლებიც დამახასიათებელია რუსეთის
მრეწველობის და მთლიანად მთელი ეკონომიკისათვის [82]. სამართლიანად უნდა
ჩაითვალოს მოსაზრება, რომლის თანახმადაც, რუსეთში კრიზისი ეროვნულ ნიადაგზე განვითარდა, რომ გლობალური ფინანსური კრიზისი მხოლოდ დაემატა რუსეთში ჩამოყალიბებულ ფინანსურ, ტექნიკურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისს
[77,გვ.81-82]. თანაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რუსეთის ეკონომიკის ტექნოლოგიურ ჩამორჩენილობას [77,გვ.82], რის გამოც რუსეთის მრეწველობის საექ24

სპორტო სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ადგილი ენერგორესურსების (და სხვა
დაბალტექნოლოგიური საქონლის) ექსპორტს უჭირავს [36,გვ.586-603], თანაც რუსეთის მთავრობის მიერ ბოლო წლებში გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკაც სწორედ, რომ ამ ტიპის ექსპორტის სტიმულირებას ეფუძნებოდა [77,გვ.78-79].
სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ რუსეთის მთავრობას ჯერ კიდევ
კრიზისამდე ჰქონდა შემუშავებული სპეციალური პროგრამა მაღალი ტექნოლოგიების განვითარებისათვის სახელმწიფო მხარდაჭერის განხორციელების შესახებ
[36,გვ.586-587], თუმცა არსებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა ამ პროგრამის განხორციელება შეაფერხა [78,გვ.56].
აშკარაა, რუსულ კომპანიებს სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე საკუთარი
ძალებით არ ძალუძთ დაგროვილი ვალების გადახდა [91,გვ.5]. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ რუსეთის მთავრობამ შეიმუშავა მსხვილმასშტაბიანი ანტიკრიზისული
პროგრამა, რომელიც ეფუძნება ეკონომიკის სახელმწიფო მხარდაჭერას მნიშვნელოვანი ფისკალური სტიმულების გამოყენების გზით [39, გვ. 15]. კერძოდ, ამ ღონისძიებათა საერთო ღირებულებამ კრიზისის დაწყების პირველ თვეებში რუსეთის
მთლიანი შიდა პროდუქტის 13 პროცენტი შეადგინა [78,გვ.57].
საყურადღებოა ის გარემოება, რომ, სწორედ ავტორიტარული რეჟიმის გამო,
რუსეთის მთავრობამ შეძლო ჩამოყალიბებულ ეკონომიკურ კრიზისზე სწრაფი რეაგირება, რაც გამოიხატა მის მზადყოფნაში, ფული სწრაფად გადაესროლა შექმნილი
პრობლემების გადასაჭრელად, ვიდრე დასავლური დემოკრატიის პროცესს ოდესმე
შეუძლია ეს წარმოიდგინოს [49,გვ.23]. თანაც, კრიზისის მიუხედავად, რუსეთის
მთავრობა არ ერიდება დამატებითი ხარჯების გაწევას მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყანაში ამა თუ იმ პოლიტიკური მიზნების მისაღწევადაც [49,გვ.23-24].
რუსეთის ანტიკრიზისული პოლიტიკა სამი მიმართულებით ტარდება: ფინანსური სექტორის ლიკვიდურობის ამაღლება, მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა
და წამყვანი კომპანიების მხარდაჭერა [71,გვ.25].
გადასახადების განაკვეთის შემცირებასთან ერთად (მაგალითად, მოგების გადასახადი 24 პროცენტიდან შემცირდა 20 პროცენტამდე, ხოლო რეგიონებს მიეცათ
უფლება, მცირე ბიზნესზე გადასახადი 15 პროცენტიდან შეამცირონ 5 პროცენტამდე),
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რუსეთის მთავრობამ დაიწყო საპენსიო ფონდის, საბანკო კრედიტებზე გარანტიებისა
და მსხვილი კომპანიების პირდაპირი ფინანსური მხარდაჭერა [71,გვ.34-35].
კრიზისის გამო საკმაოდ მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა რუსეთის საბანკო სისტემა
და რომ არა რუსეთის ცენტრალური ბანკისა და მთავრობის მიერ სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან საბანკო სისტემის გადარჩენისათვის გაცემული ფინანსური დახმარება
(ნაციონალიზაცია, საგარეო ვალების დაფარვა, საბანკო კრედიტების სამთავრობო
გარანტიებით უზრუნველყოფა), სიტუაცია ბევრად უფრო მძიმე იქნებოდა [33,გვ.13].
რეალური

სექტორის

მხარდასაჭერად

რუსეთის

მთავრობამ

ეკონომიკის

ზომბირების პროცესისათვის [17] დამახასიათებელი ღონისძიებების გატარება დაიწყო. კერძოდ, სახელმწიფო ბანკები ახორციელებენ საწარმოთა პირდაპირ შეღავათიან დაკრედიტებას, საბანკო კრედიტებზე სახელმწიფო გარანტიები გაიცემა, ხოლო
ამ კრედიტების საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირება კი სახელმწიფო ბიუჯეტის
ხარჯზე ხდება [76,გვ.24]. საყურადღებოა, რომ სამთავრობო დახმარების ბენეფიციართა შორის არის ეროვნული ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა სეგმენტი, მათ
შორის ნეკროეკონომიკის საწარმოებიც, რომლებიც თავმოყრილია, მაგალითად: მეტალურგიაში,

მანქანათმშენებლობასა

და

ავტომობილების

წარმოებაში

და

სხვ.

[76,გვ.44-46].
რაც შეეხება რუსეთში გაკოტრების შესახებ კანონის მოქმედებას, ის ვერანაირ
კრიტიკას ვერ უძლებს. ასე მაგალითად, 2007 წლიდან ეს კანონი არ ვრცელდება
სახელმწიფო კორპორაციებზე, ხოლო ესა თუ ის საწარმო სტრატეგიულად თუ ითვლება, მაშინ მასზე ამ კანონის მოქმედება შეზღუდულია იმ მიმართულებით, რომ ეს
საწარმო აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს [68,გვ.109-110]. საყურადღებოა, რომ
სახელმწიფო კორპორაციების ხელმძღვანელობაში, როგორც წესი, უშიშროების
სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები არიან თავმოყრილნი, რომელთაც არანაირი
სამეწარმეო უნარ-თვისებები არ გააჩნიათ და მცდარი მენეჯმენტის განხორციელებით, ხელს უწყობენ ამ კორპორაციების გადახდისუუნარობას [49,გვ.27]. იმავდროულად, გაკოტრების კანონის მოქმედება დიდადაა დამოკიდებული კრემლის
პოლიტიკურ მიზნებზე, რაც ყველაზე ნათლად “იუკოსის” გაკოტრების საყოველთაოდ ცნობილ ფაქტში გამოიკვეთა [61].
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აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის ბოლოდან მოყოლებული, ეკონომიკური კრიზისის პირობებში კიდევ უფრო იზრდება სახელმწიფოს ზეგავლენა გაკოტრების სფეროში მისაღებ გადაწყვეტილებებზე [68,გვ.117].
აშკარაა, რომ რუსეთის მთავრობის მიერ განხორციელებული ანტიკრიზისული
ღონისძიებები ხელს უწყობს მოძველებული ტექნოლოგიების მქონე საწარმოების შენარჩუნებას, რაც პოსტკრიზისულ პერიოდში რუსეთის ეკონომიკის განვითარებაზე
უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს [76,გვ.41]. რუსეთის მთავრობის ანტიკრიზისული
პროგრამა მიმართულია რუსეთის ეკონომიკის თითქმის ყოვლისმომცველ ზომბირებაზე. რუსეთის ეკონომიკაში ნეკროეკონომიკის არსებობის ფართო მასშტაბების გამო
კი, ზომბირების პროცესი ვრცელდება ნეკროეკონომიკის საწარმოებზეც.
2008 წლის ივლისამდე არსებობდა მოსაზრება, რომ ეგრეთწოდებულ მზარდი
ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს, როგორიცაა რუსეთი და ჩინეთი, ეს კრიზისი გვერდს
აუვლიდა; რომ რუსულ ბანკებს ჯერ ისევ ახსოვთ 1998 წლის დეფოლტი, ამიტომ მათი დამოკიდებულება კრიზისისადმი კონსერვატორულია; რომ უძრავი ქონების რუსულ ბაზარს მცირე ვალები აქვს; რომ, მართალია უზარმაზარ ოფისებს და სავაჭრო
ცენტრებს კოლოსალური თანხები ესაჭიროებათ, მაგრამ ძირითადად უძრავი ქონების
შეძენა კორელირებულია ნაღდ ფულთან, ისევე, როგორც, მეტწილად ეკონომიკური
სისტემის ოპერაციებში ასევე ნაღდი ფული გამოიყენება. ამიტომ მიაჩნდათ, რომ
რუსეთს ეს კრიზისი არ შეეხებოდა. ამ დროისათვის ნავთობის ფასმა პიკს მიაღწია.
ასე რომ, რუსეთს დასავლეთის ბაზრებზე გავრცელებული კრიზისის ვირუსის მიმართ, თითქოს ძლიერი იმუნიტეტი ჰქონდა, რადგან როგორც მისი ეკონომიკა, ასევე
სახელმწიფო ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მსოფლიო ბაზარზე
ბუნებრივი რესურსების, განსაკუთრებით ენერგორესურსების ფასებზე. 2004 წლიდან
კი მსოფლიო ბაზარზე ენერგორესურსებზე ფასების ზრდამ რუსეთს საშუალება მისცა
შეექმნა სარეზერვო სტაბილიზაციის ფონდი, რომელმაც მაქსიმუმს 2008 წლის
ივლისისათვის მიაღწია. აი ასეთი აზრი მუსირებდა მაშინ რუსეთში, მაგრამ მალე
დასავლეთში განვითარებულმა ღრმა რეცესიამ ვითარება რადიკალურად შეცვალა:
პირველი, არსებითი ფაქტორი გახდა ნავთობზე კატასტროფულად მზარდი ფასები,
რამაც დასავლეთის მომხმარებელს სერიოზული ზიანი მიაყენა. მეორე ფაქტორი კი,
ზემოთხსენებული უმსხვილესი ბანკის "Lehman Broters"-ის ლიკვიდაცია (რომელიც
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ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე წამყვანი მოთამაშე იყო) და ამის თანმდევი მოვლენები გახდა [6].
2008 წლის ზაფხულის დასასრულს რუსი ოლიგარქების (რომლებიც უხვად იღებდნენ კრედიტებს დოლარის სახით), ბანკების და კომპანიების საერთო ვალი 486
მილიარდ დოლარს შეადგენდა. აქედან თითქმის 150 მილიარდი 16 თვეში უნდა დაფარულიყო. შეიქმნა პანიკური სიტუაცია: დოლარის ფასმა იწყო სწრაფი ზრდა, შესაბამისად ნავთობზე ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა. ყოველივე ამ პროცესებს დაერთო
მოკლევადიანი ომი საქართველოში... აგვისტოდან დაიწყო ენერგორესურსებზე ფასების მკვეთრი ვარდნა. სწორედ ამიტომ, რუსული რუბლის კურსის მკვეთრი ვარდნის
თავიდან ასაცილებლად, სექტემბრის თვიდან ცენტრალურმა ბანკმა სავალუტო
ბირჟაზე გაიტანა და გახარჯა სარეზერვო ფონდის მნიშვნელოვანი ნაწილი [6].
სარეზერვო ფონდის შემცირება ამ კუთხით შეწყდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე 2009 წლის პირველ კვარტალში შედარებით დასტაბილურდა (40-50 აშშ დოლარის ფარგლებში) [6]. აგრეთვე, შიდა თუ გარე სესხებზე
გაუმართლებლად დიდი იმედების დამყარებამ და ირაციონალურად გამოყენებამ
სახელმწიფოს დააკარგვინა ფინანსების მართვის შესაძლებლობა და საშუალება მისცა
ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალას, ფინანსური ბერკეტები ხელისუფლების მანიპულირებისათვის გამოიყენოს. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ რუსეთში სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით პერმანენტულად ხდება საბაჟო გადასახადების აწევა იმპორტირებულ პროდუქციაზე, რასაც ადგილობრივი წარმოების გადარჩენის მცდელობით
ამართლებენ [57]. ეს იწვევს რუსული ბაზრის სულ უფრო მეტ ჩაკეტვას. აღნიშნული
კურსის გამო იკარგება თავისუფალი ბაზრის პირობებში არსებული ჯანსაღი კონკურენცია, რაც თავისთავად მოქმედებს ეკონომიკის მთელი რიგი დარგების (მაგალითად, მანქანათმშენებლობის) სწორი მიმართულებით განვითარებაზე და მნიშვნელოვნად ამცირებს გრძელვადიან პერსპექტივაში მის კონკურენტუნარიანობას.
ამავდროულად, რუსეთი ესწრაფვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრობას, ეს
კი გულისხმობს არა ბაზრის მკაცრ რეგულირებას სახელმწიფოს მიერ, არამედ პირიქით ლიბერალიზაციას. ასეთი ნაბიჯები, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვანი ბარიერი
იქნება ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე. ასე, რომ, არსებული ვითარება კანონზომიერად იწვევს რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის რეალური სექტორის მწვავე
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კრიზისს, მნიშვნელოვან ბიუჯეტურ დეფიციტს, მისი შემოსავლითი ნაწილის
არასაკმარისობას და სახელმწიფოებრივი ვალების არაკონტროლირებად ზრდას.
ფინანსური კრიზისის ზეგავლენა ბანკთა მუშაობეზე მეანაბრეებთან მიმართებაში, ბანკების ძალისხმევა შესთავაზონ მათ კარგად შემოწმებული მარკეტინგული
სვლები, მეტწილად მხოლოდ პროცენტული ფსონების ბანალურ ზრდაში გამოიხატება. რასაც არანაირი დადებითი ეფექტი არ აქვს: ხალხი იძენს ვალუტას, ძირითადად დოლარის სახით, ბანკები კი აგრძელებენ პროცენტის აწევას ანაბარზე. როგორც ექსპერტები აცხადებენ, რუსული რუბლის დევალვაცია გარდაუვალია [57].
აღსანიშნავია ასევე ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვების რენტაბელურობის საკითხი ენერგორესურსებზე ფასების მკვეთრი შემცირების გამო. გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ მნიშვნელოვან წილად საბადოებზე ენერგორესურსების
მოპოვების ტექნოლოგია მოძველებულია და განახლებას მოითხოვს, ე.ი. დამატებით
კაპიტალდაბანდებებს, რაც კრიზისის პერიოდში მნიშვნელოვნად შეზღუდულია,
არარენტაბელურს ხდის მთელი რიგი საბადოების ფუნქციონირებას და იწვევს მათ
დაკონსერვებას, რის ტენდენციებსაც უკვე აქვს ადგილი:
პირველი – ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის რადიკალური ცვლილება (როგორც ეს 1998 წლის სექტემბერში მოხდა). მაგრამ, გასათვალისწინებელია მნიშვნელოვანი დეტალი: მაშინ ნავთობ პროდუქტებზე ფასები იზრდებოდა, ახლა კი პირიქით,
მკვეთრად ეცემა. ამიტომ ეს გეგმა საკმაოდ არა საიმედოა და პრობლემატურია.
მეორე – რუსეთის ეკონომიკაში, წარმოებაში და სოფლის მეურნეობაში კაპიტალდაბანდებების ქმედითი მექანიზმის შექმნაა, რისი მცდელობაც აქამდე არ
ყოფილა. ეს კურსი გაცილებით მიზანშეწონილია კომპეტენტური ექსპერტების
აზრით და შესაძლებელია 5-6 პროცენტიან ზრდა გამოიწვიოს, რაც ცოტა არაა...
წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ვარდნას იგივე 5-6%-ით. მაგრამ, ჯერჯერობით, ქვეყნის
ეკონომიკური

პოლიტიკის

რადიკალური

ცვლილების

ტენდენციის

ნიშნები

მმართველ წრეებში არაა [80].
მთავრობის მიერ ქვეყნის პარლამენტისადმი წარდგენილი ანგარიში, უმეტესწილად იყო მოხსენება ანტიკრიზისული სტრატეგიის, კრიზისის დაძლევის გზებისა
და პრიორიტეტული მეთოდების შესახებ. მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის არსებითად დადებითი მხარეა კრიზისის გამოწვევებზე სათანადო რეაგირებას29

თან ერთად ქმედითი ღონისძიებების გატარება ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების, ეკონომიკის, წარმოების უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანისათვის. გამოიკვეთა
ორი ძირითადი, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი:
1) ინოვაციური სექტორის განვითარება, რეალური წარმოების მხარდაჭერა და
ხელშეწყობა;
2) ძლიერი სოციალური პოლიტიკა [83].
ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ, თვით სოციალური სფერო განიხილება
არამარტო, როგორც მოქალაქეთა ცხოვრების დონის დაცემისაგან თავდაცვის
კონტექსტში, არამედ მომავალი აღმასვლითი განვითარების, უსაფრთხოების ამაღლების პერსპექტივაშიც. მაგრამ, დასახული პრიორიტეტების რეალიზაციის მეთოდებსა და კონცეფციებს თან ახლავს მოძველებური ეკონომიკური იდეები და კონსერვატაული საბაზრო აზროვნების მნიშვნელოვანი რეციდივები: მაგალითად, საბანკო
სფეროს პრიორიტეტული ხელშეწყობის იდეა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ბაზის
შევსების წარმოდგენა არა როგორც მიზანმიმართული განვითარების სფეროდ,
(კერძოდ სახელმწიფო დაკვეთების რეალური სამრეწველო წარმოების საფუძველზე)
ე.ი. სასაქონლო მასის რეალური გაზრდით, არამედ, როგორც მცირე და საშუალო
მეწარმეობის სფეროდ, ანუ საზოგადოების რეალური სიმდიდრის გადანაწილებით
და არა გაზრდით.

თუმცა, სავსებით გასაგებია, რომ საქონლის რაოდენობის

გაზრდის გარეშე უძლიერესი სოციალური პოლიტიკაც კი ფულის ბეჭდვის და
ინფლაციის ზრდის პოლიტიკად იქცევა. ასეთ პირობებში კი საკრედიტო სისტემა,
რაზეც

საკმაოდ

ბევრია

ნალაპარაკევი

მთავრობის

მოხსენებაში,

ეფექტურად

ვერასოდეს იფუნქციონირებს.
რუსეთის ეკონომიკა კვლავ ინარჩუნებს ბუნებრივი რესურსებით ვაჭრობაზე
დაფუძვნებულ კურსს. მითუმეტეს, რომ, კიდევ უფრო იზრდება ნედლი ნავთობისა
და გაზის ექსპორტი (მაგ. რუსეთ-ჩინეთის ალიანსი ამ სფეროში) რაც განაპირობებს
ისეთი კაპიტალის გაბატონებას, რომელიც ემყარება არა ინოვაციებს, არამედ
ბუნებრივი რესურსებისა და რუსეთის მოსახლეობის ექსპლუატაციას, ეს შესაბამისად
იწვევს ისეთი სპეციფიური პოლიტიკური რეჟიმის ჩამოყალიბებას, რომლის ძირითადი მახასიათებელია ავტორიტარიზმი.
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1.3. ეკონომიკური გლობალიზაციის თავისებურებანი - პოზიტიური და
ნეგატიური მხარეები
XXI საუკუნის დასაწყისში ძირითადმა ეკონომიკურმა ტენდენციებმა მსოფლიოს
ინდუსტრიული ქვეყნები აიძულა ერთმანეთთან ურთიერთობებში ძალისმიერი და
იძულების პოლიტიკა შეეცვალათ დიალოგისა და თანამშრომლობის პოლიტიკით.
მსოფლიო კრიზისების გამომწვევი მიზეზები იყო სხვადასხვა, დაწყებული ინვესტირებისა და საბანკო დაწესებულებების პანიკით, დამთავრებული დეფოლტეს მეთოდებით, ექსპორტ-იმპორტის დაუბალანსებლობით, ინფლაციით, საგადამხდელო ბალანსის რღვევით, უმუშევრობის ზრდით, სახელმწიფო ვალების დაგროვებით და
სხვა.
XXI საუკუნის დასაწყისში ძირითადმა ეკონომიკურმა კრიზისებმა მსოფლიოს
ინდუსტრიული ქვეყნები აიძულა გადაესინჯათ არა მარტო შიდა ეკონომიკური სტაბილიზაციისა და განვითარების, არამედ ერთმანეთთან ურთიერთობების პრობლემებიც კი. გაჩნდა შესაძლებლობა და სურვილი ძალისმიერი და იძულების პოლიტიკა
შეიცვალოს დიალოგისა და თანამშრომლობის პოლიტიკით. ჩვენი აზრით, ბევრი
ქვეყანა, ერთის მხრივ, მუდმივმა საგარეო ავანტიურამ, მეორეს მხრივ, თავდაცვისა
და მსოფლიო ცივილიზაციის მცდელობამ იმდენად დაასუსტა, რომ მსოფლიო
ეკონომიკამ შეფერხებები განიცადა, რაც მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისში გადაიზარდა და წარმოაჩინა სამყაროს უარყოფითი მხარეები, ბევრი გაბატონებული იდეოლოგიის რღვევის შესაძლებლობები. დღეს მსოფლიო იძულებულია ეძებოს ახალი
ურთიერთობები, რომლებიც განსაზღვრავენ ახალ მსოფლიო წესრიგს, გამოასწორებენ ეკოლოგიას, გააუმჯობესებენ ცხოვრებას. ეკონომიკური კრიზისი ძირითადად
დომინანტ ქვეყნებს და საფინანსო ინსტიტუტებს აიძულებს მონეტარული ინსტრუმენტის ხარჯზე იმოქმედონ ოპერატიულად და ეფექტურად [79,გვ.38-45]. რა თქმა
უნდა, ვგულისხმობთ ბანკების (უმთავრესად ცენტრალური ბანკების) ძირითად
გადაწყვეტილებას, მკვეთრ შესწორებას. ფისკალური პოლიტიკის სფეროში, პროგნოზით, კიდევ უფრო გაიზრდება ენერგოშემუშავების წარმოების შემცირების ტემპი
და ის მოთხოვნის შემცირებას მნიშვნელოვნად აღემატება.
გლობალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით არსებობს ორი რადიკალურად
განსხვავებული შეხედულება: პირველი, გლობალიზაცია წარმოადგენს პროგრესულ
31

პროცესს, რომელიც ხელს შეუწყობს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებას და მეორე,
გლობალიზაცია ემუქრება ცალკეულ ეროვნულ სახელმწიფოს (განსაკუთრებით განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს) და ამავე დროს, წარმოადგენს
მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებისათვის საშიშ ტენდენციას. გლობალიზაციის ყოვლისმომცველი და წინააღმდეგობრივი ხასიათიდან გამომდინარე,
გლობალიზაციისადმი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება სავსებით ლოგიკურია.
გლობალიზაციის ანლიზის პირველი ნაბიჯია, მისი, როგორც ობიექტური პროცესის
გაცნობიერება.
ეკონომიკის გლობალიზაცია პირველ რიგში მზარდი ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესს, საერთაშორისო ვაჭრობისა და კაპიტალის გადაადგილების ლიბერალიზაციას, დაჩქარებულ ტექნოლოგიურ პროგრესს და ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბებას გულისხმობს.

ეკონომიკის გლობალიზაცია მოიცავს, რო-

გორც მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხებისა და ქვეყნების ეკონომიკის მყარ ურთიერთობებს ასევე სამეურნეო და გაცვლით თანამშრომლობას ქვეყნებს შორის, რომლის
საბოლოო მიზანი საერთო ფასეულობებზე დაფუძნებული გლობალური საზოგადოების შექმნაა. გლობალიზაციის ძირითადი თავისებურება ცალკეული სახის
პროდუქციის, საქონლის, თუ მომსახურეობის მსოფლიო ბაზრის განუწყვეტელი
გაფართოებაა. ეკონომიკის გლობალიზაციის ერთ-ერთ დადებით მხარეს წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის წახალისება, რაც თითოეულ ქვეყანას აძლევს
საშუალებას დასპეციალდეს იმ საქონლისა და მომსახურეობის წარმოებაზე, რომელსაც ის უფრო ეფექტურად აწარმოებს არსებული რესურსების რაციონალურად
გამოყენების პირობებში.
ეკონომიკური გლობალიზაციის ინტენსივობა მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში
არათანაბარია და დაკავშირებულია ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დონესთან. ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებში ის ბევრად უკეთეს შედეგებს იძლევა. თუ
მთავრობები არ შეზღუდავს ზოგიერთი პროდუქციის შემოტანას ქვეყანაში, ადგილზე
მისი წარმოება არახელსაყრელი გახდება და საწარმოები დაიხურება, მაგრამ, მეორეს
მხრივ, თუ იაფი პროდუქცია უპირატესი მწარმოებლებიდან არ შემოვიდა ბაზარზე,
ადგილზე წარმოებული პროდუქცია გაძვირდება და თითქმის იგივე შედეგს მივიღებთ. გლობალიზაციამ გაამარტივა რესურსების გამოყენება მათი ხელმისაწვდო32

მობით. გლობალიზაციის გავლენა მკვეთრად დაეტყო სავალუტო, საფინანსო და სასაქონლო სფეროს და ბირჟების მუშაობას. თანამედროვე ტექნოლოგიები ინფორმაციის
სწრაფი გაცვლის საშუალებას იძლევა, რაც აღნიშნულ პროცესებს ამარტივებს. ეკონომიკური ინტეგრაცია ხელს უწყობს ქვეყნებს შეინარჩუნონ მშვიდობა და დემოკრატია, რადგან თავისუფალი ვაჭრობის ორმხრივი სარგებლიანობა სავაჭრო ურთიერთობებს სტაბილურს ხდის, თუმცა აქვე იკვეთება გლობალიზაციის უარყოფითი
შედეგებიც.
რატომ იქცა გლობალიზაცია - ძალა, რომელმაც ამდენი სიკეთე მოიტანა – ასეთ
პრობლემად? მისი წყალობით ბევრ ქვეყანას გაეხსნა გზა თავისუფალი ვაჭრობისაკენ,
რამაც მათი უფრო სწრაფი განვითარება განაპირობა. საერთაშორისო ვაჭრობა ეკონომიკურ განვითარებას იმ შემთხვევაში უწყობს ხელს, როცა საგარეო ვაჭრობა ქვეყნის
ეკონომიკის მთავარი ნაწილია. სწორედ ექსპორტზე დაფუძნებული ეკონომიკური
ზრდა იყო იმის მიზეზი, რომ აზიის ბევრი ქვეყანა გამდიდრდა და უამრავ ადამიანს
საცხოვრებელი პირობები გამოუსწორდა. გლობალიზაციის გამო ბევრი ადამიანი
მსოფლიოში უფრო დიდხანს ცხოვრობს და ცხოვრების დონე ბევრგან უფრო
მაღალია. ისეთი დაბალ ანაზღაურებადი სამუშაო, როგორიცაა ნაიკის ქარხანაში
მუშაობა,

დასავლეთში

მცხოვრებთათვის

ექსპლოატაციის

ტოლფასია,

მაგრამ

უამრავი ადამიანისთვის, რომლებიც განვითარებად ქვეყნებში ცხოვრობენ, ქარხანაში
მუშაობა ბევრად უკეთესია, ვიდრე ფერმაში შრომა და ბრინჯის კრეფა [20,გვ.8].
გლობალიზაციამ შეამცირა განვითარებადი ქვეყნების იზოლაცია, ამ ქვეყნებში
მცხოვრებ ბევრ ადამიანს ბევრად უკეთესი განათლების მიღების საშუალება მიეცა.
გლობალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციებიც კი იმის შედეგია,
რომ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ აქტივისტებს შორის კავშირი
არსებობს. განსაკუთრებით ინტერნეტის საშუალებით დამყარებული კავშირები
გახდა იმის მიზეზი, რომ ზეწოლის შედეგად დაიდო განაღმვის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულება, მიუხედავად ბევრი გავლენიანი ქვეყნის მთავრობის წინააღმდეგობისა. ამ ხელშეკრულებას 1997 წელს 121 ქვეყანამ მოაწერა ხელი, მისი მიზანი
დაინვალიდების საფრთხის შემცირებაა ბავშვებსა და უდანაშაულო ადამიანებს შორის. ასევე კარგად ორგანიზებულმა საჯარო ზეწოლამ აიძულა საერთაშორისო საზოგადოება ზოგიერთი უღარიბესი ქვეყნისათვის ვალი ეპატიებინა. უარყოფით შედეგ33

შიც არის რაღაც დადებითი. 1992 წელს ამერიკიდან რძის იმპორტისათვის იამაიკის
ბაზრის გახსნას ადგილობრივი ფერმერების დაზარალება მოჰყვა, მაგრამ ამავე დროს
რძე უფრო ხელმისაწვდომი გახდა იამაიკელი ბავშვებისათვის. ახალი უცხოური
კომპანიების

ბაზარზე

შემოსვლას

შეიძლება

ადგილობრივი

სახელმწიფოს

საკუთრებაში მყოფი ბიზნესის დაზარალება მოჰყვეს, მაგრამ ამ პროცესს ასევე
მოსდევს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, ახალი ბაზრების ათვისება და ახალი
საწარმოების შექმნა. უცხოურმა დახმარებამ, რომელიც გლობალიზაციის ერთ-ერთი
ასპექტია, სარგებელი მილიონობით ადამიანს მოუტანა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს
შეუმჩნეველი რჩებოდა. ამის რამდენიმე მაგალითი არსებობს: ფილიპინელი პარტიზანი მებრძოლები მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტში მას შემდეგ
დასაქმდნენ, რაც იარაღი ჩააბარეს; ირიგაციის პროექტებმა გააორმაგა იმ ფერმების
შემოსავალი, რომლებსაც გაუმართლათ და ამ პროექტში მოხვდნენ; საგანმანათლებლო პროექტებმა წერა-კითხვის დონის ამაღლებას განსაკუთრებით სოფლებში
შეუწყო

ხელი;

ზოგიერთ

ქვეყანაში

შიდსის

საწინააღმდეგო

პროექტებმა

ამ

მომაკვდინებელი დაავადებების გავრცელების სისწრაფე შეამცირა [20,გვ.9].
ისინი, ვინც გლობალიზაციას ბოროტებად გვისახავენ, ხშირად ივიწყებენ მის
დადებით მხარეებს, თუმცა გლობალიზაციის დამცველთა პოზიციაც მიკერძოებულია. მათთვის გლობალიზაცია (რომელიც ხშირად ამერიკული ტიპის მოზეიმე
კაპიტალიზმთან არის ასოცირებული) პროგრესის პირდაპირი მაჩვენებელია. განვითარებად ქვეყნებს თუ სურთ, რომ განვითარდნენ და სიღარიბე დაამარცხონ, უნდა
ცნონ გლობალიზაცია, თუმცაღა გლობალიზაციამ ადამიანებს დაპირებული კეთილდღეობა ვერ მოუტანა. განსხვავება მდიდრებასა და ღარიბებს შორის უფრო
საგრძნობი გახდა, უკიურესად გაჭირვებულთა რიცხვმაც მოიმატა. მიუხედავად მუდმივი დაპირებისა, რომ სიღარიბე შემცირდებოდა, სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანების რიცხვი 100 მილიონით გაიზარდა. ეს იმის პარალელურად, როცა საერთო
შემოსავალი მსოფლიოში ყოველწლიურად 2.5 პროცენტით იმატებს.
აფრიკაში კოლონიზაციის დასრულების შემდეგ არსებული მოლოდინი არ
გამარლთდა. პირიქით, ეს კონტინენტი უფრო იძირება გაჭირვებასა და უბედურებაში,
შემოსავალი იკლებს და ცხოვრების დონე ეცემა. ცხოვრების ხანგრძლივობა ისევ
შემცირდა. მთავარი პრობლემა შიდსის გავრცელებაა, მაგრამ სიღარიბეც კლავს. კერძო
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ინვესტიციების მოზიდვას ის ქვეყნებიც ვერ ახერხებენ, რომლებმაც უარი თქვეს
აფრიკულ სოციალიზმზე, მოახერხეს მეტნაკლებად წესიერი მთავრობის არჩევა,
დააბალანსეს ბიუჯეტი და ინფლაციის დონე დაწიეს. ინვესტიციების გარეშე კი
შეუძლებელია გრძელვადიანი განვითარება. გლობალიზაციამ ვერ უზრუნველყო
სიღარიბის დონის შემცირება, ასევე ვერ იქცა ის სტაბილურობის გარანტად. აზიასა
და ლათინურ ამერიკაში შექმნილმა კრიზისმა ყველა განვითარებადი ქვეყნის
ეკონომიკასა და სტაბილურობას შეუქმნა საფრთხე [20,გვ.10]. არსებობს ფინანსური
კრიზისის გავრცელების საშიშროება, რადგან თუ ერთი განვითარებადი ბაზარი
დაეცემა, სხვებიც მის ბედს გაიზიარებენ. 1997-1998 წლებში აზიაში დაწყებულმა
კრიზისმა მსოფლიო ეკონომიკასაც პრობლემები შეუქმნა [20,გვ.10-11].
გლობალიზაციამ და საბაზრო ეკონომიკამ ვერ გამოიღო დაპირებული შედეგი
რუსეთსა და სხვა ქვეყნებში, რომლებიც კომუნიზმიდან საბაზრო ეკონომიკაზე
გადადიოდნენ. ამ ქვეყნებს დასავლეთი დაჰპირდა, რომ ახალი ეკონომიკური სისტემა
მათ უპრეცენდენტო კეთილდღეობას მოუტანდა. ამის ნაცვლად მათ უპრეცენდენტო
სიღარიბე იხილეს. გარკვეული თვალსაზრისით, უმრავლესობისათვის საბაზრო
ეკონომიკაზე გადასვლამ იმაზე უარესი შედეგი მოიტანა, ვიდრე მათი კომუნისტი
ლიდერები წინასწარმეტყველებდნენ. უზარმაზარი განსხვავება არსებობს რუსეთს
(რომლის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იყო მართული) და ჩინეთს შორის, რომელმაც ეს პროცესი დამოუკიდებლად წარმართა. 1990 წელს ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი რუსეთის შიდა
პროდუქტის 60 პროცენტს შეადგენდა, ათი წლის შემდეგ კი სურათი რადიკალურად
შეიცვალა. რუსეთში მოხდა სიღარიბის დონის არნახული ზრდა, ჩინეთში კი
არნახული შემცირება.
გლობალიზაციის ოპონენტები ხშირად დასავლეთის ქვეყნებს ფარისევლობაში
ადანაშაულებენ და არც ცდებიან. დასავლეთის ქვეყნებმა ღარიბ ქვეყნებს სავაჭრო
ბარიერების გაუქმებისაკენ უბიძგეს, მაგრამ შეინარჩუნეს ბარიერები საკუთარ ქვეყნებში. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ განვითარებად ქვეყნებს არ შეეძლოთ საკუთარი
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი და მათთვის ასე საჭირო შემოსავლის
მიღება. ამერიკის შეერთებული შტატები, ცხადია, ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე იყო.
ეს აზარალებდა არა მარტო განვითარებად ქვეყნებს, არამედ ამერიკის მოქალაქეებსაც,
35

როგორც მომხმარებლებს, რადგან ისინი ზედმეტს იხდიდნენ, მათი გადასახადებიდან
კი მილიარდობით დოლარიანი სუბსიდიები ფინანსდებოდა [20,გვ.11].
მაშინაც კი, როდესაც დასავლეთი არ თვალთმაქცობდა, გლობალიზაციის პროცესს ისე წარმართავდა, რომ არ ავიწყდებოდა განვითარებადი ქვეყნების ხარჯზე
საკუთარი, არაპროპორციულად მაღალი მოგების მიღება. მთავარი პრობლემა ის კი არ
იყო, რომ ინდუსტრიულად უფრო განვითარებულმა ქვეყნებმა უარი თქვეს საკუთარ
ბაზარზე განვითარებადი ქვეყნების პროდუქცია მიეღოთ, რაც მაგალითად იმაში
გამოიხატებოდა, რომ ინარჩუნებდნენ კვოტას სხვადასხვა პროდუქციაზე (ტექსტილით დაწყებული შაქრით დამთავრებული), ამავე დროს ისინი მოითხოვდნენ, რომ ამ
ქვეყნებს მდიდარი ქვეყნებიდან საკუთარ ბაზარზე ექსპორტი არ შეეზღუდათ.
მთავარი პრობლემა არც ის იყო, რომ განვითარებული ქვეყნები განაგრძობდნენ სოფლის მეურნეობის სუფსიდირებას, რაც განვითარებადი ქვეყნებისათვის კონკურენციას ართულებდა, ისინი იმასაც ითხოვდნენ, რომ განვითარებად ქვეყნებს საკუთარი
წარმოების სუბსიდირება არ დაეწყოთ. 1995 წელს დადებული ბოლო (რიგით მერვე)
ხელშეკრულების შედეგად ღარიბი იმპორტიორი ქვეყნების შემოსავალი კიდევ უფრო
შემცირდა. მსოფლიოს რამდენიმე უღარიბესი ქვეყნის მდგომარეობა გაუარესდა
[20,გვ.12].
მთავარი პრობლემაც ეს იყო, დასავლეთის ბანკებმა სარგებელი ნახეს ლათინურ
ამერიკასა და აზიაში მთავარ ბაზრებზე კონტროლის შემცირებით, ეს რეგიონები კი
დაზარალდნენ, როცა სპეკულაციური ცხელი ფულის შემოსვლა შეწყდა და გადინება
დაიწყო (ეს არის ფული, რომელიც ქვეყანაში შედის და გადის ზოგჯერ ერთ დღეღამეში. ხშირად გაუგებარია ვალუტა გამყარდება თუ გაუფასურდება). დიდი
რაოდენობით ფულის სწრაფმა გადინებამ გამოიწვია ადგილობრივი ფულის ერთეულების დაცემა და საბანკო სექტორის დასუსტება. ურუგვაის შეხვედრაზე მიღებული
გადაწყვეტილებით ასევე გამკაცრდა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების
რეგულირების პროცესი [20,გვ.12].
ამერიკულ და დასავლეთის სხვა ქვეყნების კომპანიებს ახლა უფლება აქვთ
შეაჩერონ ინდური და ბრაზილიური კომპანიები და არ “მოაპარინონ” ინტელექტუალური საკუთრება. განვითარებად სამყაროში მოღვაწე ეს კომპანიები კი საკუთარ
ქვეყნის მოსახლეობას საშუალებას აძლევდნენ სასიცოცხლოდ აუცილებელი წამლები
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ბევრად იაფად შეეძინათ. ამგვარად, ურუგვაიში მიღებულ გადაწყვეტილებას ორი
მხარე ჰქონდა. დასავლეთის ფარმაცევტული კომპანიების შემოსავალი იზრდებოდა.
მომხრეები ამბობდნენ, რომ ეს გაზრდიდა ამ კომპანიების მოტივაციას ინოვაციების
ძიების პროცესში; მაგრამ განვითარებადი სამყაროს ქვეყნებში გაყიდვებიდან მიღებული მოგება მცირე იყო, რადგან მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილს მიუწვდებოდა ხელი წამლებზე. შესაბამისად, ინოვაციების განხორციელების მოტივაციაც საკმაოდ დაბალი იყო. მედლის მეორე მხარე კი ის იყო, რომ ათასობით ადამიანი
სასიკვდილოდ იყო განწირული, რადგან განვითარებადი სამყაროს მთავრობებსა და
მოსახლეობას არ შეეძლოთ მაღალი ფასის გადახდა. შიდსის შემთხვევამ საერთაშორისო დონეზე ისეთი ხმაური გამოიწვია, რომ ფარმაცევტულმა კომპანიებმა უკან
დაიხიეს და ფასები დაწიეს, კერძოდ, 2001 წლის ფასებზე დაიყვანეს. მიუხედავად
ამისა, უცვლელი დარჩა ის ფაქტი, რომ ურუგვაის შეხვედრის შედეგები არათანაბარი
და დაუბალანსებელი იყო – ის ძირითადად არა მომხმარებლების, არამედ
მწარმოებლების ინტერესებს ასახავდა განვითარებად თუ განვითარებულ ქვეყნებში.
ვაჭრობის ლიბერალიზაციამ, ისევე როგორც გლობალიზაციის სხვა ასპექტებმა,
რომლის მიზანიც სასიკეთო ცვლილებები იყო, საწინააღმდეგო შედეგი გამოიღო.
მაშინაც კი, როცა დასავლეთიდან მოვლენილი მრჩევლების მიერ დაგეგმილი, მსოფლიო ბანკისა თუ სხვა ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის
ან ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტები წარუმატებლად მთავრდება,
განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობა იძულებულია შეასრულოს აღებული ვალდებულება და სესხი გადაიხადოს, თუ ვალი არ აპატიეს [20,გვ.13].
თუ გლობალიზაციის დადებითი შედეგი რეალურად ბევრად უფრო მცირე იყო,
ვიდრე ამას მომხრეები ამტკიცებდნენ, საზღაური იყო ბევრად უფრო დიდი: გარემო
დაბინძურდა, პოლიტიკური პროცესები არასწორად განვითარდა, განვითარების
სწრაფმა ტემპმა კი ქვეყნებს კულტურული ადაპტაციისათვის დრო აღარ დაუტოვა.
კრიზისულმა მდგომარეობამ უმუშევრობის უეცარი ზრდა გამოიწვია, რასაც, თავის
მხრივ, გრძელვადიანი სოციალური პრობლემები მოჰყვა – ისეთი, როგორებიც იყო
ქუჩის ძალადობა ლათინურ ამერიკაში და ეთნიკური კონფლიქტები მსოფლიოს
სხვადასხვა ნაწილში, მაგალითად ინდონეზიაში.
ამგვარი პრობლემები სიახლეს არ წარმოადგენს, მაგრამ მნიშვნელოვანი სიახლე
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ძლიერი და მზარდი საპროტესტო მოძრაობის წარმოშობაა. ათწლეულების მანძილზე
აფრიკულ და სხვა განვითარებად ქვეყნებში მცხოვრები უპოვარი ადამიანების ხმა
დასავლეთში არ ესმოდათ. ისინი, ვინც ამ ქვეყნებში მუშაობდნენ და ცხოვრობდნენ,
ხვდებოდნენ, რომ რაღაც არ იყო წესრიგში, რადგან ფინანსური კრიზისი სხვადასხვა
ქვეყანაში ვრცელდებოდა და ეს ლამის ნორმად იქცა. ღარიბთა რიცხვი მუდმივად იზრდებოდა, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ საშუალება დადგენილ წესებში რამე შეეცვალათ,
ან რაიმე სახით გავლენა მოეხდინათ ფინანსურ ინსტიტუტებზე, რომლებიც ამ წესებს
ადგენდნენ. ის ადამიანები, ვისთვისაც დემოკრატიული პროცესები მნიშვნელოვანია,
ხედავდნენ, როგორ ხელყოფდა ეროვნულ სუვერენიტეტს “პირობითობები”- მოთხოვნები, რომელთაც საერთაშორისო ლიდერები დახმარების სანაცვლოდ ქვეყნებს თავს
ახვევდნენ [20,გვ.14].
პირველადი ჩანაფიქრის მიხედვით, უნდა მომხდარიყო ხალხებისა და ქვეყნების
დაახლოება. რაც ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციის ხარჯების შემცირებას და
ხელოვნურად შექმნილი ბარიერების მოშლას უნდა მოჰყოლოდა. ამის შემდეგ
საქონლის, სერვისის, კაპიტალის, ცოდნისა და ადამიანების მოძრაობაც გაადვილდებოდა. გლობალიზაციის პროცესში ხდებოდა ახალი ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, რომლებიც უკვე არსებულ ორგანიზაციებს შეუერთდნენ და საერთაშორისო
არენაზე დაიწყეს მოღვაწეობა. საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოებას ახალი
გაერთიანებები შეემატა, როგორიც იყო, მაგალითად, “საიუბილეო მოძრაობა”, რომელიც უღარიბესი ქვეყნებისათვის ვალების შემცირებისთვის იღწვოდა. ეს მოძრაობები
შეუერთდა ისეთ უკვე ცნობილ ორგანიზაციას, როგორიცაა საერთაშორისო წითელი
ჯვარი [20,გვ.15].
გლობალიზაციის მასშტაბების ზრდისა და გაღრმავების პროცესში უაღრესად
დიდ როლს ასრულებენ მსხვილი ტრანსნაციონლური კომპანიები, რომლებიც ძირითადად ბაზირებული არიან დასავლეთის ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში. ისინი სწრაფად და დაუბრკოლებლად ახერხებენ სახელმწიფოთა ეროვნული
ეკონომიკური საზღვრების გადალახვას და უცხო ქვეყნებში ეკონომიკური გავლენის
მოპოვებას. აქ იკვეთება ერთი ძალიან საინტერესო გარემოება. საქმე იმაშია, რომ
კაპიტალმა თანდათანობით დაკარგა ეროვნულობა, რაც ნიშნავს მის გადაადგილებას
ნებისმიერ იმ ქვეყანაში, სადაც შესაძლებელია მაღალი მოგების მიღება. ამ კუთხით
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ეკონომიკურ გლობალიზაციას ფართო გასაქანი მისცა სოციალისტური სისტემის
მსხვრევამ, რომლის დროსაც თითქმის შეუვალი იყო ამ ბანაკში შემავალი ქვეყნების
საზღვრები. მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელმაც ხელი შეუწყო ეკონომიკური
გლობალიზაციის დაჩქარების პროცესს მდგომარეობს იმაში, რომ უკანასკნელ
წლებში მსხვილი ტრანსნაციონალური კომპანიები თანდათანობით შეეზარდნენ
სახელმწიფო სტრუქტურებს, რის გამოც ისინი უფრო თავისუფალი და შეუზღუდავი
გახდნენ თავიანთ ბიზნეს საქმიანობაში. საყურადღებოა ის გარემოება, რომ დღევანდელ ეტაპზე მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიები, საერთაშორისო ბანკები,
სადაზღვევო კომპანიები და სხვა სახის ბიზნეს–სტრუქტურები იმდენად ძლიერი და
დამოუკიდებელნი გახდნენ, რომ ისინი უკვე მნიშვნელოვნად ერევიან მსოფლიო
პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების მართვასა და რეგულირებაში.
აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში გლობალიზაციის ტერმინი ყველაზე
ხშირად გამოიყენება მეცნიერულ და პოლიტიკურ ბრუნვაში, თუმცა მისი შინაარსი
ჯერ კიდევ გაუგებარი და ბუნდოვანი რჩება. ამაზე მკაფიოდ მიუთითებს მისი არაერთგვაროვანი გაგება, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი მკვლევარების მიერ.
მაგალითად, ფ. ლეგრენის აზრით, გლობალიზაცია არის ჩვენი და ჩვენგან დაშორებული ადამიანების სულ უფრო მეტი ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთკავშირის შეკუმშული ასახვა [48].
ჯ. ბჰაგვატი მიუთითებს, რომ გლობალიზაცია არის საგარეო ვაჭრობის,
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, კაპიტალის ნაკადების, სამუშაო ძალის და, საერთოდ, მოსახლეობის გადაადგილების, ასევე ტექნოლოგიების საერთაშორისო გაცვლის საფუძველზე მსოფლიო სისტემაში ეროვნული ეკონომიკების ინტეგრაცია [44].
ქართველი მკვლევარის რ. ასათიანის აზრით – დღეს გლობალიზაციაში იგულისხმება მსოფლიოს ქვეყნებსა და რეგიონებში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და ა.შ. პროცესების უნიფიკაცია (ერთიან სისტემაში მოქცევა) აშშ-ისა და ჩრდილო-ატლანტიკური
ბლოკის სხვა უმსხვილესი ქვეყნების მიერ შემუშავებული მოთხოვნების (ნორმების,
ფასეულობების, კრიტერიუმებისა და ა.შ.) შესაბამისად [2, გვ.123].
პროფესორი რ. გოგოხია კი თვლის, რომ გლობალიზაცია არის მსოფლიოს მომცველი ეკონომიკური ურთიერთობების ქსელის განვითარება. უფრო კონკრეტულად,
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გლობალიზაცია არის სახელმწიფოებს შორის საქონლისა და მომსახურების, წარმოების ფაქტორების, მათ შორის განსაკუთრებით შრომის, კაპიტალის და ცოდნის თავისუფალი მოძრაობა [10, გვ.15].
ნამდვილი გლობალური ბაზრის შექმნას შეიძლება რამდენიმე ათწლეული
დაჭირდეს. მრავალი პოლიტიკური მიზეზის გამო კაპიტალის მოძრაობისა და ვაჭრობის რეჟიმების უნივერსალიზაციამ ჯერ კიდევ ვერ შექმნა ერთიანი ეკონომიკური
სივრცე. მსოფლიოს 200–ზე მეტი სახელმწიფო არათანაბრად ვითარდება. განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის ნახევარზე მეტს კი განვითარება არც შეხებია, ისინი
ჩაკეტილ ეკონომიკურ სივრცეში ცხოვრობენ. გლობალიზაციას ჰყავს მომხრეებიც და
მოწინააღმდეგეებიც. მომხრეები მის დადებით ასპექტებზე ამახვილებენ ყურადღებას, მოწინააღმდეგენი კი – უარყოფით ასპექტებზე. მომხრეები ამტკიცებენ, რომ
გლობალიზაციას მთელი მსოფლიოს ეკონომიკისათვის სარგებლის მიცემის უზარმაზარი პოტენციალი აქვს [94,გვ.661]. ვაჭრობაზე შეზღუდვების მოხსნამ და კონკურენციის გამძაფრებამ ცალკეული ქვეყნები და კომპანიები იძულებული გახადა
გლობალურად ეაზროვნათ, გლობალურად დაეგეგმათ და გლობალურად ემოქმედათ. ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც გლობალიზაციის მამოძრავებელ ძალას
წარმოადგენს, მეტად სწრაფად ვრცელდება და ქვეყნები, რომლებიც ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით აწარმოებენ ახალ საქონელს და მომსახურებას ბაზარზე
არსებულ კონკურენციაში იმარჯვებენ და ლიდერებიც ხდებიან. გლობალიზაციის
დადებითი მხარეები უდავოდ ბევრია. მათ შორის ძირითადია: სპეციალიზაციის
გაღრმავება და შრომის საერთაშორისო დანაწილება, მასშტაბის ეკონომია, თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთსარგებელი, კონკურენციის გაძლიერებით ახალი ტექნოლოგიების განვითარების წახალისება, შრომის მწარმოებლურობის ამაღლების ხელშეწყობა, ფინანსური რესურსების მობილიზება, საერთო – საკაცობრიო პრობლემების
გადაწყვეტა და სხვ. გლობალიზაციას უარყოფითი მხარეებიც აქვს. მათ შორის მნიშვნელოვანია: ქვეყნებს შორის შემოსავლების არათანაბარი განაწილება, ეკონომიკის
რეგულირებაში სახელმწიფოს როლის შემცირება, სოციალური დაძაბულობის ზრდა,
სახელმწიფოს როლის შემცირება სოციალურ სფეროში. მის ყველაზე ნეგატიურ
მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ერთ რომელიმე მსხვილ განვითარებულ ქვეყანაში
ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის სწრაფად გავრცელება მსოფლიოს სხვა
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ქვეყნებში. ამის უამრავი მაგალითები არსებობს, მათ შორის ჯერ კიდევ ბოლომდე
დაუძლეველი გლობალური ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, რომელსაც
საფუძველი ჩაეყარა აშშ–ში და სწრაფად მოედო მთელ მსოფლიოს. მიუხედავად
ზემოაღნიშნული უარყოფითი მხარეებისა, გლობალიზაციისათვის გვერდის ავლა
ფაქტობრივად შეუძლებელია, იგი უალტერნატივოა, რის გამოც მისგან თავის
არიდება ნიშნავს ქვეყნის იზოლაციაში ყოფნას. გლობალიზაცია უნდა შეფასდეს, როგორც ობიექტური რეალობა, კანონზომიერი პროცესი, რომელიც ეხმარება ყველა
ქვეყნის წინსვლას, „რაც უფრო მაღალი იქნება ეკონომიკის გლობალიზაცია, მით
უფრო ძლიერები იქნებიან მისი მონაწილენი [50, გვ.11]“.
ამრიგად, გლობალიზაცია შეიძლება შეფასდეს, როგორც დადებითად ასევე
უარყოფითად. გლობალიზაციის პროცესში აუცილებელია ქვეყანას შეეძლოს ეკონომიკური გლობალიზაციის უარყოფითი გამოვლინებების მაქსიმალური შემცირება და
რისკების დაზღვევა. ბუნებრივია ქვეყანას უნდა შეეძლოს გლობალური ეკონომიკის
უარყოფითი ტენდენციების თავიდან აცილება. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ
გლობალიზაციის ყველა დადებითი მხარე ყოველთვის არ მოერგება ეროვნულ
სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ამიტომ უფრო ლოგიკურად მივიჩნევთ, რომ ყველა
სუვერენულმა სახელმწიფომ ინდივიდუალურად გლობალიზაციასთან ადაპტირების
სტრატეგია შეიმუშაოს [29, გვ.88].
ცხადია, გლობალიზაცია იძლევა ცოდნისა და სამეცნიერო–ტექნიკური პროგრესის უახლესი მიღწევების სწრაფი გავრცელების შესაძლებლობას, ეკოლოგიური
კრიზისების დაძლევის, საშიში გლობალური ეპიდემიების ლიკვიდაციისა და სხვა
მრავალი გლობალური პრობლემის გადაჭრის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს ყველაფერი
მოხდება, ჯერ ერთი, მაშინ, თუ არსებობს ძირითადი სუბიექტების (მხედველობაში
გვაქვს მაღალგანვითარებული ქვეყნების მთავრობები) კეთილი ნება, და მეორეც, თუ
მიღებული სარგებელი განაწილდება თანაბრად. სწორედ სარგებლის არათანაბარმა
განაწილებამ გამოიწვია ის ანტიგლობალისტური მოძრაობები (სიეტლი, ვაშინგტონი,
პრაღა, დავოსი და ა.შ.), რომლებიც მსოფლიოში მიმდინარეობს და, რომელმაც
ქვეყნები დაყო დასავლეთის მაღალგანვითარებულ, მდიდარ და აღმოსავლეთის
განუვითარებელ ღარიბ ქვეყნებად. პირველი მიეკუთვნება ქვეყნების იმ ჯგუფს,
რომლებიც გვკარნახობენ გლობალიზაციას, მეორე კი იმ ჯგუფს, რომელმაც უნდა
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მიიღოს გლობალიზაცია, რადგან მათ სხვა ალტერნატივა არ გააჩნიათ. სწორედ
ქვეყანათა ამ მეორე ჯგუფში შედის საქართველოც.
გლობალიზაციას წარმართავენ საერთაშორისო კორპორაციები, რომლებიც არა
მარტო კაპიტალისა და საქონლის, არამედ ტექნოლოგიების გადაადგილებასაც
უზრუნველყოფენ. გლობალიზაციის შედეგად განახლდა ინტერესი დიდი ხნის წინ
შექმნილ საერთაშორისო მთავრობათაშორისი ინსტიტუტების მიმართ, მათ შორისაა
გაერო, რომელიც ცდილობს მშვიდობა შეინარჩუნოს; ასევე 1919 წელს დაარსებული
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარ საქმიანობას წარმართავს
ლოზუნგით “პატიოსანი შრომა” და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომლის
მთავარი საზრუნავი განვითარებად სამყაროში ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გაუმჯობესებაა.
გლობალიზაციის ბევრ ასპექტს, განსაკუთრებით იმათ, რომელნიც ზემოთ ვახსენეთ, ყველგან კეთილგანწყობით შეხვდნენ. ცხადია, არავის უნდა საკუთარი შვილის
სიკვდილს უყუროს მაშინ, როცა წამალი და საჭირო ცოდნა უკვე არსებობს სამყაროში.
პოლემიკას გლობალიზაციის უფრო ვიწრო, ეკონომიკური ასპექტი იწვევს და ის
საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებმაც შეადგინეს წესები. ამ წესებმა განსაზღვრა კაპიტალის ბაზრების ლიბერალიზაცია და სხვა რეფორმები (ბევრ განვითარებად ქვეყანაში არსებული წესებისა და რეგულაციების გაუქმება, რაც ქვეყანაში
შემავალი და გამავალი არამყარი ფულის მოძრაობის სტაბილიზებას ისახავდა
მიზნად).
კრიზისის “დარტყმა” სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე: მსოფლიო უპრეცედენტო
ფინანსურ და ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდა გახვეული. გასაკვირი არ არის, რომ
ასეთმა გლობალურმა შოკმა, მართალია განსხვავებული სიმწვავით, მაგრამ მაინც
იქონია გავლენა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე [84]. აზერბაიჯანი, საქართველო და
სომხეთი, პატარა, ღია ეკონომიკური სისტემების მქონე ქვეყნებია, სადაც მაღალია
საგარეო ვაჭრობის მთლიან შიდა პროდუქტთან (GDP) ფარდობის კოეფიციენტები.
ვაჭრობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (FDI), ფულადი გზავნილები, მაღალი
სასაქონლო ფასები, რამაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ ქვეყნებში სწრაფი
ზრდა განაპირობა, ახლა გლობალური შოკის გავრცელების არხებად იქცა. სომხეთში
კრიზისი, ძირითადად, ვაჭრობის და ფულადი გზავნილების შემცირებაზე აისახა.
42

საქართველოსთვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ვარდნა ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა, აზერბაიჯანში კი ექსპორტის კლება აღინიშნა, რაც ნავთობის ფასების და მოცულობების შემცირებამ განაპირობა. სამივე ქვეყანაში მთლიანი შიდა პროდუქტის (GDP) ზრდის ტემპი მკვეთრად დაეცა.
მძიმე დარტყმა განიცადა სამშენებლო სექტორმა ისევე, როგორც ვაჭრობისა და
სამთო მომპოვებელმა სფეროებმა. აღნიშნულ დარგებში ბევრი არაკვალიფიცირებული და ღარიბი ადამიანია დასაქმებული. ამიტომ მოულოდნელი არ არის სიღარიბის და უმუშევრობის ზრდა [75]. გლობალური ეკონომიკური ცუნამის უარყოფითი
შედეგები გაცილებით სავალალო იქნებოდა, მთავრობებს სათანადო რეაგირება რომ
არ მოეხდინათ გარეშე შოკის მიმართ. ასეთი რეაგირება მოიცავდა (სხვადასხვა
ხარისხით) გაცვლითი კურსის მოქნილობას, ანტიკრიზისული ზომების შემუშავებას,
საბანკო სექტორის სტაბილურობის უზრუნველყოფას, მიზნობრივი სოციალური
დახმარების პროგრამების ზრდას, ძირითადი სახელმწიფო მომსახურებების დაფინანსების შენარჩუნებას, შერჩევით ინვესტირებას სახელმწიფო ინფრასტრუქტურაში,
რასაც შეუძლია ხელი შეუწყოს სამუშაო ადგილების შექმნას და დონორებისაგან დამატებითი დაფინანსების მიღებას. თუმცა, ასეთ რთულ პერიოდში ისმის რამდენიმე
შეკითხვა - როგორ უნდა უზრუნველყონ ამ ქვეყნებმა სიღარიბის დაძლევასა და
სამუშაო ადგილების შექმნაში მიღწეული მდგრადი პროგრესის შეუქცევადობა?
როგორ შეიძლება მოსახლეობის, განსაკუთრებით ღარიბი ფენების დაცვა? რა ზომები
უნდა იქნეს მიღებული კრიზისის შემდგომ მსოფლიოში დაჩქარებული ზრდისკენ
სწრაფი შემობრუნების უზრუნველსაყოფად? რა შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ჩათვლით, გააკეთოს ამ ქვეყნების დასახმარებლად?
ბევრი დაიწერა გლობალური ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზებისა
და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. მაგრამ ერთი დასკვნა უკვე ნათელია: კრიზისის შემდგომი მსოფლიო განსხვავებული იქნება. დიდი ოცეულის (G-20) ბევრ
წამყვან ქვეყანაში პოსტკრიზისული აღდგენის ნიშნების მიუხედავად, მოსალოდნელია დაბალი იყოს გლობალურად აღდგენის ტემპი, ხოლო პროცესი - რისკით აღსავსე. კერძო ინვესტიციები და იაფი კრედიტები, რამაც წარსულში მნიშვნელოვნად
შეუწყო ხელი ზრდას, უფრო იშვიათი და რისკის თავიდან აცილებაზე ორიენტირებული გახდება. შენელებული ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს, რომ ფულადი გზავ43

ნილების მოცულობა გაცილებით მოკრძალებული იქნება. სახელმწიფო ვალი ყველგან
მძიმე ტვირთად დააწვება სახელმწიფო ფინანსებს. სოციალური პრობლემები გამძაფრდება და წინა წლებთან შედარებით გაცილებით მწირი რესურსების პირობებში,
მთავრობებს მართებთ უფრო მეტი გულმოდგინება სიღარიბის შესამცირებლად.
რა უნდა იღონონ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმა? პირველი, საჭიროა დაუყოვნებელი რეაგირება კრიზისის ეკონომიკურ და სოციალურ შედეგებზე. მეორე, საჭიროა
სათანადო ზომების მიღება მდგომარეობის გამოსწორებისა და კრიზისის შემდგომი
პერიოდის ინვესტიციების განხორციელების და ზრდის დაჩქარების უზრუნველსაყოფად. განვიხილოთ თითოეული თანმიმდევრულად: კრიზისის უშუალო შედეგზე
რეაგირება კრიზისის ეკონომიკური და სოციალური შედეგების შესასუსტებლად
მთავრობებმა უნდა იმუშაონ ორი მიმართულებით:
- გონივრული ფისკალური სტიმულირება, რითაც კომპენსირდება სამეწარმეო
საქმიანობაში არსებული ვარდნა. ეს შეიძლება განხორციელდეს მათი საკუთარი საბიუჯეტო რესურსებით, ან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ან ორმხრივი
დონორებისგან დაფინანსების შემოდინებით, მთავრობის მიერ აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მასშტაბი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული იქნება ფისკალურ
ინტერვალზე ხარჯვის ზრდის, ან გადასახადების შემცირებისათვის. ეს შეიძლება
რთული იყოს გარემოში, სადაც საგადასახადო შემოსავლები მკვეთრად შემცირდა.
მაგრამ დონორების მხრიდან დაფინანსების მიღება საკმაოდ ხელსაყრელი აღმოჩნდა
საქართველოსთვის და სომხეთისთვის. აზერბაიჯანი ფლობს საკუთარ ნავთობრესურსებს, რასაც იმ ფართომასშტაბიანი სახელმწიფო ინვესტიციების პროგრამის მხარდასაჭერად იყენებს, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შექმნას და
ოჯახების შემოსავლების ზრდას.
- საზოგადოების ღარიბი ფენების დაცვა. სამივე ქვეყანამ გაზარდა იმ სოციალური პროგრამების მასშტაბი, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება კარგად
დაგეგმილი მიზნობრივი სოციალური დახმარება. უკანასკნელ წლებში მთავრობები
გაცილებით ეფექტიანად უნაწილებენ რესურსებს გაჭირვებულ ფენებს. მაგრამ ეს ვერ
იქნება საკმარისი. საჭიროა დაჩქარდეს სამუშაო ადგილების შექმნის პროცესი.
ამგვარად, საშუალოვადიანი ეკონომიკური სარგებლის მაქსიმალური ზრდის მიზნით, სამუშაო ადგილების შექმნის პარალელურად ყურადღებით უნდა შეირჩეს
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სახელმწიფო ინვესტიციები. ინვესტიციები სახელმწიფო სამუშაოების განხორციელების ისეთ პროგრამებში, როგორიცაა ირიგაცია, ადგილობრივი და მეორადი გზების, ან
სათემო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების
შენარჩუნებას, ან შექმნას განსაკუთრებით, არაკვალიფიცირებული მუშახელისთვის
და ღარიბებისთვის.
საფუძვლის განმტკიცება მომავლისთვის, არსებულ რთულ პერიოდშიც კი
აუცილებელია წარსულის მიღწევებზე დაყრდნობა, სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ
მოთხოვნების ზრდა და საშუალოვადიანი კონკურენტუნარიანობის და ზრდის
გაძლიერება. ამ პატარა ქვეყნებში ცხოვრების მაღალი სტანდარტების დასამკვიდრებლად გადამწყვეტია შრომის ნაყოფიერების ამაღლება [54]. საერთაშორისო გამოცდილება მიუთითებს, რომ აღნიშნული მიზანი ყველაზე კარგად შემდეგი გზით მიიღწევა: - კერძო ინვესტიციების მოსაზიდად უფრო ძლიერი გარემოს შექმნა: გლობალური ფინანსური კრიზისის გაკვეთილიდან გამომდინარე, უცხოელი ინვესტორები
ხშირად დიდი დანახარჯების ფასად ცდილობენ რისკისგან თავის არიდებას და
იჩენენ შერჩევითობას. იმ ქვეყნებს, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს კორუფციის
შემცირებაში, მთავრობის გამჭვირვალობის ზრდაში, სასამართლო სისტემის მიმართ
ნდობის ამაღლებაში და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებაში, კერძო ინვესტიციების მოზიდვის უკეთესი შესაძლებლობა ექნებათ. პროფესიულ უნარ-ჩვევებში და
უმაღლეს განათლებაში ინვესტირება ხელს შეუწყობს გაცილებით კონკურენტული
სამუშაო ძალის შექმნას, ხოლო ინვესტიციები, ძირითადად ინფრასტრუქტურაში,
შეამცირებს სატრანსპორტო ხარჯებს და აამაღლებს ეფექტიანობას. საბაზრო გაცვლითი კურსის შენარჩუნება უზრუნველყოფს ფირმების და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას. ის ქვეყნები, რომლებიც ვერ შეძლებენ აღნიშნული მოთხოვნების
შესრულებას, სავარაუდოდ კერძო ინვესტიციების გარეშე დარჩებიან.
- სახელმწიფოს ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: კრიზისმა აჩვენა ეფექტიანი
სახელმწიფოს მნიშვნელობა, რომელიც ახორციელებს ადეკვატურ მარეგულირებელ
ღონისძიებებს, მაგრამ ასევე უზრუნველყოფს ძირითად სოციალურ მომსახურებას და
ინფრასტრუქტურის არსებობას. უცხოური ვალდებულებების განახლებით გამოწვეული ადრეული სტრესი ეფექტიანად იქნა დაძლეული, მაგრამ თუ უმოქმედო სესხების ზრდასთან ერთად ბანკების საბალანსო მაჩვენებლები გაუარესდება, ეს კიდევ
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უფრო გაართულებს ბანკების მდგომარეობას და შეანელებს კრედიტების ზრდას.
ამგვარად, აუცილებელია საბანკო სექტორში არსებული ეფექტიანი ზედამხედველობა, რათა საბანკო სისტემამ შეძლოს რთული მდგომარეობიდან გამოსვლა. ასევე,
უაღრესად მნიშვნელოვანია გონივრული მაკროეკონომიკური მართვა, არა მარტო
ვალუტის კურსის და ფულად-საკრედიტო, არამედ ფისკალური საკითხებიდან გამომდინარე, თუ არ მოხდა ზრდის დაუყოვნებელი განახლება, ამას ყველგან ბიუჯეტების
კორექტირება მოჰყვება. უნდა შეწყდეს არაეფექტიანი პროგრამები. საჭიროა რესურსების გადანაწილება ზრდაზე ორიენტირებულ ინვესტიციებზე და ძირითად სოციალურ პროგრამებზე. გადასახადების ამოღების გამკაცრება, გადასახადებისთვის თავის
არიდების წინააღმდეგ ბრძოლასთან და საგადასახადო ბაზის გაფართოებასთან ერთად, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ფინანსური რესურსების ნაკლებობის შევსებას.
- რა შეუძლია მსოფლიო ბანკს?
კრიზისმა გააძლიერა მსოფლიო ბანკის მზადყოფნა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სამივე ქვეყნის დახმარებაში მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. ბანკის დახმარებამ რამდენიმე ფორმა მიიღო.
პირველი - ბანკი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს აწვდის დამატებით დაფინანსებას
ხარჯვითი მოთხოვნების შესასრულებლად. ჯერ კიდევ 2009 წელს, ბანკმა დაამტკიცა
ახალი სესხები სომხეთისთვის 240 მლნ. აშშ დოლარის მოცულობით. მათი
დაახლოებით ნახევარი გაცემულია განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის (IDA)
კონცესიური პირობებით. საქართველოსთვის 2009 წელს ბანკმა უკვე გამოყო 300 მლნ.
აშშ დოლარი ძირითადი საბიუჯეტო მოთხოვნების და საგზაო ინვესტიციების დასაფინანსებლად. აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს ბანკებში 190 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიცია განახორციელა,
რამაც ხელი შეუწყო საბანკო სისტემის სტაბილიზაციას. აზერბაიჯანში მიმდინარე
პროგრამების ფარგლებში ბანკმა 2009 წელს 200 მლნ აშშ დოლარზე მეტი გამოყო
საგზაო პროექტების დასაფინანსებლად, სახელმწიფო საინვესტიციო პროგრამირების
გასაძლიერებლად და მუშაობა დაიწყო პარტნიორობის ახალ სტრატეგიაზე [23].
მეორე - ბანკი აღნიშნულ ქვეყნებს ეხმარება სანიმუშო სახელმწიფო პოლიტიკის
მიღებაში, რაც, არა მარტო დაეხმარება მათ კრიზისიდან გამომდინარე მოკლევადიანი
პრობლემების მოგვარებაში, არამედ აღდგენისკენ მიმავალ სწორ გზაზე დააყენებს.
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სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მომავალი მდგომარეობს მსოფლიოსთან უკეთეს ინტეგრაციაში. მაგრამ ამისათვის ამ ქვეყნებს უნდა ჰქონდეს უკეთესი პოზიცია აღნიშნული
ინტეგრაციის უპირატესობის სრულად გამოყენებისათვის. ეს კი მიიღწევა კვალიფიცირებული მუშახელის არსებობით, კერძო ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი პირობების და ადეკვატურად ფუნქციონირებადი ინფრასტრუქტურის შექმნით, რაც
შეამცირებს ბიზნეს საქმიანობის ხარჯებს და აამაღლებს ეკონომიკურ ეფექტიანობას.
მესამე - ბანკი აღნიშნულ ქვეყნებს გადასცემს ცოდნას კრიზისის დაძლევაში
დახმარების მიზნით. მაგალითად, ბანკის დროული ანალიზი სიღარიბის დონეზე
სოციალური პროგრამების გავლენის შესახებ აღნიშნული ქვეყნების მთავრობებს
დაეხმარა მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამების განხორციელების დაჩქარებაში. ანტიკრიზისული ფისკალური პოლიტიკის შემუშავებას მნიშვნელოვნად
შეუწყო ხელი ბანკის ანალიტიკურმა სამუშაომ და რეკომენდაციებმა და ბოლოს,
მსოფლიო ბანკი სხვა დონორებთან ერთად მუშაობს საერთაშორისო დახმარების გავლენის მაქსიმიზაციისთვის. არც ერთ დონორს დამოუკიდებლად არ შეუძლია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისათვის სრულყოფილი დახმარების აღმოჩენა, მაგრამ თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება ამ ქვეყნების საჭიროებების დაკმაყოფილება.
ერთი რამ, რაც კრიზისმა შეგვახსენა, არის ჩვენი დამოკიდებულება ერთმანეთზე. ასეთმა ურთიერთდამოკიდებულებამ შესაძლებელი გახადა კრიზისის
გლობალური გავრცელება, მაგრამ მეორე მხრივ ინვესტირების და ზრდის წყარო
გახდა. მთავრობებთან, პარტნიორებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ბანკს თავისი წვლილი შეაქვს ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებაში, როგორც სამხრეთ კავკასიაში, ასევე სხვა ქვეყნებში. ერთად ჩვენ შევძლებთ
კრიზისის შემსუბუქებას და ქვეყნებს ზრდის, განვითარებისა და სოციალური
პროგრესის ახალ ტრაექტორიაზე დადგომის შესაძლებლობას მივცემთ.

47

თავი II. XXI საუკუნის გლობალური ფინანსური კრიზისი: პრობლემები და
მათი ანალიზი
2.1. გლობალური კრიზისის დინამიკა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები
1980-იან წლებში სიტყვა ”კრიზისი” გაქრა ენიდან და ჩანაცვლებული იქნა სხვა
მოდური სიტყვთ, რომელიც უფრო ოპტიმისტურად ჟღერდა. საუბარია „გლობალიზაციაზე”. მხოლოდ 2008 წლის დასაწყისიდან, კვლავ დომინირებს მოღუშული
(ბნელი) განწყობილება და ჩვენ კვლავ გვესმის საუბრები ”კრიზისზე”, რომელიც კიდევ უფრო შემაშფოთებელია ვიდრე 70-იან წლებში, მაგრამ ამასთან ისეთივე გაუგებარი, როგორც ადრე. ამიტომ კითხვა ”რა არის კრიზისი?” კვლავ ამოვიდა ზედაპირზე
და დღის წესრიგში დადგა.
ეკონომიკურ მეცნიერებაში საკმაოდ კარგად და სიღრმისეულადაა გამოკვლეული ეკონომიკური ციკლების ბუნება და აქედან გამომდინარე, კრიზისების ანატომია,
თუმცა ჯერჯერობით დაუდგენელია კრიზისების დროითი სიხშირე, რადგან მათი
ცდომილების ინტერვალში რაიმე მკაფიო კანონზომიერება არ იკვეთება. ერთი რამ
ფაქტია, მსოფლიო ეკონომიკურ განვითარებას თან სდევს გლობალური კრიზისები
და მისი თავიდან აცილების ქმედითი პრევენციული ღონისძიებათა სისტემა ჯერჯერობით არაა დამუშავებული. ბოლო საუკუნეებში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების ქრონოლოგია მოკლედ ასე გამოიყურება:
1857 წელი - პირველი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, რომელმაც მოიცვა აშშ,
გერმანია, ინგლისი, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები.
1871 წელი - მეორე მსოფლიო კრიზისი, უფრო ფინანსური კრიზისი, რომელსაც
საფუძველი ჩაეყარა ლათინურ ამერიკაში და გავრცელდა აშშ-ში და ევროპაში.
1920-1922 წლები - დეფლაციური და რეცესიული კრიზისი დანიაში, იტალიაში,
ფინეთში, ჰოლანდიაში, აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში, თუმცა იგი მთელს მსოფლიოში
არ გავრცელებულა.
1929-1933 წლები - დიდი მსოფლიო დეპრესია. დაიწყო ნიუ-იორკის აქციების
ბირჟაზე და მოედო ევროპას და სხვა კონტინენტებს. ამ დროს გაუქმდა ოქროს სტანდარტი, მსოფლიოს 32 ქვეყანაში სამუშაო ადგილი დაკარგა 30 მილიონმა ადამიანმა,
მარტო ამერიკაში 14 მილიონმა [13].
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დიდი დეპრესია იყო მასიური გლობალური ეკონომიკური ვარდნა, რომელიც
გრძელდებოდა 1929 წლიდან დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში. მან გამოიწვია
უამრავი ბანკის გაკოტრება, რეკორდული უმუშევრობა, ისევე, როგორც მთლიანი
ეროვნული პროდუქტის, ინდუსტრიული წარმოების, აქციათა ბაზარზე ფასთა და
ასევე პრაქტიკულად ეკონომიკის ზრდის ყველა პარამეტრის მკვეთრი ვარდნა.
ვარდნის პიკი მიღწეულ იქნა უკვე 1933 წელს, თუმცა მხოლოდ მეორე მსოფლიო
ომის შემდეგ იქნა შესაძლებელი ისეთი ინდიკატორების, როგორიცაა ინდუსტრიული წარმოება, საწარმოო აქციათა ფასებისა და გლობალური ერთობლივი შიდა
პროდუქტის 1929 წლის დონეზე აყვანა [6].
სახელწოდება “დიდი დეპრესია” ამ მოვლენისათვის დარქმეულ იქნა იმ მიზეზის გამო, რომ ეს იყო ინდუსტრიული ქვეყნების ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური
ვარდნა წარმოებასა და პროდუქტიულობაში და რომ მისი ეფექტი საგრძობლად
მტკივნეული იყო მთელ ინდუსტრიულ მსოფლიოსა და მათი სავაჭრო პარტნიორებისთვის განვითარებად ქვეყნებში.
ტერმინი “დიდი დეპრესია” მიუთითებს არა მხოლოდ ეკონომიკურ მოვლენაზე,
ის ასევე განსაზღვრავს ერთ მთლიან კულტურულ პერიოდს, რომელსაც მარტივად
“დეპრესიას” უწოდებენ და პოლიტიკურ გამოძახილს ამ ეკონომიკური მოვლენებისადმი. ეკონომისტები, ისტორიკოსები და პოლიტიკური მეცნიერები დიდი დეპრესიის მიზეზთა მრავალ თეორიას ასახელებენ. ამგვარად ის ეკონომიკური ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მეტად შესწავლილ მოვლენად რჩება დღემდე. ჩვენი მოსაზრებით დიდი დეპრესიის მიზეზი ძირითადად მთავრობის მიერ მონეტარული პოლიტიკის არასწორი მართვა გახდა.
ძირითადი კაპიტალისტური ეკონომიკის თეორიები ყურადღებას ამახვილებს
წარმოებას, მოხმარებასა და კრედიტს შორის ურთიერთობაზე მაკროეკონომიკის განხრით, და პირად ინიციატივებსა და მსყიდველობით გადაწყვეტილებებზე მიკროეკონომიკის განხრით. ეს თეორიები ცდილობენ დააწყოს მოვლენათა ქრონოლოგია ისე,
რომ გაირკვეს რამ გამოიწვია ინდუსტრიული სამყაროს მონეტარული სისტემისა და
მათი სავაჭრო ურთიერთობების ჩავარდნა. მათგან განსხვავებით მარქსისტული ეკონომიკის თეორია ყურადღებას ამახვილებს ურთიერთობაზე წარმოების კონტროლსა
და სიმდიდრის კონცენტრაციას შორის. მარქსისტების აზრით დიდი დეპრესია
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გარდაუვალია კაპიტალიზმისათვის და ეს მოვლენა საკვირველი არ უნდა იყოს [14].
ჩვენი მოსაზრებით საფონდო ბაზრის კრახი 1929 წელს არ ყოფილა დიდი
დეპრესიის პირდაპირი მიზეზი, არამედ უფრო შედეგი, რომელმაც კატალიზატორის
როლი შეასრულა და მოვლენების დრამატულ განვითარებამდე მიგვიყვანა. იმდროინდელი ეკონომიკური მონაცემების სტატისტიკის შესწავლით ნათელი ხდება დეპრესიის უფრო ღრმა მიზეზები, რომელსაც ასევე თან სდევდა ევროპის ეკონომიკური
დაღმასვლა. დიდი დეპრესია გამოწვეული იყო შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის მიერ წლების განმავლობაში გატარებული კატასტროფულად მცდარი მონეტარული პოლიტიკით, რომელიც წინ უძღოდა დიდ დეპრესიას. ინფლაციის
შეკავების მიზნით ფულის მიწოდების შეზღუდვის პოლიტიკამ მწვავე უკურეაქცია
გამოიწვია, ვინაიდან ეკონომიკის ფაქტობრივი პრობლემა დეფლაცია იყო [6].
1957-1959 წლები – ყველა განვითარებულ ქვეყანას მოედო ეკონომიკური
კრიზისი, უმუშევართა რიცხვი გაიზარდა 10 მილიონი კაცით.
1973 წელი – კრიზისი დაიწყო აშშ-ში, გავრცელდა ევროპაში, იაპონიაში და ა.შ.
ბარელი ნავთობის ფასი გაიზარდა 4-დან 12 დოლარამდე [24]. გარდა ამისა კრიზისების ისტორიაში ცნობილია მრავალი რეგიონული და სექტორული კრიზისები, რომლებმაც დიდი ზიანი მიაყენეს ცალკეულ ქვეყნებს, ქვეყანათა ჯგუფებს, დარგებს და
სფეროებს.
ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე ღრმა გლობალურ კრიზისს საფუძველი ჩაეყარა
აშშ-ში, რომელიც უპირველეს ყოვლისა სწრაფად მოედო განვითარებულ ქვეყნებს,
შემდგომ მსხვილ განვითარებად ქვეყნებს და ნელ-ნელა შეაღწია პატარა ქვეყნებში.
მოსალოდნელი კრიზისი ვერ დააპროგნოზეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა - საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, მსოფლიო ბანკმა და სხვებმა. მეცნიერებმა კი პირველად მოსალოდნელ კრიზისზე სიგნალი მისცეს კაცობრიობას ჯერ კიდევ
2005 წელს დავოსის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, თუმცა იგი ყურად არ
იღეს მსოფლიო ლიდერი ქვეყნების მეთაურებმა [24].
დღეს კაცობრიობა ფაქტის წინაშე დადგა. 2007 წლიდან ნელ-ნელა დაიწყო მოფლიოს ცალკეული ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების ტემპების დაცემა და იყო
მოლოდინი იმისა, რომ კრიზისი რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში უეცრად იჩენდა თავს [42]. ძირითადი ყურადღება აშშ-სკენ იყო მიმართული, რადგან თითქმის
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ყველა ეკონომიკური კრიზისების სამშობლო ეს ქვეყანა იყო. აშშ-ზე ხომ მთელი
მსოფლიო მშპ-ს 20 პროცენტზე მეტი მიდის. ისტორია კვლავ გამეორდა. 2008 წლის
დასაწყისში ამერიკაში თავი იჩინა იპოთეკურმა კრიზისმა, რის შედეგადაც კრახი
განიცადეს სუპერბანკებმა. აშშ-ში აღმოცენებულმა იპოთეკურმა კრიზისმა შემდგომში ევროპის განვითარებულ ქვეყნებშიც გადაინაცვლა. მოკლე დროში დაიხურა
ათობით უმსხვილესი ბანკი, უმუშევარი დარჩა 200 ათასზე მეტი საბანკო მოხელე,
ბანკებმა დაკარგეს ლიკვიდობა [6].
მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის გაღრმავებამ თავისი ნეგატიური
მხარეები მკაფიოდ გამოავლინა. კრიზისმა გადაინაცვლა თითქმის ყველა კონტინენტზე. შეირყა საბანკო სექტორები აზიის უდიდეს ქვეყნებში – ჩინეთში, ინდოეთში,
იაპონიაში, აგრეთვე მსხვილ ქვეყნებში – ბრაზილიაში, რუსეთში, კანადაში და ა.შ.
კრიზისის მასშტაბურობამ და გავრცელების სისწრაფემ მთავრობების დაბნეულობა
გამოიწვია. თავიდან თითოეული სახელმწიფო ცდილობდა დამოუკიდებლად შებრძოლებოდა კრიზისულ პროცესებს, მაგრამ, შემდგომ თითქმის ყველასათვის ნათელი გახდა, რომ ავტონომიურ რეჟიმში კრიზისის დაძლევა შეუძლებელი იყო. ყველაზე მეტად აშშ-ს ხელისუფლება დაიბნა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ კრიზისთან
ბრძოლის მეთოდებს და ფორმებს იგი სპონტანურად ცვლიდა, რის გამოც ბიზნესმა
დაკარგა მთავრობისადმი რწმენა [58].
აშშ-ს ფინანსთა მინისტრის (პოლსონის) გეგმამ 700 მილიარდი დოლარის ბიუჯეტიდან გამოყოფის შესახებ დააგვიანა და სასურველი შედეგი არ გამოიღო. საბანკო სექტორებისადმი ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამები სხვა ქვეყნებმაც შეიმუშავეს: ევროკავშირმა 1.5 ტრილიონი ევრო გამოყო, ჩინეთმა - 600 მილიარდი დოლარი, ინდოეთმა - 300 მილიარდი, იაპონიამ - 200 მილიარდი, რუსეთმა - 1.5 ტრილიონი
რუბლი და ა.შ., მაგრამ კრიზისის შერბილება მაინც ვერ მოხერხდა. საქმე იმაშია, რომ
საბანკო კრიზისს თან სდევდა არნახული კრიზისი საფონდო ბირჟაზე [24]. მსოფლიოს თითქმის ყველა მსხვილ განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში დაიწყო
საფონდო კრახი, რომელიც დღესაც გრძელდება და მისი ქცევის პროგნოზირება ფაქტობრივად შეუძლებელია.
მდგომარეობა გართულდა ტოკიოს, ლონდონის, მოსკოვის, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟებზე; იაფდება ცნობილი კორპორაციების აქციები. აშშ-ში იკლო ვაჭრობამ,
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შემცირდა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის მოცულობა. მსხვილმა ბანკებმა
ფუნქციონირება ზარალით დაასრულეს, გაკოტრდა ასობით ბანკი და სადაზღვევო
კომპანია, გაიზარდა ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტი. ამერიკის ხელისუფლება ეძებს
კრიზისის დაძლევის ახალ გზებს. მსოფლიო გიგანტმა ჯენერალ მოტორსმა მთელი
რიგი მარკის მანქანების წარმოება შეამცირა, ან შეწყვიტა. კოკა-კოლას წარმოების
მოცულობა 30%-ით შემცირდა და ა.შ. უმუშევრობის დონე იზრდება და სამუშაო
ადგილები უქმდება [6].
კრიზისის წარმოშობის ადგილი, რომ აშშ-ია, ამაზე პირველმა რუსეთმა განაცხადა და ამ საკითხზე დისკუსია არც დაწყებულა, რადგანაც ყველა ქვეყანა მას ეთანხმებოდა. ამერიკელები თვლიან, რომ მთავარი მიზეზი მსოფლიო კრიზისის წარმოშობისა არის აშშ-ს მიერ გატარებული მეტისმეტი ექსპენსიური ფულადი პოლიტიკა,
აგრეთვე მსოფლიო ეკონომიკაში ჩამოყალიბებული დისბალანსი, კერძოდ კი ჩინეთის საგარეო ვაჭრობაში მეტისმეტად მაღალი პროფიციტი და აშშ-ს მეტისმეტად მაღალი სავაჭრო დეფიციტი. მსოფლიო კრიზისის ერთ-ერთი მიზეზია, აგრეთვე აშშ-ს
იპოთეკური დაკრედიტების გაუმჭვირვალობა და სუსტი ზედამხედველობა. მიზეზებს შორის შეგვიძლია დავასახელოთ შემდეგი:
1. ფინანსური აფიორები: მსოფლიო საბანკო სისტემის ტურბულენტობის გამომწვევი მიზეზია მაქინაციები, აფიორა და სხვა კანონდარღვევები. ამერიკის პრეზიდენტის მიერ დანიშნულმა აშშ-ის ისტორიაში პირველმა ფერადკანიანმა გენერალურმა პროკურორმა, იგივე იუსტიციის მინისტრმა ერიკ ჰოლდერმა დაიწყო გამოძიება იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც თავიაანთი ფინანსური აფიორებით მსოფლიოში
კატასტროფული ვითარება შექმნეს. მისი აზრით პასუხი უნდა აგონ უოლ-სტრიტის
იმ ფინანსისტებმა, რომელთა სპეკულაციამ და აფიორულმა ქმედებამ ეკონომიკურ
ქაოსში გაახვია მთელი სამყარო. ამერიკის მთელი საზოგადოება აღშფოთებულია
იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო ხაზინიდან ხელისუფლების მიერ ბანკების
გადასარჩენად გაცემული ფულიდან ტოპ-მენეჯერები მილიონობით ხელფასებს და
ბონუსებს იღებდნენ [6].
2. ერაყში ომი: ერაყი ნავთობის მარაგით მეორე ქვეყანაა მსოფლიოში (120
მლრდ. ბარელი). მისი ნავთობი იაფია - 1 ბარელი 1 ამერიკული დოლარი. (რუსეთში
10 ამერიკული დოლარი - საუბარია თვითღირებულებაზე). ომამდე ამერიკა
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ერაყიდან შუამავლების მეშვეობით იღებდა ნახევარ მილიონ ტონა ნავთობს დღეში.
ომის შემდეგ კი პირდაპირი გზით მიაქვს 1 მილიონი იაფი ნავთობი დღეში. შუამავლების მეშვეობით კიდევ ამდენი, ანუ დღეში მოპოვებული 2.7 მილიონი ბარელი
ნავთობიდან ამერიკას მიეწოდება თითქმის 90 %. სანამ ამერიკა თავის ნავთობსაცავებს ავსებდა ფასი ყოველდღე მატულობდა, ხოლო როგორც კი შეავსო - ფასები დაეცა. ერაყი ზრდის მოპოვებას, ითვისებს ახალ-ახალ საბადოებს და აპირებს ყოველდღიურ მოპოვებას 4.5 მილიონ ბარელამდე, რაც ნავთობს კიდევ უფრო გააიაფებს [31].
3. აშშ დოლარის ჭარბწარმოება: ცნობილია, რომ 1971 წელს დოლარის ოქროსთან მიბმა მოიხსნა. მას შემდეგ, ადგილი აქვს დოლარის განუსაზღვრელი რაოდენობით მოჭრას. ყველამ როდი იცის, რომ აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო სისტემა იგივე
ამერიკის ეროვნული ბანკი (1907 წ-დან) კერძო ორგანიზაციაა, რომელიც ეკუთვნის 20
კერძო ბანკს. ფულის მოჭრა მათი მთავარი ბიზნესია. 1971 წლიდან 2016 წლამდე
დოლარის მასა მსოფლიოში გაიზარდა 10-ჯერ და მეტად, ანუ გაცილებით მეტად,
ვიდრე მთლიანი შიდა პროდუქტი [6].
აშშ-ი 1971 წლიდან ცხოვრობს უფრო მეტად არა საკუთარი, არამედ დანარჩენი
მსოფლიოს ხარჯზე. აშშ აწარმოებს მსოფლიო მშპ-ის 20%, მაგრამ მოიხმარს
მსოფლიო მშპ-ის 40%-ს. ვინ იხდის ამ 20%-იან სხვაობას? ის ქვეყნები, რომლებიც
ჩაშენდნენ დოლარში, მოკლედ რომ ვთქვათ, ჭარბად წარმოებული ფულით ამერიკა
ყიდულობს სხვა ქვეყნების ეკონომიკას [31]. ამერიკაში ყველა კარგად ცხოვრობს,
(კარგი მანქანა, კარგი ბინა და ა.შ.), მაგრამ ყველა ცხოვრობს გრძელვადიანი კრედიტებით, აქ კი ჩნდება ემისიის აუცილებლობა. ემისიისა, რომელიც ეკონომიკურად
არაა უზრუნველყოფილი. ეს კი კრიზისის წარმომქმნელი ფაქტორია.
4. დავოსის, ანუ იგივე პუტინის ვერსია: ფინანსური რეგულირების დაბალი
ხარისხი, დისბალანსი მოთხოვნასა და საკრედიტო რესურსებს შორის, კეთილდღეობის არათანაბრად განაწილება, როგორც ქვეყნებს შიგნით, ასევე მსოფლიო რეგიონებს შორის.
5. სუროგატული ფულის შეჭრა საფინანსო სისტემაში: ყველაზე ნეგატიური
როლი შეასრულეს დერივატივებმა, რომლებიც თავისი შინაარსით არის ვირტუალური, წარმოებული ფული. ექსპერტები დერივატივის მსოფლიო ბაზარს აფასებენ
600 ტრილიონ დოლარად, რაც 10-ჯერ მეტია მსოფლიოს მშპ-ს ჯამურ წლიურ მოცუ53

ლობასთან. დერივატივებმა (ოფციონი, სვოპი, ფორვარდი, გარანტი და ა.შ.), რომელიც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ამერიკულ იპოთეკურ ობლიგაციებთან გამოიწვიეს ფინანსური კრიზისი. აშშ-ს ბანკებმა მოქალაქეებზე გასცეს იპოთეკური კრედიტები და მათ შესაბამისად გამოუშვეს - წარმოებული, ვირტუალური ქაღალდი, რომელიც იყიდებოდა, მაგრამ მსესხებლებმა მათი რელური ღირებულება დროზე ვერ
დაფარეს, რის შედეგადაც დაიწყო ჯაჭვური რეაქცია. დერივატივის ღირებულება
იცვლება საპროცენტო განაკვეთის, საქონელზე, ან ფასიან ქაღალდზე ფასის, გაცვლითი კურსის, საკრედიტო რეიტინგის და ა.შ. ცვლილების შესაბამისად. მისი მიზანია
ფასთაშორისი სხვაობიდან მოგების მიღება, მაგრამ ეს ოპერაცია არ შედგა, პირიქით
მან კრიზისს ჩაუყარა საფუძველი [60].
1960-იანი წლების მიწურულსა და 70-იანების დასაწყისში მსოფლიო სისტემაში,
მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. ამ დროს თანამედროვე მსოფლიო სისტემაში დაღმასვლის ორი ციკლის დაწყება აღინიშნა: ჰეგემონიისა და საერთო ეკონომიკური
ციკლის. 1945 წლიდან დაწყებული 1970 წლამდე პერიოდი, მსოფლიო სისტემაში
ამერიკის მაქსიმალური ჰეგემონიის ეპოქა იყო, ისევე როგორც ყველაზე მძლავრი
კონტრადიევის ა (ეკონომიკური აღმასვლის) ფაზისა, რომელიც კი ოდესმე ყოფილა
კაპიტალისტურ მსოფლიო ეკონომიკაში [64]. ფრანგები ამ პერიოდს ’les trente
glorieuses’-ს (მშვენიერი ოცდაათწლეული) უწოდებენ და ისღა დაგვრჩენია, რომ მათ
მხოლოდ დავეთანხმოთ. ჩვენ ამ დაღმასვლებს აბსოლუტურად ნორმალურად
მივიჩნევთ. ამის გასაცნობიერებლად, საჭიროა გვახსოვდეს ორი რამ. პირველი ყველა
სისტემისთვის არის დამახასიათებელი საკუთარი ციკლური რიტმები. მეორე მიზეზი
კი დაკავშირებულია კაპიტალიზმის, როგორც მსოფლიო სისტემის ფუნქციონირების
პრინციპებთან. ეს საკითხი იყოფა ორად: თუ როგორ იღებენ მწარმოებლები მოგებას
(მონოპოლია) და როგორ უზრუნველყოფს სახელმწიფო ისეთ მსოფლიო წესრიგს,
რომელშიც მწარმოებლებს შეეძლებათ მოგების მიღება (კვაზი-მონოპოლია), განვიხილოთ თითოეული მათგანი თანმიმდევრობით [65].
როგორ მიიღება მოგება: კაპიტალიზმი არის სისტემა, რომლის არსი კაპიტალის
დაუსრულებელ ზრდაში მდგომარეობს. იმისათვის, რომ კაპიტალი დაგროვდეს და
გაიზარდოს, მწარმოებლებმა უნდა მიაღწიონ წარმატებას და მოგებას საკუთარ საქმიანობაში. თუმცა არსებითი მოგების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
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თუ მწარმოებელს შეუძლია გაყიდოს თავისი პროდუქცია იმ ფასად, რომელიც
მნიშვნელოვნად აღემატება ამ პროდუქციის წარმოების ხარჯებს.
ამგვარად სრულყოფილი კონკურენციის პირობებში, მნიშვნელოვანი მოგების
მიღება აბსოლუტურად შეუძლებელია. იდეალური კონკურენციის პირობებში (ანუ
როდესაც არსებობს მრავალრიცხოვანი გამყიდველები, მყიდველები და აგრეთვე
საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ფასებზე) ნებისმიერი გონიერი მყიდველი
ივლის გამყიდველიდან გამყიდველამდე მანამ, სანამ არ იპოვნის ისეთს ვინც საკუთარ საქონელს მინიმალურ ფასად მიყიდის, რომელიც შესაძლოა თვითღირებულებასთან მაქსიმალურად მიახლოებული, ან საერთოდ მასზე დაბალიც კი იყოს.
ამგვარად მნიშვნელოვანი მოგების მიღება შეუძლებელია მონოპოლიის, ან
თუნდაც კვაზი-მონოპოლიური მდგომარეობის გარეშე. მონოპოლიის პირობებში
მწარმოებელს შეუძლია პროდუქციას დაადოს ნებისმიერი ფასი, სანამ ის არ სცდება
ელასტიური მოთხოვნის ზღვარს [64]. ყოველთვის, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკაში
ხდება მნიშვნელოვანი გაფართოება, ჩვენ შეგვიძლია ამა, თუ იმ მონოპოლიზირებული დარგებიდან „წამყვანად“ ერთი გამოვყოთ. რომლის მონოპოლიური წარმოება
უზრუნველყოფს განსაკუთრებით მსხვილ მოგებას და კაპიტალის დიდი რაოდენობით დაგროვებას. სწორედ ეს ლიდერი დარგი სწევს წარმოების ყველა სხვა დანარჩენ
სფეროს და ხდება მსოფლიო ეკონომიკური ექსპანსიისა და გაფართოების საფუძველი.
კაპიტალისტებისთვის სამწუხაროდ, ნებისმიერ მონოპოლიაში, მისი თვითლიკვიდაციის მექანიზმია ჩადებული. ამის მიზეზი გლობალურ ბაზარში მდგომარეობს,
რომელშიც ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოვიდნენ ახალი მწარმოებლები, როგორი
ძლიერი პოლიტიკური დაცვაც არ უნდა ქონდეს აღნიშნულ მონოპოლიას. რა თქმა
უნდა ბაზარზე შესვლისათვის დროა საჭირო, მაგრამ ადრე, თუ გვიან ეს ხდება და შესაბამისად კონკურენციაც იზრდება. ამიტომ ფასები ეცემა, რის პარალელურადაც ეცემა მოგებაც. როდესაც წამყვანი პროდუქციის გაყიდვისაგან მიღებული მოგება ეცემა,
მსოფლიო ეკონომიკური ექსპანსია სრულდება და სტაგნაციის პერიოდი იწყება. ჩვენ
ამას კონტრადიევის ციკლის ბ ფაზას (დაღმასვლას) ვუწოდებთ. ემპირიული დაკვირვებებით, ა და ბ ფაზების ერთობლივი ხანგრძლივობა ჩვეულებრივ 50-60 წლისაგან
შედგება, თუმცა მათი ზუსტი ხანგრძლივობა მერყეობს. რა თქმა უნდა ბ ფაზის დროს
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შესაძლოა კვლავ წარმოიქმნას ახალი მონოპოლიები და ისევ დაიწყოს ა ფაზა.
როგორ ყალიბდება მსოფლიო წესრიგი: კაპიტალისტური მოგების მისაღებად
მეორე პირობას წარმოადგენს, მეტ-ნაკლებად მისაღები მსოფლიო წესრიგის მიღწევა.
შესაძლოა მსოფლიო ომები და შეიარაღებული კონფლიქტები კარგად ჯდებოდნენ
ცალკეული კაპიტალისტების ინტერესებში, მაგრამ ამავდროულად, ფართომასშტაბიანმა საერთაშორისო კონფლიქტებმა შესაძლოა გამოიწვიოს დიდძალი რაოდენობის
კაპიტალის დაკარგვა, ან განადგურება და აგრეთვე შექმნას სერიოზული წინაღობები
საერთაშორისო ვაჭრობისათვის. მთლიანობაში ზოგადად მსოფლიო ომები ნეგატიურად მოქმედებს მთლიან მსოფლიო ეკონომიკაზე, რაც არაერთხელ აღნიშნა შუმპეტერმა [60].
იმისათვის, რომ მსოფლიო ეკონომიკის საერთო ბალანსი დადებითად დარჩეს,
საჭიროა შედარებითი სტაბილურობა. ამგვარი სტაბილურობის უზრუნველყოფა,
წარმოადგენს ჰეგემონის ამოცანას, რომელიც საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს
იმისათვის, რომ შეძლოს მთლიან მსოფლიო სისტემაში შედარებითი სტაბილურობის
დამყარება და დროის გარკვეული პერიოდის მანძილზე მისი შენარჩუნება. ჰეგემონიის ციკლები, უფრო დიდი ხანგრძლივობისაა, ვიდრე კონტრადიევის ციკლები.
მსოფლიოში, რომელიც მრავალი ე.წ. სუვერენული სახელმწიფოებისგან შედგება, არც
ისე ადვილია დაიმკვიდრო ჰეგემონის სტატუსი. უკანასკნელი საუკუნეების მანძილზე ეს მხოლოდ სამმა ქვეყანამ მოახერხა. პირველად გაერთიანებულმა პროვინციებმა
(ნიდერლანდები) XVII საუკუნის ხანებში, შემდეგ გაერთიანებულმა სამეფომ (დიდი
ბრიტანეთი) XIX საუკუნის 50-იან წლებში და ბოლოს შეერთებულმა შტატებმა XX
საუკუნის 50-იან წლებში. ჰეგემონის ძალაუფლების მიღება წარმოადგენს ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგს, სხვა პოტენციურ პრეტენდენტებთან. ყოველთვის ჰეგემონის
პოზიციას იკავებს ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზებით და სხვადასხვა საშუალებებით შეუძლია შექმნას, ყველაზე ეფექტური ეკონომიკური წარმოების მექანიზმი, და შემდეგ გაიმარჯვოს „ოცდაათ წლიან ომში“ ძირითად მოწინააღმდეგესთან.
ჰეგემონი სახელმწიფო ერთდროულად ცდილობს უზრუნველყოს მსოფლიო
სისტემის მშვიდი ფუნქციონირება და მაქსიმალურად გაზარდოს კაპიტალის დაგროვების ოდენობა, რომელიც მიმართული იქნება მისი მოქალაქეებისა და წარმოების
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საშუალებებისკენ. ასეთ მდგომარეობას შეგვიძლია ერთგვარად გეოპოლიტიკური
ძალაუფლების კვაზი-მონოპოლია ვუწოდოთ. მაგრამ ნებისმიერი მონოპოლიისთვის
ადრე, თუ გვიან თვითლიკვიდაციაა დამახასიათებელი. ორი მიზეზის გამო: ერთის
მხრივ, იმისათვის, რომ შეინარჩუნო მსოფლიო წესრიგი ჰეგემონ სახელმწიფოს დრო
და დრო სამხედრო ძალის გამოყენება უწევს. თუმცა პოტენციური სამხედრო ძალა,
ყოველთვის უფრო მრისხანედ გამოიყურება, ვიდრე რეალურად გამოყენებადი სამხედრო ძალა. სამხედრო ძალის გამოყენება იწვევს მატერიალურ ხარჯებს და
ადამიანურ მსხვერპლს. ეს ნეგატიურ გავლენას ახდენს ჰეგემონი სახელმწიფოს მოქალაქეებზე, რომლებიც თავდაპირველად ამაყობენ გამარჯვებებით, თუმცა საომარი
მოქმედებებისას მაღალი მატერიალური და ადამიანური მსხვერპლის გაღების
გარდაუვალობა თავდაპირველ ენთუზიაზმს აქრობს და იწყება უკმაყოფილების
გამოხატვა. ამასთან მსხვილი სამხედრო მოქმედებები თითქმის ყოველთვის ნაკლებად ეფექტურია, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო როგორც ჰეგემონისთვის ისე მისი
მოკავშირეებისთვის და ეს წარუმატებლობა აძლიერებს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგობის გაწევის სურვილს, რომლებიც გამოდიან არსებული ჰეგემონის წინააღმდეგ.
მეორე მიზეზი, მდგომარეობს იმაში, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ჰეგემონს
შეუძლია შეინარჩუნოს საკუთარი ეკონომიკის მაღალი ეფექტურობა, ეკონომიკური
ეფექტურობა სხვა ქვეყნებშიც იზრდება. ამგვარად იძენენ რა ძალას, მათ ეკარგებათ
სურვილი დაემორჩილონ ჰეგემონი ქვეყნის დიქტატს და იწყება ჰეგემონური
ძალაუფლების ნელი კლების პროცესი, ეს პროცესი თანდათანობითია, თუმცა
შეუქცევადად მიმდინარეობს.
ტრიუმფი და დაცემა: 1965-1970 წლებში ორი ფაზის დაღმასვლის თანხვედრა
მოხდა (პირველი დასრულდა ისტორიაში ყველაზე მძლავრი კონტრადიევის ციკლი
და მეორე დასრულდა ყველაზე მძლავრი ჰეგემონის ციკლი) რამაც ამ გადამწყვეტ
მომენტს განსაკუთრებული სიმძაფრე შესძინა. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ამ
დროს მოხდა 1968 წლის მსოფლიო რევოლუცია, (რეალურად 1966-1970 წლები)
რომელიც ამ გარდამტეხი მომენტის, ერთგვარ გამოხატულებად იქცა [64].
1968 წლის მსოფლიო რევოლუციამ მესამე ჰეგემონიის დაღმასვლაც გამოიწვია,
ტრადიციული ანტისისტემური მოძრაობების ე.წ. “ძველი მემარცხენეების” დაღმასვლის სახით. “ძველი მემარცხენეები” ფაქტობრივად მსოფლიო სოციალისტური
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მოძრაობის ორ სახეობას წარმოადგენს: კომუნისტებსა და სოციალ-დემოკრატებს,
(გარდა ამისა ტრადიციულ ანტისისტემურ მოძრაობებს მიაკუთვნებენ ეროვნულგანმათავისუფლებელ მოძრაობებსაც), რომლებიც ნელა და დაჟინებით გავრცელდა
მთელს მსოფლიოში, ძირითადად XIX საუკუნის ბოლო მესამედსა და XX საუკუნის
პირველ ნახევარში. “ძველი მემარცხენეების” მოძრაობა, რომელიც 1870 წლისათვის
სუსტ და პოლიტიკურად მარჟინალურ მოვლენას წარმოადგენდა, დაახლოებით უკვე
1950 წლისთვის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს მსოფლიო პოლიტიკურ სისტემაში
და სერიოზულ ძალას წარმოადგენს. ამ მოძრაობებმა საკუთარი მობილიზაციის
შესაძლებლობის მაქსიმუმს 1945-1968 წლებში მიაღწიეს, ზუსტად იმ დროს, როდესაც
განსაკუთრებულად ძლიერი კონტრადიევის აღმასვლის ფაზა ამერიკის ჰეგემონიის
პერიოდს დაემთხვა [64]. შეიძლება ჩვენი დასკვნა საღ აზრს უპირისპირდებოდეს,
თუმცა არ ვფიქრობთ, რომ ეს შემთხვევით მოხდა, მსოფლიო ეკონომიკის დაუჯერებელმა ზრდამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ კაპიტალსიტები ცდილობდნენ არ დაეშვათ
საკუთარი საწარმოო პროცესების შეფერხება მუშებთან კონფლიქტის გამო, მითუმეტეს, რომ ამგვარი ამბოხების შედეგი შეიძლება უფრო ძვირი ყოფილიყო, ვიდრე
დათმობები მუშებთან და მათი მინიმალური მატერიალური საჭიროებების დაკმაყოფილება. რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში, ამან განაპირობა პროდუქციის
ღირებულების ზრდა, რაც გახდა კიდეც ერთ-ერთი ფაქტორი, წამყვანი დარგების
კვაზი-მონოპოლიური
უმრავლესობა

მდგომარეობის

მოქმედებდა

დასრულების.

მოკლევადიანი

მოგების

მაგრამ

კაპიტალისტების

მაქსიმიზაციის

მიზნით;

უახლოესი სამი წლის პერიოდზე – და არ უფიქრიათ იმაზე, თუ რა მოხდებოდა მომავალში. ანალოგიური მოსაზრებები განსაზღვრავდა ჰეგემონი ქვეყნის პოლიტიკასაც.
მისი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა იყო სტაბილურობის შენარჩუნება მსოფლიო
სისტემაში. შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა შეედარებინა რეპრესიული ქმედებებისთვის მსოფლიო მასშტაბით გაწეული ხარჯების საფასური, ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობების განადგურების საჭიროებისათვის. რის შემდეგაც
თავდაპირველად ზედაპირულად, მაგრამ შემდეგ უფრო მტკიცედ, ამერიკა იწყებს
მართული “დეკოლონიზაციის” პროცესის მხარდაჭერას, რამაც გამოიწვია კიდეც ამ
მოძრაობების ხელისუფლების სათავეში მოსვლა. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ
1960-იანი წლების შუაში “ძველი მემარცხენეების” მოძრაობამ საკუთარი ისტორიული
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მიზანი შეასრულა და თითქმის ყველგან მოვიდა ხელისუფლებაში - თუნდაც
ნომინალურად [90]. კომუნისტური პარტიები მართავდნენ მსოფლიოს ერთ მესამედს
- ე.წ. სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებს. პლანეტის მეორე მესამედის, თითქმის ყველა
ქვეყნის ხელისუფლებაში სოციალ-დემოკრატები იყვნენ, სულ მცირე სხვა პარტიებთან ერთად. გარდა ამისა მხედველობაში უნდა გვქონდეს ის, რომ სოციალდემოკრატების პრინციპული ამოცანა - საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოს
აშენება - გარკვეულწილად მიღებული და გატარებული იქნა, მათი პოლიტიკური
მოწინააღმდეგეების კონსერვატორების მიერაც. ბოლოს, ყოფილი კოლონიური
ქვეყნების უმრავლესობაშიც ხელისუფლებაში ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი
მოძრაობები მოვიდნენ. (ლათინურ ამერიკაში, სხვადასხვა სახის პოპულისტური
მოძრაობები). ხაზს ვუსვამთ კიდევ ერთხელ: “ძველი მემარცხენეები” ხელისუფლებაში მოვიდნენ “ნომინალურად”. უმრავლესობა ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკური
აქტივისტებისა დღეს კრიტიკულად აფასებენ ამ მოძრაობის წარმატებებს და ეჭვი
შეაქვთ იმაში, მოიტანა თუ არა მათმა ხელისუფლებაში ყოფნამ რაიმე მნიშვნელოვანი
ნაყოფი. მაგრამ ეს არის რეტროსპექტიული და ისტორიულად ანაქრონისტული
თვალსაზრისი. კრიტიკოსები ივიწყებენ იმ საერთო მსოფლიო ტრიუმფის შეგრძნებას, რომელსაც ზუსტად იმ პერიოდში მიაღწიეს “ძველმა მემარცხენეებმა” და
მათმა მხარდამჭერებმა, ტრიუმფალიზმი, რომელიც დაკავშირებული იყო მათ
ხელისუფლებაში მოსვლასთან. კრიტიკოსები აგრეთვე ივიწყებენ იმ საყოველთაო
შიშის გრძნობას, რომელსაც მოეცვა ყველაზე მდიდარი და კონსერვატიული ნაწილი
მსოფლიოში, რომელთაც გაუჩნდათ შიში იმისა, რომ დაიწყებოდა დესტრუქციული
ეგალიტარიანიზმის შეუქცევადი პროცესი.
რევოლუციის ხანმოკლე წარმატება: 1968 წლის მსოფლიო რევოლუციამ ყველაფერი ეს შეცვალა. შეხედულებები და რიტორიკა მათი, ვინც მონაწილეობდა იმ პერიოდის მრავალრიცხოვან ამბოხებებში მოიცავდა სამ თემას, და თითოეული მათგანი
წარმოადგენდა ძველი წარმატებების გადაფასების მცდელობას. პირველი თემა დაკავშირებული იყო ამერიკული ჰეგემონიზმის დაუცველობასა და მოწყვლადობასთან.
ტიპიური თუმცა არა ერთადერთი, მაგალითის როლს აქ ვიეტნამი ასრულებდა.
ტეტის შეტევა (საახალწლო შეტევა) მიჩნეულ იქნა, როგორც ამერიკული სამხედრო
ძლიერების დასამარების დასაწყისად. ახალი განწყობა, ასევე აისახა, საბჭოთა
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კავშირის რევოლუციური როლის გააზრებაზეც, რომელიც უკვე 1956 წლიდან საყოველთაოდ აღიარებულ იქნა, როგორც ამერიკის ჰეგემონიის საიდუმლო თანამონაწილე.
მეორე თემას წარმოადგენდა ის, რომ “ძველმა მემარცხენეებმა” თავიანთი სამივე
განსხვავებული ვარიაციით ვერ შეძლეს შეესრულებინათ საკუთარი ისტორიული
დაპირებები. მათ თავიანთი საქმიანობა ააგეს ე.წ. “ორსაფეხუროვან” სტრატეგიაზე –
პირველად ძალაუფლების აღებაზე და შემდეგ უკვე მსოფლიოს შეცვლაზე. ამის
საპასუხოდ ბუნტიორები ამბობდნენ: “თქვენ მოიპოვეთ ძალაუფლება, მაგრამ ვერ მოახერხეთ შეგეცვალათ მსოფლიო, და თუკი ჩვენ გვინდა შევცვალოთ მსოფლიო, მაშინ
უნდა ჩაგანაცვლოთ თქვენ ახალი მოძრაობებითა და სტრატეგიებით და ჩვენ გავაკეთებთ ამას”. ჩინეთის კულტურული რევოლუცია ბევრის მიერ აღქმული იქნა როგორც შესაძლო მაგალითი ასეთი შესაძლებლობისა. მესამე თემა მდგომარეობდა
იმაში, რომ “ძველი მემარცხენეების” მოძრაობა იგნორირებას უკეთებდა “დავიწყებულ ხალხს” – მათ ვინც განიცდიდა ჩაგვრას საკუთარი რასის, სქესის, ნაციონალური
კუთვნილებისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო. ბუნტიორები დაჟინებით
ამტკიცებდნენ, რომ საჭიროა შესრულდეს თანასწორობის პრინციპი, ამ ჯგუფების
მიმართ და არ შეიძლება მისი გადადება მომავლისთვის, იმ დროისათვის, როდესაც
“ძველი მემარცხენეების” მთავარი პარტიები შეასრულებენ თავიანთ ისტორიულ
ამოცანებს. ეს მოთხოვნები – ამბობდნენ ბუნტიორები – წარმოადგენს გადაუდებელ
პრობლემას ამჟამინდელი მომენტისა და არა მომავალი დროის. აქ ხშირ შემთხვევაში
მაგალითად მოჰყავდათ, ამერიკაში არსებული მოძრაობა “ძალაუფლება შავებს”.
1968 წლის მსოფლიო რევოლუციამ კოლოსალურ პოლიტიკურ წარმატებას მიაღწია, მაგრამ ამავდროულად იქცა კოლოსალურ პოლიტიკურ მარცხადაც. ის აღდგა,
როგორც ფენიქსი და მთელი მსოფლიო ააელვარა ნათელი ალით, მაგრამ შემდეგ
1970-იან წლებში ეს ალი თითქმის ყველგან ჩაქრა. არსებითად რევოლუციის მიღწევები საკმაოდ მწირი აღმოჩნდა. ცენტრისტულმა ლიბერალიზმმა დაკარგა თავისი
დომინანტური იდეოლოგიის როლი და გარდაიქმნა ერთ-ერთად მრავალ იდეოლოგიებს შორის. “ძველი მემარცხენეების” მოძრაობამ კრახი განიცადა ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელების თვალსაზრისით. უშუალოდ 1968 წლის რევოლუციონერების ტრიუმფი, კი შედგებოდა ცენტრისტული ლიბერალიზმის დაქვემ60

დებარებისგან განთავისუფლებით, რომელიც სუსტი და მოკლე ვადიანი აღმოჩნდა.
კონტრშეტევა, კონსერვატიული გლობალიზაცია: მემარჯვენე მოძრაობები
ზუსტად ასევე განთავისუფლდნენ, ცენტრისტულ ლიბერალიზმთან რაიმე სახის
კუთვნილებისაგან. მათ გამოიყენეს მსოფლიო ეკონომიკის სტაგნაცია და “ძველი
მემარცხენეების” მარცხი და განახორციელეს კონტრშეტევა, რასაც ჩვენ ნეოლიბერალურ (სინამდვილეში უფრო კონსერვატიულ) გლობალიზაციას ვუწოდებთ. ამ კონტრშეტევის მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა დაბალი კლასების მიერ კონტრადიევის
ციკლის ა ფაზის დროს მიღებული ყველა მიღწევისა და სარგებლის ლიკვიდაცია.
მემარჯვენეები მიისწრაფვოდნენ, რომ შეემცირებინათ წარმოების ყველა ძირითადი
ხარჯები, მოეხდინათ სოციალური უზრუნველყოფის, სახელმწიფოს ყველა სახეობის
დემონტაჟი და შეეჩერებინათ ამერიკის გლობალური ძალაუფლების ვარდნა მსოფლიო სისტემაში. ამ შეტევის კულმინაციად იქცა 1989 წელი, როდესაც საბჭოთა კავშირის კონტროლიდან გამოვიდა, მისი აღმოსავლეთ ევროპული სატელიტები. შემდეგ კი თვითონ საბჭოთა კავშირის დანგრევა მემარჯვენე ძალების მოულოდნელი
ტრიუმფის საბაბად იქცა მთელს მსოფლიოში. მემარჯვენეების შეტევამ გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად გრანდიოზული წარუმატებლობაც მოიტანა. 1970-იანი
წლებიდან კაპიტალის დაგროვებას უზრუნველყოფდა, გადასვლა წარმოების მეშვეობით მოგების მიღებიდან, ფინანსური მანიპულაციების მეშვეობით მოგების მიღებაზე, რომელსაც უფრო ზუსტად სპეკულაცია შეიძლება ვუწოდოთ. ამ სპეკულაციის
ძირითადი მექანიზმი მდგომარეობდა, კრედიტირების მეშვეობით წახალისებულ და
გაზრდილ მოხმარებაზე. არსებითად, ეს ხდება ნებისმიერი კონტრადიევის ციკლის ბ
ფაზის დროს. თუმცა ამჯერად სიახლე იყო, სპეკულაციებისა და დავალიანებების
მასშტაბი. ყველაზე ძლიერი აღმავლობის ა ფაზა, რომელიც კი დაფიქსირებულა
კაპიტალისტური მსოფლიო ეკონომიკის ისტორიაში, შეიცვალა ყველაზე ძლიერი
სპეკულაციური მანიით. სპეკულაციური ბუშტები გაიბერა და მთელი მსოფლიო
სისტემა მოიცვა – დაწყებული 1970-იან წლებში მესამე სამყაროსა და სოციალისტური
ბლოკის ქვეყნების ეროვნული ვალებით, დამთავრებული მსხვილი კორპორაციების
უსარგებლო ობლიგაციებით 1980-იან წლებში, სამომხმარებლო დავალიანებებით
1990-იან წლებში და ამერიკის მთავრობის საგარეო ვალით ბუშის ეპოქაში. სისტემა
მოძრაობს ერთი სპეკულაციური ბუშტიდან მეორისკენ. დღესდღეობით კი მსოფ61

ლიოში მხოლოდ ერთი სპეკულაციური ბუშტი დარჩა – ბანკების დოტაცია და
დოლარის მასიური ბეჭდვა.
ვფიქრობთ რომ კრიზისი, რომელიც სახეზეა მსოფლიოში, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება და ძალიან ღრმა იქნება. ის გაანადგურებს ეკონომიკური სტაბილურობის
უკანასკნელ და სუსტ საყრდენსაც, ამერიკული დოლარის როლს, როგორც სარეზერვო ვალუტისა, რომელიც უზრუნველყოფს დანაზოგების უსაფრთხოებას და როცა ეს
მოხდება მთავარი პრობლემა მსოფლიოს ყველა მთავრობისა აშშ-დან ჩინეთამდე,
საფრანგეთიდან რუსეთამდე და ბრაზილიამდე, არაფერს აღარ ვამბობთ უფრო
პატარა ქვეყნებზე – გახდება სამუშაოს გარეშე დარჩენილი მუშებისა და საშუალო
კლასის უკმაყოფილებისა და ამბოხებისგან თავის დაცვა, რომლებიც დაკარგავენ
თავიანთ შემოსავლებს, დანაზოგებსა და პენსიებს. ხალხის რისხვისაგან თავდაცვის
საშუალებად მთავრობები როგორც წესი მიმართავენ ფულის ბეჭვდასა და პროტექციონიზმს, რომლებიც მათი თავდაცვის პირველ როლს თამაშობენ. ასეთი ღონისძიებებით შესაძლებელია, იმ საფრთხეების არიდება, რომელიც ხელისუფლებას ემუქრება
და ჩვეულებრივი ხალხის მდოგომარეობის შემსუბუქება. მაგრამ მთლიანობაში, ეს
კიდევ უფრო აუარესებს სიტუაციას. სისტემა ჩიხში შედის, საიდანაც გამოსვლა
მსოფლიოს ძალიან გაუჭირდება. ეს ჩიხი გამოხატავს სულ უფრო და უფრო მძლავრ
რყევებს, რომლებიც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდიან რაიმე სახის მოკლევადიანი
ეკონომიკური, ან პოლიტიკური პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობას და ეს თავის
მხრივ კიდევ უფრო ამწვავებს საყოველთაო შიშსა და გაუცხოებას ჩვეულებრივ ხალხში. მკვეთრად გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა აზიური ქვეყნებისა –
პირველ რიგში იაპონიის, შემდეგ სამხრეთ კორეის და ტაივანის და ბოლოს ჩინეთისა
და უფრო ნაკლებად ინდოეთის – ქმნის წინაპირობას ახალი კაპიტალისტური
აღორძინების ტალღის აგორებისა, წარმოების მარტივი გეოგრაფიული გადანაცვლების მეშვეობით.
აზიის შედარებითი გაძლიერება რეალობაა, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მძლავრად
უთხრის ძირს კაპიტალისტურ სისტემას, რადგან სწრაფად იზრდება ადამიანთა
რიცხვი, რომელთა შორის დამატებითი ღირებულებაა გავრცელებული. კაპიტალისტური სისტემის ელიტა კი შეუძლებელია იყოს ძალიან დიდი, რადგან ეს ამცირებს
(და არ ზრდის) კაპიტალის დაგროვების შესაძლებლობას. ჩინეთის ეკონომიკური
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ექსპანსია აჩქარებს სტრუქტურული მომგებიანობის კლებას მსოფლიო კაპიტალისტურ ეკონომიკაში.
კაპიტალიზმის საზღვრები: საითკენ მიდის მსოფლიო ეკონომიკა? ამ კითხვაზე
საპასუხოდ, ჩვენს განხილვაში კიდევ ერთი ელემენტი უნდა ჩავრთოთ – მსოფლიო
სისტემების მუდმივი ტენდენცია, რომელიც ხორციელდება, ციკლური რიტმების
გარეშე. ნებისმიერი ტიპის სისტემა ფუნქციონირებს ერთი და იმავე ფორმალური
გზებით. ციკლური რიტმები განსაზღვრავენ მათ უწყვეტ მუშაობას. სისტემა გადის
უამრავი აღმასვლისა და დაღმასვლის ფაზებს, ზოგჯერ უფრო ძლიერს, ზოგჯერ კი
უფრო სუსტს. თუმცა დაღმასვლის ფაზა არასდროს სრულდება იმ ადგილზე,
საიდანაც დაიწყო აღმავლობის წინა ფაზა. იმისათვის, რომ ციკლი განახლდეს და
დაიწყოს ახალი ა ფაზა, ყოველთვის საჭიროა სისტემური საფასურის გადახდა.
სისტემა ყოველთვის უნდა წავიდეს კიდევ უფრო მეტი წონასწორობისკენ, თუნდაც
ის ისედაც მოძრაობდეს წონასწორობისკენ. მაგრამ პირიქითაც შეიძლება ითქვას, რომ
ყველა აღმასვლის ფაზა ხელს უწყობს ასიმპტომური უთანასწორობის ნელ ზრდას.
რთული მისახვედრი არ არის, როგორი მნიშვნელოვანია კაპიტალისტური
მსოფლიო

ეკონომიკისთვის

უთანასწორობა,

რამდენადაც

კაპიტალიზმი

არის

სისტემა, რომლის არსი მდგომარეობს კაპიტალის დაუსრულებელ დაგროვებაში და
რამდენადაც კაპიტალი გროვდება ბაზარზე მოგების მიღების გზით, საკვანძო
პრობლემა ყველა კაპიტალისტისთვის მდგომარეობს იმაში თუ როგორ აწარმოონ
პროდუქცია იმაზე რაც შეიძლება უფრო დაბალ ფასად, რომლითაც ის შეუძლიათ
შემდგომში გაყიდონ. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, რას წარმოადგენს წარმოების ხარჯები და რა განსაზღვრავს ფასს.
წარმოების ხარჯები იყოფა სამ ნაწილად: ხარჯები პერსონალზე (მთლიანი
პერსონალი), საწარმოო პროცესის ხარჯები (ნებისმიერი ხარჯები) და გადასახადები
(ნებისმიერი გადასახადი). ვფიქრობთ რთული შესამჩნევი არ არის რომ დროის
განმავლობაში ეს ხარჯები ადგენენ დიდ ნაწილს რეალური ფასისა, რომლითაც იყიდება პროდუქცია, ეს მიუხედავად კაპიტალისტების განუწყვეტელი მცდელობისა,
რომ შეკვეცონ ხარჯები და მიუხედავად განუწყვეტელი ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული სრულყოფისა, რომელიც ზრდის წარმოების ეფექტურობას. მოკლედ
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ავხსნათ, თუ რატომ ხდება ასე და შემდეგ ასევე მოკლედ ავხსნათ თუ რატომ გააჩნია
ელასტიურ მოთხოვნას საკუთარი საზღვრები.
ხარჯები პერსონალზე შეიძლება დაიყოს სამ კატეგორიად: შედარებით ნაკლებად კვალიფიციური სამუშაო ძალა, საშუალო დონის კადრები და უმაღლესი რანგის
მენეჯერები (ე.წ. ტოპ მენეჯერები). არაკვალიფიციური სამუშაო ძალისთვის ხარჯების გაზრდა, როგორც წესი დაკავშირებულია და შედეგია მუშების ერთობლივი
ორგანიზებული მოქმედებისა. როდესაც ეს ხარჯები ხდება ძალიან მაღალი მეწარმეებისათვის და პირველ რიგში მათთვის ვინც წარმოადგენენ წამყვან ინდუსტრიებს,
ძირითადი რეცეპტი არის, დაღმასვლის ფაზის დროს წარმოების გადატანა იმ
ადგილებში, სადაც ისტორიულად დაბალი ხელფასებია. როდესაც იქაც მუშები
მიმართავენ ანალოგიურ კოლექტიურ მოქმედებებს, წარმოება კვლავ სხვაგან გადადის. ეს არის ძვირი, მაგრამ ეფექტური გზა. თუმცა გლობალური მასშტაბით მოქმედებს “წრიალის ეფექტი”[64]. გაზრდილი ხარჯები არასდროს არ იძლევა სრული
კომპენსირების შესაძლებლობას. მსოფლიოში უკვე აღარ დარჩა ადგილი სადაც
შესაძლებელია წარმოების გადატანა, იმიტომ რომ ბოლო 500 წლის მანძილზე ეს
პროცესი განმეორდა რამოდენიმეჯერ, რაც დასტურდება მსოფლიო სისტემის
დერურალიზაციით (ურბანიზაციით).
გაზრდილი ხარჯები საკადრო თანამშრომლებზე, წარმოადგენს შედეგს ორი
სხვადასხვა პროცესისა: პირველი საწარმოო ერთეულის გაზრდილი მასშტაბი, საჭიროებს უფრო მეტ საშუალო დონის პერსონალს, რაც ზრდის საერთო გასავალს პერსონალზე. მეორე დაბალკვალიფიციური მუშახელის არაერთი კოლექტიური მოქმედებების შედეგად, წარმოშობილი პოლიტიკური რისკები, რომლის ნეიტრალიზირება ხდება ძლიერი საშუალო ფენის შექმნით, რომელიც მიზნად ისახავს გახდეს
მმართველი კლასის პოლიტიკური მოკავშირე. მაგალითად შესაძლო ვერტიკალურ
მობილურობას არაკვალიფიციური უმრავლესობისათვის, რაც თავის მხრივ თავიდან
აიცილებს მათ პოლიტიკურ მობილიზაციას. გაზრდილი დანახარჯები მაღალი რანგის მენეჯერებისათვის, არის პირდაპირი შედეგი ბიზნეს-სტრუქტურების მზარდი
სირთულეების – ცნობილი დაყოფა საკუთრებისა და კონტროლის, ეს ელიტარულ
მენეჯერებს საშუალებას აძლევს მიითვისონ კიდევ უფრო დიდი ნაწილი კომპანიის
შემოსავლებისა, რითაც მცირდება თანხების რაოდენობა, რომელიც მიემართება
64

”მფლობელებისკენ” როგორც მოგება, ან წარმოების რეინვესტირებისთვის მიმართული თანხები. ამ პროცესმა განსაკუთრებული მასშტაბები, ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შეიძინა. წარმოების ხარჯებიც იზრდება ანალოგიური მიზეზით. კაპიტალისტების ძალისხმევა პირველ რიგში მიმართულია ხარჯების ექსტერნალიზაციაზე, რაც გულისხმობს სწრაფვას იმისაკენ, რომ გადაიტანონ ხარჯების
ნაწილი სხვის მხრებზე. შესაძლებელია სამი ძირითადი სახის ექსტერნალიზაცია:
ტოქსიკური ნარჩენების გადამუშავება, რესურსების განახლება და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში XVI საუკუნიდან, როდესაც
მსოფლიოში კაპიტალისტური ეკონომიკა წარმოიშვა 1960 წლამდე, ხარჯების ექსტერნალიზაცია აბსოლუტურად ნორმალურ მოვლენად ითვლებოდა. როგორც წესი პოლიტიკური ხელისუფლებაც არ გამოთქვამდა მის საწინააღმდეგოდ არანაირ
პროტესტს [64].
XXI საუკუნეში, როდესაც კლიმატის ცვლილების საკითხი ფართო დისკუსიის
საგანი გახდა. სულ უფრო და უფრო მეტი მოთხოვნა ჩნდება ბუნებრივ პროდუქტებზე და გაძლიერდა მწვანეთა მოძრაობები. ძნელი დასაჯერებელია, რომ კვლავ
შეეგუონ იმას, რაც ხდებოდა ხუთი საუკუნის განმავლობაში, როდესაც ტოქსიკური
ნარჩენები, უერთდებოდა საერთო მოხმარების წყლებს და ეს ითვლებოდა სავსებით
ნორმალურად. ამჟამად ასეთი თავისუფალი საზოგადოებრივი საკუთრება თითქმის
აღარ დარჩა – ანალოგიურად მსოფლიო სამუშაო ძალის დერურალიზაციისა. ჯანმრთელობის საკითხები და მასთან დაკავშირებული ხარჯები მოულოდნელად,
იმდენად მწვავე საშინაო პრობლემად იქცა, რომ არ შეიძლება, მან არ გამოიწვიოს
გადამწყვეტი პოლიტიკურ რეაქცია, გარემოს სისუფთავის დაცვის შენარჩუნებისთვის
ბრძოლის თვალსაზრისით.
მეორე

ექსტერნალიზაცია

დაკავშირებულია

რესურსების

განახლებასთან,

რომელიც სერიოზული პრობლემა გახდა ასევე ცოტა ხნის წინ, მსოფლიოს მოსახლეობის სწრაფი ზრდის გამო. უეცრად ყველა შეშფოთდა რესურსების უკმარისობის
გამო – უკმარისობის ენერგორესურსების, წყლის, ტყეების, სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციების, თევზისა და ხორცის. ყველამ მოულოდნელად დაიწყო ღელვა იმ
საკითხის გამო, თუ ვინ, რა და როგორი მიზნით იყენებს ამ რესურსებს.
მესამე ექსტერნალიზაცია უკავშირდება ინფრასტრუქტურას. იმისათვის, რომ
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შენი პროდუქცია, მსოფლიო ბაზარზე გაიტანო საჭიროა ტრანსპორტი და კავშირები,
ინვესტირება ამ მიმართულებით ზრდიან მათ სისწრაფესა და ეფექტურობას. თუმცა
მეწარმეები ინფრასტრუქტურაზე ტრადიციულად გასავლების მხოლოდ მცირე
ნაწილს

ხარჯავენ. ყოველივე

ამის

შედეგი

ხელისუფლებას

უბიძგებს,

იმის

საჭიროებისკენ, რომ საკუთარ თავზე აიღოს ტოქსიკური ნარჩენების დამუშავების,
რესურსების განახლებისა და ინფრასტრუქტურის გაფართოების აუცილებელი ხარჯების ნაწილი. ეს რომ გააკეთოს, მთავრობა იძულებულია გაზარდოს გადასახადები.
გარდა ამისა არ სურთ მათი გაკოტრება, ისინი თხოვენ მეწარმეებს, რომ მიმართონ
უფრო მეტი ძალისხმევა ხარჯების ინტერნალიზაციაზე, რაც რა თქმა უნდა მკვეთრად
სცემს წარმოების მომგებიანობას და ბოლოს იზრდება დაბეგვრა. გადასახადები
იკრიფება ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა დონეზე, გარდა ამისა, არსებობს კერძო
გადასახადები კორუფციის, ან გამომძალველობის სახით, რომელსაც ორგანიზებული
მაფია ახორციელებს. არსებითად მწარმოებელისთვის სულერთია ვის უხდის ის
გადასახადს, მისთვის ეს მხოლოდ ხარჯებია. მასშტაბები კერძო გადასახადებისა იზრდებოდა, მსოფლიო ეკონომიკური აქტიურობის გაფართოებისა და სახელმწიფო
ბიუროკრატიული სტრუქტურის გართულებასთან ერთად. მაგრამ ძირითად იმპულსებს გადასახადების ზრდისა წარმოადგენდა მსოფლიო ანტისისტემური მოძრაობების გავლენა პოლიტიკურ კულტურაზე – რასაც მსოფლიო პოლიტიკის დემოკრატიზაციაც შეიძლება ვუწოდოთ.
სახალხო მოძრაობები გამოდიოდნენ გარანტირებული ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის მოთხოვნით, სამ ძირითად სახელმწიფო მომსახურებაზე: განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. უკანასკნელი ორასი წლის მანძილზე, ერთის მხრივ გაიზარდა ამ მომსახურეობების დონე და მეორეს მხრივ გაფართოვდა გეოგრაფია იმ ადგილებისა, სადაც ჩნდება ასეთი მოთხოვნები. გარდა ამისა
დღეს დღეობით არ არსებობს, ისეთი ხელისუფლება, რომლისგანაც არ ითხოვენ სოციალურ უზრუნველყოფას, თუმცა განსხვავებული რაოდენობის მიხედვით, რომელიც დამოკიდებულია ამ ქვეყნის კოლექტიურ სიმდიდრეზე. ყველა ეს სამივე სახე
წარმოების ხარჯებისა, უკანასკნელი ხუთასი წლის მანძილზე სტაბილურად იზრდებოდა. ყველაზე მკვეთრი ზრდა აღინიშნა 1945 წლის შემდგომ პერიოდში, არ შეიძლება უბრალოდ ამაღლდეს პროდუქციის გაყიდვის ფასი, რათა რეალური მოგება
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შენარჩუნდეს? ზუსტად ამის გაკეთებას შეეცადნენ 1970 წლის შემდეგ [64]. ასეთი
ზრდა განხორციელდა მზარდი ფასების სახით, გამოწვეული გაზრდილი მოხმარებით, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იყო გაზრდილი კრედიტირებით. ეკონომიკური კრახი, რომელსაც ჩვენ ახლა განვიცდით გამოწვეული იყო იმ
ფაქტით, რომ მოთხოვნის მოქნილობას თავისი საზღვრები აქვს. როდესაც ყველა
ცხოვრობს მათი საშუალებების მიღმა, დგება მომენტი, როდესაც ვინმემ უნდა შეწყვიტოს ეს და შემდეგ ყველა დანარჩენი მიყვება მის მაგალითს. ამ სამი ელემენტის ერთობლიობა – “ჩვეულებრივი” კრახის მასშტაბები, წარმოების ხარჯების რეალური
ზრდა და საგარეო ზეწოლა სისტემაზე, რაც გამოიხატება ჩინური (და საერთოდ
აზიური) ეკონომიკის ზრდით, ნიშნავს იმას, რომ Humpty Dumpty დაინგრა კედელივით და მისი აღდგენა უკვე აღარავის შეუძლია. სისტემა ძალიან, ძალიან შორს
არის წონასწორობისგან და ამას ადასტურებს კოლოსალური რყევები. შედეგად
მოკლევადიანი პროგნოზები შეუძლებელი ხდება და ეს იწვევს მოუმზადებლობას
მივიღოთ გადაწყვეტილება. ზუსტად ასეთ მდგომარეობას ეწოდება სტრუქტურული
კრიზისი. დღესდღეობით ჩვენ ვიმყოფებით სისტემური პროცესის გაორების მდგომარეობაში. საკითხი უკვე აღარ მდგომარეობს იმაში, თუ როგორი მეთოდებით უნდა
მოიშუშოს კაპიტალისტურმა სისტემამ ჭრილობები და განაახლოს შეტევა. საკითხი
მდგომარეობს იმაში, თუ რა ჩაანაცვლებს ამ სისტემას? და როგორი ტიპის წესრიგი
იქნება ამორჩეული არსებული ქაოსური მდგომარეობიდან [64]. რა თქმა უნდა, ეს
ყველაფერი ჯერ კვლავ არ არის გასაგები. ხალხის უმრავლესობა აგრძელებს ცხოვრებას ისე, როგორც ძველი სისტემის დროს ცხოვრობდა და მუშაობს ძველი წესებით. არ
შეიძლება იმის თქმა, რომ ისინი ცდებიან. სისტემა რეალურად კვლავ მოქმედებს და
მისი წესებიც ძალაშია. მხოლოდ ამ ძველი წესების გამოყენება, კიდევ უფრო ამწვავებს სტრუქტურულ კრიზისს. მითუმეტეს, რომ ზოგიერთები უკვე აცნობიერებენ,
რომ ჩვენ სისტემური გაორების პროცესში ვიმყოფებით და მათ ესმით, თუნდაც
ინტუიტურად, რომ ამ მომენტში შეთანხმებული მოქმედება, საშუალებას გვაძლევს
ერთმნიშვნელოვნად ამოვირჩიოთ ერთი, ან მეორე მიმართულება. შეიძლება ითქვას,
რომ გადაწყვეტილება მიღებულია, მაშინაც კი თუკი სიტყვა “გადაწყვეტილება” მეტისმეტად ანთროპომორფისტულად ჟღერს. სისტემური კრიზისის პერიოდი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც არენა, რომელზეც მიმდინარეობს ბრძოლა, ახალი
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სისტემის ასარჩევად. ამ ბრძოლის შედეგები თავისი ბუნებით არაპროგნოზირებადია,
მაგრამ ბრძოლის არსი აშკარაა. ჩვენ ვდგავართ არჩევანის წინაშე. ალტერნატივის
დეტალური აღწერა შეუძლებელია, მაგრამ მაინც შევეცდებით გამოვყოთ მისი
ყველაზე ზოგადი ნიშნები.
რთული არჩევანი: ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ “კოლექტიური” არჩევანი ახალი
სტაბილური სისტემის სასარგებლოდ, რომელიც ზოგიერთი თავისი ძირითადი
მახასიათებლებით ძველ სისტემას მოგვაგონებს – კერძოდ იერარქიულობით, ექსპლუატაციითა და პოლარიზებით. ეჭვგარეშეა, რომ მას შეუძლია მიიღოს ყველაზე
განსხვავებული ფორმები, მათ შორის უფრო უხეში, ვიდრე ახლანდელი კაპიტალისტური სისტემაა, რომელშიც ვცხოვრობთ. სხვა მხრივ, ჩვენ შეგვიძლია ამოვირჩიოთ
რადიკალურად განხვავებული სისტემა, რომელიც აქამდე არასდროს არ არსებულა წინამორბედებთან შედარებით უფრო დემოკრატიული და შედარებით უფრო ეგალიტარიანული. ჩვენ ამ ორ ვარიანტს ვუწოდებ “დავოსის მოდელს” და “პორტუალეგრეს მოდელს”. მაგრამ დასახელებები აქ მნიშვნელოვანი არ არის. მნიშვნელოვანია გამოვარკვიოთ, როგორი შესაძლო ორგანიზაციული სტრატეგიით შესაძლოა ჩაერთოს ერთი, ან მეორე მხარე ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში – რომელიც ამ, ან სხვა ფორმით მიდის 1968 წლის მსოფლიო რევოლუციის მომენტიდან და სავარაუდოდ არ
დასრულდება 2050 წლამდე. თუმცა სანამ გადავალთ სტრატეგიებზე, უნდა აღინიშნოს სტრუქტურული კრიზისის ორი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი. სისტემური
რყევები იმდენად დიდია, რომ თითქმის არანაირ ძალას არ ძალუძს მისი დაბრუნება
წონასწორობის მდგომარეობისაკენ. სისტემის “ნორმალური” ფუნქციონირების ხანგრძლივ პერიოდში, ამ ძალებს შეუძლიათ წინ აღუდგნეენ და შეზღუდონ მასიური
სოციალური მობილიზაციები (ე.წ. რევოლუციები) მაგრამ როდესაც სისტემა შორს
არის წონასწორობისგან, ხდება საპირისპირო და პატარა სოციალურ მობილიზაციებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი შედეგის მოტანა. კომპლექსური სისტემის თეორიაში ეს არის მდგომარეობა, რასაც “პეპლის ეფექტი” ეწოდება, გარდა ამისა ჩვენ
შეგვიძლია ანტიკური ფილოსოფიის ტრადიციების მიხედვით ეს სიტუაცია წარმოვსახოთ მომენტად, როდესაც თავისუფალი ნება დგება დეტერმინიზმზე მაღლა.
პრიგოჟინი ამ სახით აღწერს კომპლექსურ სისტემას “ვიწრო ბილიკი, ორ კონცეფციას
შორის, რომელთაგან თითოეულს მივყავართ გაუცხოებისკენ: დეტერმინისტული
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კანონებით მართული სამყარო, არ ტოვებს ადგილს ნოვაციისთვის და ვიღებთ ღმერთის მიერ მართულ სამყაროს, სადაც ყველაფერი არის აბსურდული, ლოგიკას მოკლებული და გაუგებარი” [64].
მეორე ძირითადი მახასიათებელი სტრუქტურული კრიზისისა, მდგომარეობს
იმაში, რომ ორივე ბანაკიდან არც ერთს არ ყავთ და არ შეუძლიათ ყავდეთ ვერტიკალური სტრუქტურები. აქ არ არის და შეუძლებელია არსებობდეს მმართველი კლასის
აღმასრულებელი კომიტეტი, ან ჩაგრული კლასების პოლიტბიურო. მათ შორისაც კი
ვინც აცნობიერებს, რომ ახლა მიმდინარეობს ბრძოლა ახალი სისტემის არჩევისათვის
და იღებენ მონაწილეობას, არსებობს მრვალრიცხოვანი მოთამაშეები, რომლებიც
ექაჩებიან საბანს სხვადასხვა მიმართულებით და არ შეუძლიათ საკუთარი ძალისხმევის კოორდინირება. გარდა ამისა, ორივე ამ ჯგუფების გამორჩეულ მებრძოლებს არ
ძალუძთ დაარწმუნონ უფრო ფართო ფენები, რომელიც წარმოადგენს პოტენციურ
საფუძველს მათი მოძრაობებისა, ახალ სისტემაზე შესაძლო გადასვლის გზაზე.
მოკლედ რომ ვთქვათ სტრუქტურული კრიზისის ქაოსი აისახა, ორი ბანაკის
შედარებით ქაოტურ სტრუქტურაზე, რომლებიც აწარმოებენ ბრძოლას იმისათვის
თუ რა სისტემა შეცვლის მიმდინარეს. ჩვენ ამ სტრუქტურული კრიზისის დროს, ისღა
დაგვრჩენია, რომ მოვახდინოთ ორივე ბანაკის მიერ შემუშავებული სტრატეგიის
ანალიზი, იმ მიზნით, რომ მივიღოთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება
ჩვენი მორალური პრინციპებისა და შეხედულებების გათვალისწინებით [64].
ოთხმრივი ბრძოლა: დავიწყოთ “დავოსის მოდელის” სახელით წოდებული ბანაკის სტრატეგიით. ამ ბანაკში სახეზეა ღრმა განხეთქილება. მათი ერთი ნაწილი
შედგება მათგან ვინც მიისწრაფვის ააგოს უკიდურესად რეპრესიული სისტემა, რომელიც ღიად ახდენს პროპაგანდირებას იმ მსოფმხედველობისა, რომელიც გულისხმობს კვალიფიციური, ფარული, ყველა სახის პრივილეგიებით დაჯილდოებული
ხელისუფლების მმართველობისა, რომელიც განაგებს მორჩილ სუბიექტებს. ისინი
არა მარტო გამოდიან ასეთი მსოფლიო წესრიგის იდეით, არამედ გვთავაზობენ საკუთარი შეიარაღებული ძალების შექმნას ოპოზიციური ძალების გასანადგურებლად.
მეორე ჯგუფს მიაჩნია, რომ გზა ხელისუფლებისა და პრივილეგიებისაკენ ძალზედ
მერიტოკრატიულ სისტემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული, რომელიც მოახდენს თავის
სამსახურში მნიშვნელოვანი კადრების რეკრუიტირებას, რადგანაც სისტემის მართვი69

სათვის აუცილებელია არა იმდენად ძალა რამდენადაც დარწმუნება. ეს ჯგუფი მოუწოდებს ფუნდამენტური ცვლილებებისკენ და ბევრ ლოზუნგს სესხულობს ანტისისტემური მოძრაობებისგან – მათ შორის იდეებს “მწვანე” მსოფლიოს, მულტიკულტურული უტოპიისა და მერიტოკრატიული შესაძლებლობების შესახებ, მაგრამ არ
სურთ უარი თქვან პოლარიზაციასა და უთანასწორობაზე. რაც შეეეხება “პორტუალეგრეს მოდელად” წოდებულ ბანაკს, აქაც შეინიშნება ანალოგიური განხეთქილება.
ამ ბანაკში არიან ისინი ვინც გამოდიან მსოფლიოს მაქსიმალური დეცენტრალიზაციის იდეით, რომელშიც უპირატესობა ენიჭება რესურსების გრძელვადიან და
რაციონალურ განაწილებას და არა ეკონომიკურ ზრდას, რომელშიც შესაძლებელია
ინოვაციები, სპეციალისტების ვიწრო ჯგუფის გამოჩენის გარეშე, რომელიც საზოგადოების ფართო კონტროლის მიღმა იმყოფება. ეს ჯგუფი გვთავაზობს უნივერსალური სისტემის აგებას, რომელიც შედგება უსასრულო კომბინაციით სიბრძნისა,
რომელიც შექმნილი და წარმოებული იქნება სხვადასხვა კულტურის ხალხის მიერ.
მეორე ჯგუფი ორიენტირებულია და აგრძელებს ორიენტირებას ზემოდან ტრანსფორმირებაზე. პერსონალზე და სპეციალისტებზე, რომლებიც თვლიან რომ ისინი
უკეთ ერკვევიან სხვა გარემოებებში. ეს ჯგუფი უპირატესობას ანიჭებს ისეთ მსოფლიო წესრიგს, რომელიც მიისწრაფვის უფრო მეტი კოორდინირებისა და ინტეგრაციისკენ და არა დეცენტრალიზაციისკენ. იგი ერთგულია ფორმალური ეგალიტარიანიზმისა, მაგრამ შიში აქვს რეალური ინოვაციებისა და არ აქვს საკმარისი მოთმინება იმისათვის, რომ ააშენოს ჭეშმარიტად გლობალური, მრავალმხრივი უნივერსალიზმი [64].
ამგვარად, ჩვენ ვვარაუდობთ არა ორმხრივ, არამედ ოთხმრივ ბრძოლას ახალი
სისტემის შექმნისათვის როგორც ორ დაპირისპირებულ ბანაკს შორის, ისე თითოეული მათგანის შიგნით. ჩვენ ვიღებთ დამაბნეველ სიტუაციას – მორალური და
პოლიტიკური თვალსაზრისით დაბნეული ინტელექტუალებით. რომელთა უმრავლესობა ამტკიცებს, რომ ამ ბრძოლის რეზულტატები პრინციპულად არაპროგნოზირებადი და ბუნდოვანი ხასიათისაა.
რა შეიძლება ითქვას, პრაქტიკული ნაბიჯების შესახებ რომლებიც ყველა ჩვენგანმა უნდა გადავდგათ, როგორც ინდივიდებმა. ზუსტი რეკომენდაციების მიცემა
შეუძლებელია, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხაზი გავუსვათ ძირითად მიმართულებებს,
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რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ მოკლევადიან პერიოდში, იმ მიზნით,
რომ

მინიმუმამდე

დავიყვანოთ

ძველი

სისტემის

დემონტაჟთან

და

რთულ

გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებული პრობლემები.
მეორე, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ: გამუდმებით მივიღოთ მონაწილეობა
ინტელექტუალურ დისკუსიებში სასურველი მსოფლიო სისტემის პარამეტრების და
შესაძლო გადასვლის სტრატეგიების შესახებ. ამის გაკეთება საჭიროა რეგულარულად, ამასთან მზადყოფნა მოვისმინოთ სხვათა განსხვავებული აზრი და შევინარჩუნოთ კეთილგანწყობა, თუნდაც არ ვეთანხმებოდეთ მათ თვალსაზრისს. რეგულარული გახსნილი დისკუსია საშუალებას იძლევა უფრო ნათელი წარმოდგენა გვქონდეს, თუ რა გველის მომავალში.
მესამე – შევქმნათ აქ და ყველგან, პატარა და დიდ მასშტაბში ალტერნატიული
დეკომოდიფირებული წარმოების საშუალებები. ამ პროცესის მიმდინარეობის დროს
ჩვენ შეგვიძლია

მივიღოთ წარმოდგენა

პლიუსებისა და მინუსების შესახებ

სხვადასხვა კონკრეტული ვარიანტებისა და მოვახდინოთ დემონსტრირება იმისა,
რომ არსებობს სხვა გზები სტაბილური და გონივრული წარმოებისთვის, გარდა
მოგების სურვილისკენ სწრაფვისა, როგორც ეს ახლაა, ჩვენს ეკონომიკურ სისტემაში.

2.2. XXI საუკუნის დასაწყისის გლობალური ფინანსური კრიზისის ანალიზი და
მისი გავლენა საქართველოზე
საქართველოში შექმნილი ვითარება შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვნად დავახასიათოთ. ერთის მხრივ, იგი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ის მიჯნა, რომლის
იქითაც ეკონომიკური პოტენციალის დეგრადაცია დაიწყება, მეორეს მხრივ, როგორც
მეურნეობრიობის თვისებრივად ახალ პირობებში დინამიკური განვითარების უზრუნველმყოფი პლაცდარმი, რომელმაც ქვეყანა უღრმესი კრიზისიდან სტაბილიზაციისა და ეკონომიკური ზრდის გზაზე უნდა გაიყვანოს. აღსანიშნავია, რომ რეფორმების გატარებისადმი მიდგომა, რომელსაც საბაზრო ურთიერთობებსა და მსოფლიო ეკონომიკაში სტიქიურად, უმართავად შესვლაზე ჰქონდა გეზი აღებული, სათანადო დასაბუთების გარეშე იყო მიღებული. არ შეიძლება რაიმე გამართლება ჰქონდეს იმ "კეთილ" ზრახვებს, რომ ფასების სტიქიური, შოკური ლიბერალიზაცია,
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ელვისებური, ეკონომიკურად უმართავი პრივატიზაცია, მართვისა და რეგულირების
სახელმწიფო სისტემის რღვევა და ძველი სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის
ლიკვიდაციის სხვა დირექტიული ღონისძიებები თითქოს მოიტანდა თავისუფალ,
ცივილიზებულ მეწარმეობასა და ეფექტიან საბაზრო ეკონომიკას [30,გვ15-95].
კრიზისი მრავალ მიზეზთა რთული კომპლექსის შედეგი აღმოჩნდა, რომელთაგან უნდა გამოვყოთ, როგორც ყოფილი სსრკ-დან მიღებული მძიმე ეკონომიკური
მემკვიდრეობა, ისე ეკონომიკური რეფორმის შედეგად წარმოქმნილი ახალი მწვავე
პრობლემები. სსრკ-ისა და მისი ერთიანი სახალხო-მეურნეობრივი კომპლექსის დაშლის შემდეგ საქართველომ, ისე როგორც კავშირის ყველა ყოფილმა სუბიექტმა, მემკვიდრეობით მიიღო ისეთი ეკონომიკური სისტემა, რომელსაც ჰქონდა სპეციფიკურად ორიენტირებული დარგობრივი სტრუქტურა, გაწყვეტილი სამეურნეო კავშირები, მოშლილი ფინანსური სისტემა [18,გვ185]. ამას თან ახლდა საბაზრო ურთიერთობების გამოცდილებისა და ეკონომიკის ახალი საფუძვლების ფორმირებისათვის
საჭირო

საკანონმდებლო

ბაზის

სრული

უქონლობა.

გარდა

ამისა,

ქვეყანამ

წარსულისგან მემკვიდრეობით მიიღო პარალიზებული ეკონომიკა და მისი მართვის
ადმინისტრაციულ-ბიუროკრატიული

სისტემა,

რომელიც

უარყოფდა

საბაზრო

მექანიზმებსა და რეგულატორებს და ამუხრუჭებდა სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ
პროგრესს. საქონლის ექსპორტით მიღებული შემოსავლები მხოლოდ იმის საშუალებას იძლეოდა, რომ დროებით და ნაწილობრივ შეევსოთ საქონლის მზარდი
დეფიციტი, რომელიც ეკონომიკაში არსებული სტრუქტურული დისპროპორციების
საშიშ გაძლიერებაზე მოწმობდა. ყოველივე ამას უნდა დავუმატოთ სსრკ-ის დაშლის
ეკონომიკური შედეგები, რომელიც ადრე ერთიან სახალხო-მეურნეობრივ კომპლექსად ვითარდებოდა. საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებთან საქართველოს
ეკონომიკური კავშირების დეზორგანიზაცია ეკონომიკური სირთულეების მთავარი
მიზეზი გახდა, 90-იან წლებში ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების რეალიზაციის პირველ ეტაპზე [18,გვ185]. ამასთან, არასწორი იქნებოდა ეკონომიკური
კოლაპსის მიზეზების დაყვანა მხოლოდ ამაზე. არანაკლები მნიშვნელობა ჰქონდა
განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების შედეგებს, რომლებმაც ახალი
სამეურნეო წინააღმდეგობები და დისპროპორციები წარმოშვა. ნეგატიური როლი
ითამაშა ეკონომიკური რეფორმების ჩარჩოებში განხორციელებულმა ნაჩქარევმა
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მასშტაბურმა გარდაქმნებმა და სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის დაკნინებამ
ეკონომიკური რეფორმების პროცესში. გათვლა საკმაოდ პრიმიტიული იყო: ახალი
საბაზრო მექანიზმები, უფრო მარტივად კი - ბაზარი, თვითონვე გამოასწორებს მდგომარეობას, აღმოფხვრის დისპროპორციებს, უზრუნველყოფს მდგრად ზრდაზე გადასვლას. ამასთან, გათვალისწინებული არ იყო მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების,
განსაკუთრებით, რეგულირებადი, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების საყურადღებო გამოცდილება. უგულებელყოფილი იყო ეკონომიკური დემოკრატიის საფუძვლები და განაწილების ურთიერთობების თანამედროვე პარამეტრები, მაშინ როდესაც 1929-1933 წლების მსოფლიო ეკონომიკურმა
კრიზისმა თვალნათლივ გვიჩვენა, რომ მის წარმომქმნელ თვითრეგულირების მექანიზმებს არ შეუძლიათ თვითონვე უზრუნველყონ კრიზისიდან სწრაფად გამოსვლა
და აუცილებელი მაკროეკონომიკური რეგულირების სისტემის ჩამოყალიბება
[30,გვ15-95].
ქვეყნის მაკროეკონომიკური რეგულირება არის არა სტიქიური, არამედ მიზანმიმართული, რეგულირებადი პროცესი, რომელიც განუყოფელია გარდაქმნათა სტრატეგიის გულდასმით დამუშავებისაგან, რეალიზაციისაგან და მასზე დაფუძნებული
რეფორმების კონკრეტული გეგმებისაგან. მისთვის უცხოა მიზნებისა და ამოცანების,
განხორციელების ეტაპების, ფორმებისა და მეთოდების გაურკვევლობა. რაც შეეხება
საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, მის თავისებურებად იქცა ასეთი სტრატეგიის
ფაქტობრივად უქონლობა, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა ვითარება. აშკარაა, რომ
სტრატეგიის დოქტრინას უნდა გაეთვალისწინებინა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის ფორმებისა და ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილებაც და საქართველოს
ეროვნულ-სპეციფიკური

პირობების

მთელი

კომპლექსიც.

საზღვარგარეთის

მდიდარი გამოცდილებიდან ფაქტობრივად შაბლონად აიღეს მხოლოდ და მხოლოდ
ერთი ვარიანტი და ისიც ნაწილობრივად, პრიმიტიულად იყო გაგებული.
გარდამავალ პერიოდში რადიკალურმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა, საქართველოს საზოგადოების დემოკრატიზაციისკენ აღებულმა კურსმა, მსოფლიო ეკონომიკურ თანამეგობრობაში ინტეგრაციის მცდელობამ რეალური წანამძღვრები შეუქმნა
ინვესტიციური ბაზრის შექმნასა და ფუნქციონირებას.
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გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის
შემადგენელი ნაწილია, მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა ბუნებრივია საქართველოს
ეკონომიკაზეც იქონია ნეგატიური გავლენა და ქვეყანა მრავალი გამოწვევის წინაშე
დააყენა. გასულ წლებში საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი უცხოეთიდან კერძო კაპიტალის ნაკადების (პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და საბანკო კრედიტები) და საბიუჯეტო სახსრების მუდმივი
ზრდა წარმოადგენდა. ამდენად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების და
საბანკო კრედიტების შემცირება ეკონომიკური ზრდის შეფერხების მნიშვნელოვანი
ფაქტორები იქნება [34]. რას უკავშირდება ინვესტიციების შემცირება? საქართველოში
ინვესტიციების მნიშვნელოვანი შემცირება ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს
მოვლენების შემდგომ დაიწყო. მიმდინარე ეტაპზე ასევე გვაქვს მსოფლიო ფინანსური
კრიზისით გამოწვეული ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია. იგი ასევე უკავშირდება საქართველოში მსხვილი საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის ამოწურვას,
ხოლო მცირე საპრივატიზაციო ობიექტები მნიშვნელოვან ამინდს ვერ ქმნიან [28].
ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტიდან
გამომდინარე, ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებით მთლიანი შიდა პროდუქტის მოხმარების და სახელმწიფო შესყიდვების კომპონენტების პროცენტული წილი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ინვესტიციების კომპონენტი მცირდება, რაც საბოლოო
ჯამში არასახარბიელო გადანაწილებამდე მიგვიყვანს. წარმოების შეფერხება გაზრდის ექსპორტ-იმპორტს შორის უარყოფით სალდოს და შესაბამისად წმინდა
ექსპორტის უარყოფითი მაჩვენებელი უფრო გაიზარდა [25].
როგორც წესი, მშპ-ს და საინვესტიციო ნაკადების შემცირება საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირების უმთავრესი ფაქტორია.
მსოფლიო ფინანსურ კრიზისს, მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდა და შესაბამისად მოხმარების შეზღუდვა მოჰყვა (გამონაკლისია მხოლოდ ნავთობი, ნავთობპროდუქტები და ზოგიერთი სხვა პროდუქცია). ეს ტენდენცია რამდენადმე გაგრძელდება ახლო მომავალშიც [42].
საქართველოში უკანასკნელ წლებში სიღარიბის გამუდმებულ ზრდას ჰქონდა
ადგილი, ჯერ კიდევ აგვისტოს მოვლენებამდე და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის
დაწყებამდე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანების რაოდენობა 1 მლნ.-ზე
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მეტი იყო. გაზრდილი უმუშევრობისა და სამომხმარებლო პროდუქციაზე მაღალი
ფასების გამო, სიღარიბის მაჩვენებლის კვლავ ზრდას უნდა ველოდოთ [25].
დონორები და საქართველო: 2008 წელს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო აშშ-ისა და
ევროპის სახელმწიფოების მიერ 4,5 მილიარდი დოლარის უპრეცედენტო დახმარების
გამოყოფა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში დანგრეული ევროპის აღსადგენად ე.წ. “მარშალის გეგმით” 2,5 მილიარდი დოლარი გაითვალისწინეს და ეს თანხა
ევროპაში 17 ქვეყანაზე გადანაწილდა [6]. ამ დახმარების წყალობით ევროპის ეკონომიკაში სამი წლის შემდეგ 30%-იანი ზრდა აღინიშნა. მაშინდელი დოლარი უფრო
მყარი იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად, ეს დახმარება, რასაც საქართველოს დაპირდნენ,
“მარშალის გეგმაზე” მასშტაბურია. ამასთან ეს დახმარება რწმენას აძლევს უცხოელ
ინვესტორს, რომ აქ ფულის ჩადება გამართლებულია, თანაც ინვესტორმა იცის, რომ
ამ პერიოდში სიიაფეა, რაც დამატებითი სტიმული იქნება. აშშ-თან თანამშრომლობის
ხელშეკრულების ხელმოწერა ინვესტორის რწმენის გამყარებას ხელს შეუწყობს.
დახმარების გამოყენების გზები: თანხის ნაწილი, ბუნებრივია, სოციალურ
დაცვაზე მიდის. დიდი ნაწილი კი ინფრასტრუქტურის განვითარებას უნდა მოხმარდეს, ეს სამუშაო ადგილებს შექმნის - გზა რომ გაიყვანონ, იქ ვიღაცამ უნდა იმუშაოს. მაგრამ წინასწარ დეტალურად უნდა გაიწეროს, რომ ეს თანხა განსაზღვრული
დროის შემდეგ კონკრეტულ პროდუქციას მოგვცემს. თუ თანხა პირდაპირ ხალხის
ჯიბეში წავა, რომელსაც მაღაზიაში დახარჯავენ, და ასეთი ბევრი იქნება, ფასები
გაიზრდება. მაგრამ თუ პროდუქტი შეიქმნა, ეს ინფლაციას არ გამოიწვევს [21].
თანხის ნაწილი ბანკების ლიკვიდობის გაუმჯობესებას უნდა მოხმარდეს,
მკაცრი რეგულირებისა და ზედამხედველობის ქვეშ. პირველ რიგში, ბანკები უნდა
იყოს საიმედო. საწარმოო სიმძლავრეებს სახელმწიფო თვითონ ვერ შექმნის, ის უნდა
დაეხმაროს ბიზნესს ბანკის მეშვეობით. ხელი უნდა შეუწყოს, რომ მათ ბიზნესის
დაკრედიტება გაზარდონ. მთავრობას შეუძლია ეს თანხები სახელმწიფო გარანტიებით, შესაბამისი დაზღვევით გასცეს. უცხოელ ინვესტორსაც შესთავაზოს - „შენ
ბიზნესი აწარმოე და პოლიტიკურ რისკებს მე დაგიზღვევ“.
რას მივიღებთ შედეგად? შემოსავლის შემცირების შემდეგ კომპანიები იძულებული გახდნენ, ხარჯების ეკონომია გაეწიათ. პირველ რიგში, თანამშრომლების
გაშვება და მარკეტინგული ხარჯების შემცირება დაიწყეს. განვადებების სერვისის
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შეზღუდვა რითეილერებს გაყიდვას შეუმცირებს, მაგრამ დროებით. ისინი სხვა გზებს
მონახავენ გაყიდვის გასაზრდელად. ზოგიერთი დაიხურება, ეს საბაზრო პრინციპია,
მაგრამ სხვა - ბიზნესს გააკეთებს.
მთავრობა კერძო ორგანიზაცია ვერ გახდება, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნესს, საგადასახადო რეჟიმი შეუმსუბუქოს, განაკვეთები დაბლა დაწიოს, ინვესტორების მოზიდვაზე იზრუნოს.
რა მოელის ლარს? ექსპორტ-იმპორტს შორის უარყოფითი სალდო რაღაცით
უნდა დავაფინანსოთ. ექსპორტი შეზღუდული გვაქვს, არც ნავთობი გვაქვს, არც სხვა
ბუნებრივი რესურსი. ის, რაც ექსპორტზე გადის, ძალიან მცირეა. შესაბამისად დოლარზე ჭარბი მოთხოვნაა, რისი დაკმაყოფილება ეროვნულ ბანკს სავალუტო რეზერვებით უხდებოდა [26]. რეზერვები ულევი არ არის და ამიტომ, ლარი რბილად მიაბეს
დოლარს, რათა მის კურს მიჰყვეს. ლარის კურსს ხელოვნურად იჭერდნენ და ის შორს
არის რეალურ წონასწორობისგან. ბოლოს იძულებულნი გახდნენ, ლარის კურსი დაეწიათ და დოლარზე მოთხოვნა ამით შეამცირეს. ლარის კურსი ევროპული ვალუტის
მიმართ დოლარისა და ევროს თანაფარდობის შესაბამისად დგინდება. ასე რომ არ
იყოს,

ვიღაც

ევროს

იყიდის,

დოლარზე

გადაახურდავებს,

შემდეგ

ლარში

კონვერტაციას მოახდენს და ფულს გააკეთებს.
საერთაშორისო ბაზარზე დოლარისა და ევროს კურსზე ძალიან ბევრი ფაქტორი
მოქმედებს. ამჟამად დოლარი საერთაშორისო ბაზარზე შესუსტებულია. მისი კურსი
დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენ ხანს გასტანს პრობლემები შეერთებული შტატების ბაზარზე. თუ ეს კრიზისი მალევე ამოიწურება და ინვესტორებს იაფი აქტივების მიმართ ინტერესი გაუჩნდებათ, დოლარი შესაბამისად გამყარებას დაიწყებს.
შედეგად, მსოფლიო ბაზარზე ვითარება კიდევ გაუარესდება. საქართველომდე არ
მოაღწევს მკვეთრი რყევები, რადგან კაპიტალის ბაზარი არ გვაქვს. ჩვენთან
სიღრმისეული პრობლემები არ ყოფილა.
რატომ გახდა სახელმწიფო მთავარი ინვესტორი? ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობისა და მათი მსყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით, საქართველო მცირე
ბაზარია და მისდამი უცხოელი ინვესტორების ინტერესიც ძალიან დაბალია. ინვესტორისთვის ქვეყანა ჯერ ფინანსური თვალსაზრისით უნდა იყოს მომგებიანი და
დაწვრილებითი ანალიზი საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ და ბიზნეს
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რისკებზეც მხოლოდ ამის შემდეგ გაკეთდება. საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილია,
რომ ქვეყანაში სახელმწიფო მთავარი ინვესტორი გახდება.
რატომ არ იზიდავს ინვესტორებს საქართველო დღეს? ცნობილია, რომ ბიზნესმენი პოლიტიკურ რისკზე მაღლა ფინანსურ მოგებას აყენებს. ნებისმიერი ბიზნესმენისთვის უსარგებლოა ის ქვეყანა, სადაც წლიური მოგება ჩადებული თანხის 3%
არ აღემატება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ურჩევნია, ეს თანხა შვეიცარიის ბანკში
ჩადოს, სადაც წელიწადში 7% გარანტირებულად მიიღებს. ამჟამად საერთაშორისო
ბიზნესს საქართველოზე მეტად ჰონკონგის და ტაივანის რეიტინგი აინტერესებს.
ბიზნესის პოლიტიკური რისკები ფინანსური რისკებისგან განსხვავებულია. ის
დაკავშირებულია მაკროეკონომიკურ და მაკროპოლიტიკურ მოვლენებთან, რომელზედაც ბიზნესს არანაირი გათვლის მოხდენა არ შეუძლია. ასეთი რისკებია: კანონმდებლობის ცვლილება, კორუფცია, არაეფექტური ბიუროკრატია, ინფლაცია. პოლიტიკურ რისკს ზოგადად ქვეყნის რისკს, ანუ სახელმწიფოს შიგნით არსებულ რისკსაც
უწოდებენ. თუ უცხოური კომპანიისთვის ნაცნობია მისი საკუთარი ქვეყნის გარემო
პირობები, იქ არსებული კანონმდებლობა, სამართლის და განსაკუთრებით სამოქალაქო სამართლის უზენაესობა და ეს მას გათავისებული აქვს, თავის ბიზნესსაც
შესაბამისად გეგმავს, ის აბსოლუტურად სხვა სამყაროში ხვდება, როცა სხვა
სახელმწიფოში და შესაბამისად, სხვა კულტურაში გადადის.
რა ხდება განვითარებად ქვეყნებში? ლიბერალურ-დემოკრატულ ქვეყნებში სხვა
ლიბერალური დემოკრატიის მქონე ქვეყნები ინვესტიციების განხორციელებას უფრო
ადვილად ახერხებენ. მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიული ქვეყნები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან, მათ შორის განსხვავება მაინც გაცილებით
ნაკლებია, ვიდრე არადემოკრატიულ რეჟიმებს შორის. არადემოკრატიულ რეჟიმებს
შორის განსხვავება უფრო მრავალფეროვანია და თითოეულ ასეთ ქვეყანას სპეციფიური მოპყრობა სჭირდება, რადგან პოლიტიკური და ეკონომიკური ინსტიტუტების
ხშირი ცვლილება ბიზნეს გარემოს მთლიანად ცვლის. არსებობენ კომპანიები, რომლებიც იმით არსებობენ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებზე პოლიტიკურ რისკებს ადგენენ
და ამან მკაფიოდ სტრუქტურირებული სახე მიიღო. ისინი ცალკე განიხილავენ
საგარეო პოლიტიკურ ფაქტორებს, როგორიცაა დიდი და მძლავრი მეზობლის ყოლა,
რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ამ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგო77

მარეობაზე; განიხილავენ ბიუროკრატიის ხარისხს, სახელმწიფო რეჟიმის წყობას,
სტაბილურობას, ურბანიზაციის დონეს და მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, როგორიცაა სატარიფო პოლიტიკა და ა.შ. თუმცა, პოლიტიკური რისკის დროსაც მოგება შეიძლება მაღალი იყოს [62]. ზაირი, კონგოს რესპუბლიკა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა იყო. მიუხედავად ამისა, ამ ქვეყანაში უზარმაზარი
ინვესტიციები იდებოდა, განსაკუთრებით მომპოვებელი ფირმების მიერ. მათ ძალიან
მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ მობუტუს რეჟიმთან. მაგრამ ეს მაინც მაღალი რისკი იყო,
რადგან ამ კომპანიებს კორუფციის გამო მაღალი ხარჯი ჰქონდათ. დიდი რისკია
ძალიან მჭიდრო კავშირი ხელისუფლებასთან, რომლის რევოლუციური დამხობის
შემდეგ მნიშვნელოვნად მცირდება მოცემული კომპანიის, ან ფირმის შესაძლებლობა,
წარმატებით განაგრძოს ბიზნესი ამ ქვეყანაში. ისინი, როგორც წესი, რევოლუციების
შემდეგ თავიანთ აქტივებს და პრივილეგიებს სრულად კარგავენ.
არსებობს პოლიტიკური რისკების რამდენიმე რეიტინგი. უფრო ცნობილია ფინანსური რეიტინგები: Fitci, Standart end puar, Interne Senal risk grup, რომელიც
პოლიტიკურ რისკებზე უფრო დიდ აქცენტს აკეთებს. საქართველოს ფითჩმა “ბი-ბი”
რეიტინგი მიანიჭა. დასკვნა ასეთია, რომ ჯერჯერობით ისევ სავაჭრო რეიტინგში
ვართ და იმედია მალე საინვესტიციო რეიტინგსაც მივიღებთ. სავაჭრო რეიტინგი
ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანასთან რეკომენდებულია სავაჭრო ურთიერთობების წარმოება,
ანუ მოკლევადიანი ბიზნეს თანამშრომლობა გარანტირებულად წარმატებით დასრულდება. ჩვენი დაკვირვებით, ქვეყანა ყველა ნაკისრ ფინანსურ ვალდებულებას ვადებში შეასრულებს, თუ რაიმე ფორსმაჟორული სიტუაცია არ შეიქმნა. სამი “ბი” უკვე
საინვესტიციო დონეა, ანუ ქვეყანა, სადაც გრძელვადიანი ინვესტიციების ჩადება
შეიძლება. საინვესტიციო ნიშნულზე გადასვლა კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანა
ვალდებულებებს შეასრულებს, რაც არ უნდა მოხდეს. თუმცა გამონაკლისებიც ხდება.
მაგალითად, ქვეყანა, რომელიც მიღებული იყო როგორც საინვესტიციო დონის, ერთ
თვეში ცხრილის ბოლოში, ბანკროტის რანგში აღმოჩნდა [6]. ასეთი იყო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის კრიზისის დროს მალაიზია და ინდონეზია. ამიტომ ამ კომპანიებზეც ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ მაკრორისკებს ყოველთვის ზუსტად
ვერ განსაზღვრავენ. საქართველო ამ რისკების სისტემაში რამდენიმე წელია შევიდა
[12], მანამდე საქართველოს შეფასება არც კი ხდებოდა. ამ კომპანიებს შეფასებული
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აქვთ სულ რაღაც 120-125 ქვეყანა. დანარჩენ ქვეყნებს, არც აფასებენ, რადგან მათი
შეფასება არც კი ღირს.
რა ვაკეთოთ?! მსოფლიო კატასტროფის პირას რომ არ აღმოჩნდეს, მსოფლიოს
ეკონომიკურმა სტრატეგებმა, ჩვენი აზრით, ორი მიმართულებით უნდა იმუშაონ:
გაგრძელდეს რეალური ეკონომიკის დაკრედიტება და მოხმარების თუნდაც დღეს
არსებული დონე იქნას შენარჩუნებული.
პირველი მიმართულება საკმაოდ რთულია, მაგრამ აუცილებელი. ყოველდღიურად ახალ-ახალი ინფორმაციები ჩნდება "ეკონომიკური კატასტროფების" შესახებ,
რომლის მიზეზი დაკრედიტების გაყინვაა. საფინანსო სტრუქტურებს მხოლოდ
ნაღდი ფულის პატრონებთან თანამშრომლობა სურთ, არადა, კრიზისმა კაპიტალისგან თითქმის ყველა დაცალა. ჩვენი აზრით, ერთადერთი გადარჩენის გზა ეკონომიკაში რაც შეიძლება მეტი კაპიტალის ჩართვაა. რეკაპიტალიზაციის მოცულობა უფრო
და უფრო უნდა გაფართოვდეს და სახელმწიფო კონტროლი ისე უნდა გამკაცრდეს,
რომ საფინანსო სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილის თითქმის ნაციონალიზაცია
მოახდინოს, მხოლოდ დროებით, შემდეგ კი, როცა სიტუაცია ჩვეულ რეჟიმში ჩადგება, მოხდეს მისი დენაციონალიზაცია. ამის მაგალითად ექსპერტებს მოჰყავთ შვეიცარია, რომელმაც 1990-იანი წლების დასაწყისში კრიზისთან ბრძოლის შემდეგ,
თავის წილები ბანკში დააბრუნა [66].
კრიზისის წინააღმდეგ "ბრძოლის" მეთოდები: ეკონომიკურ კრიზისს დღეს
სხვადასხვა ქვეყანა განსხვავებული მეთოდებით "მკურნალობს". ეკონომიკის ამა, თუ
იმ სფეროში თანხების შედინების მხრივ, კრიზისთან ბრძოლა შეიძლება სამ მოდელად დაიყოს:
პირველი, როცა მთლიანი თანხები საფინანსო სფეროში მიემართება, ანუ ის, რაც
აშშ-მ გააკეთა, მან ბანკებს დასახმარებლად 2,3 ტრილიონი დოლარი გამოუყო, ხოლო
რეალური ეკონომიკის მხარდასაჭერად - ათჯერ ნაკლები. ასეთივე პრინციპით მოქმედებენ კანადის, ირლანდიის, ნიდერლანდების და შვედეთის მთავრობები.
მეორე მოდელად შეიძლება ჩაითვალოს მეთოდი, როცა მთავრობა მთელს
ძალისხმევას ეკონომიკის რეალური სექტორებისკენ მიმართავს. ასეთი გზა აირჩია
სოციალისტურმა ჩინეთმა. მისმა ხელისუფლებამ ინვესტირება მოახდინა ინფრასტრუქტურაში, სოფლის მეურნეობასა და სოციალურ სფეროში. კომპანია Errill Lynch79

ის ანალიტიკოსების აზრით, სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ჩინეთის ბაზარი
ინვესტორებისთვის ჯერ კიდევ მიმზიდველია [31].
ზოგიერთი ქვეყანა ცდილობს თანაბრად დაეხმაროს, როგორც საფინანსო
სექტორს, ასევე რეალურ ეკონომიკას. ამ მოდელს სახელმწიფოებმა აშშ-ს ცუდი
მაგალითის შემდეგ მიმართეს. ბევრი ქვეყანა დარწმუნდა, რომ მხოლოდ საფინანსო
სფეროს დახმარებით კრიზისი ვერ დაიძლეოდა, ასეთ ქვეყნებს შეიძლება მივაკუთვნოთ გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია და იაპონია.
გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მონეტარული პოლიტიკა: მსოფლიო
მეცნიერთა აზრით დღევანდელი ფინანსინური კრიზისის გამომწვევი მიზეზი მდგომარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების უძრავი ქონების ბაზარზე ჯერ კიდევ 2000
წელს წარმოქმნილ ბუმში. ამ პერიოდიდან მცირე შემოსავლის მქონე ამერიკელი
ყიდულობდა უძრავ ქონებას და როგორც ამ შენაძენს, ასევე მიმდინარე ხარჯების
ნაწილს დაბალი, მაგრამ არამყარი საპროცონტო განაკვეთის მქონე იპოთეკური
კრედიტით აფინანსებდა [6]. ამ სისტემას, ეგრეთწოდებულ Subprime-ბაზარს, რომელიც შეუფერხებლად ფუნქციონირებდა უძრავი ქონების ფასების ზრდის და უცვლელი საპროცენტო განაკვეთის პერიოდში. მდგომარეობა გამწვავდა საპროცენტო განაკვეთის გაზრდით და გასასტუმრებელი კრედიტის სიძვირით. სისტემის ფუნქციონირების ამ საფრთხეებმა თავი მოიყარეს იპოთეკური ბანკების მიერ გამოცემულ
ფასიან ქაღალდებში და შექმნილ ფონდებში, რომლებიც სარეიტინგო სააგენტოების
მიერ (ალბათ შეცდომის დაშვების გამო) მცირე რისკის ფასიან ქაღალდებად შეფასდნენ. ამ ფასიანი ქაღალდების დაბალმა კურსმა, მაღალმა რენტაბელურობამ და “მცირე რისკმა”, გამოიწვია მათი “მიმზიდველობა” და თითქმის მთელ მსოფლიოში
გავრცელება.
ასიათასობით ამერიკელზე გაცემული კრედიტების გადაუხდელობა 2007 წლის
დასაწყისში იქცევს საზოგადოების ყურადღებას. იწყება უძრავი ქონების მასიური
გაყიდვა (ძირითადად კრედიტის გადაუხდელობის გამო), შესაბამისად ფასების
ვარდნა და კრედიტების ხელახალი გადაუხდელობა. ამერიკული საინვესტიციო
ბანკების ფინანსური პრობლემები იწვევს მათ მიერ ემიტირებული ფასიანი ქაღალდების კურსების დაცემას და აშშ-ს იპოთეკურ ბაზარზე მონაწილე ფინანსური
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ორგანიზაციების მილიარდობით ზარალს არამარტო ამერიკაში, არამედ გერმანიაში,
შვეიცარიაში, ისლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში [62].
ისმის კითხვა - რა კავშირშია ეკონომიკური კრიზისი ქვეყნის მონეტარულ
პოლიტიკასთან?
ამ კითხვაზე პასუხის გაცემამდე გავიხსენოთ, თუ რა არის მონეტარული
პოლიტიკა. მონეტარული პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ქვეყნის ცენტრალური ბანკის ძირითადი ფუნქციაა. ზომიერი ინფლაცია კი, ცენტრალური ბანკის
თვითმიზანს არ წარმოადგენს, მაგრამ ვალდებულია შეინარჩუნოს ზომიერი
ინფლაცია, რადგანაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის არც ნულოვანი ინფლაციაა მისაღები
და არც ჰიპერინფლაცია. ინფლაციას არანაირი სარგებლობა არ მოაქვს საზოგადოებისათვის, ის უზარმაზარი ზარალის მომტანია მთლიანად ქვეყნისთვის, არც ნულოვანი ინფლაცია არ არის მიჩნეული დადებით ფაქტორად, რადგანაც მისი მიღწევა
სერიუზულ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. რაც უმუშევრობის ზრდას და
წარმოების მოცულობის შემცირებას განაპირობებს, საბოლოო ჯამში ადგილი აქვს
რეცესიას, ეს კი დღევანდელ მსოფლიო დაავადებას წარმოადგენს [3].
როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი მთელი მსოფლიო, მათ შორის ჩვენი ქვეყანაც
ფინანსურ კრიზისს ებრძვის სანაციის ერთ-ერთი მეთოდით – ხარჯების შემცირებით,
რამაც განაპირობა უმუშევართა არმიის ჩამოყალიბება.
ჩნდება კითხვა - არის თუ არა გამართლებული მონეტარული პოლიტიკა?
-ხომ არ აჯობებდა ფისკალური პოლიტიკის გატარება ეკონომიკური კრიზისის
აღმოსაფხვრელად?
ფისკალური პოლიტიკა გულისხმობს სახელმწიფოს ზემოქმედებას მთლიან მოთხოვნაზე და შესაბამისად ფასების დონის ცვლილებასა და უმუშევრობაზე. როგორც
წესი, ის სრულ დასაქმებას და ფასების დონის სტაბილურობას ისახავს მიზნად.
ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი იდეა შემდეგ წესებში მდგომარეობს:
- თუ ქვეყანაში უმუშევრობაა, რადგან მთლიანი მოთხოვნა წარმოების პოტენციალს ჩამორჩება (ეს როგორც წესი კრიზისულ პერიოდებში ხდება), საჭიროა
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაბამისი ფორმირების საშუალებით მთლიანი მოთხოვნის
გაზრდა – ექსპანსიური ბიუჯეტის პოლიტიკა.
- თუ ქვეყანა ფასების დონის მაღალი ზრდით (ინფლაციით) გამოირჩევა
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(როგორც წესი ბუმის ფაზის დროს), საჭიროა სახელმწიფო ხარჯებისა და შემოსავლების ისე შეცვლა, რომ მთლიანი მოთხოვნა შემცირდეს – კონტრაქტიული ბიუჯეტის პოლიტიკა.
- თუ ქვეყანაში სრულ დასაქმებასთან ერთად ფასების დონეც სტაბილურია,
საჭიროა სახელმწიფო ბიუჯეტის ისეთი ფორმირება, რომ მთლიანი მოთხოვნა
უცვლელი რჩებოდეს – ნეიტრალური პოლიტიკა.
ექსპანსიური ბიუჯეტის პოლიტიკა მოითხოვს სახელმწიფოს ხარჯების გაზრდას ან/და შემოსავლების (გადასახადების) შემცირებას. ამ შემთხვევაში (თუ ბიუჯეტი პოლიტიკის გატარებამდე გაწონასწორებულია) ხდება ბიუჯეტის დეფიციტის
წარმოშობა და შესაბამისად სახელმწიფო კრედიტის აღება. ამის გამო ამ პოლიტიკას
deficit spending ეწოდება. სახელმწიფო კრედიტის აღება ცენტრალურ ბანკში, ან საზღვარგარეთ არის საჭირო, რადგან სახელმწიფოს კომერციულ ბანკებში, ან მოსახლეობაში დავალიანება, როგორც წესი, ნეგატიურად მოქმედებს კონიუნქტურაზე და
შესაბამისად დასახულ მიზანს ეწინააღმდეგება (წარმოიქმნება ეგრეთწოდებული
crowding out ეფექტი საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის გამო). ექსპანსიური ბიუჯეტის პოლიტიკა შესაძლებელია სახელმწიფოს მიერ წინა პერიოდებში ცენტრალურ
ბანკში დაგროვილი სახსრების ხარჯვითაც. კონტრაქტიული ბიუჯეტის პოლიტიკის
პირობებში სახელმწიფო ამცირებს ხარჯებს, ან ზრდის მის შემოსავლებს გადასახადების გაზრდით. სასურველი ეფექტი შეიმჩნევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც
სახელმწიფო მიღებულ ზედმეტ სახსრებს მხოლოდ ცენტრალურ ბანკში ათავსებს
(ფულის მიმოქცევიდან ამოღება). ამ ზედმეტი სახსრების კომერციულ ბანკებში
განთავსება სავარაუდოდ ექსპანსიურად (საპროცენტო განაკვეთის შემცირების გამო)
და შესაბამისად დასახული მიზნის საწინააღმდეგოდ იმოქმედებს, რადგან კომერციულ ბანკებს ზედმეტი კრედიტის გაცემის საშუალება ეძლევათ.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანობისათვის
საჭიროა სახელმწიფო მთლიანი შიდა პროდუქტის გარკვეულ დონეს ფლობდეს,
რათა შეძლოს მთლიანი მოთხოვნის დონეზე გავლენა. ეს წინაპირობა კი, როგორც
წესი მხოლოდ განვითარებულ ქვეყნებში კმაყოფილდება.
ფისკალური პოლიტიკის განხორციელება ხდება ავტომატური სტაბილიზატორების საშუალებითაც. აქ იგულისხმება სახელმწიფო ხარჯებისა და შემოსავლების
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მთავრობის ჩარევის გარეშე ვარირება და კონიუნქტურის რყევაზე უარყოფითი
ზემოქმედება. ავტომატურ სტაბილიზატორებს (built-in flexibility) მიეკუთვნება მაგალითად პროგრესიული საგადასახადო სისტემა [41]. როდესაც ბუმის პერიოდში მოსახლეობის შემოსავალი იზრდება, იზრდება მოსახლეობის გადასახადებით დატვირთვა პროგრესიული სისტემის გამო, რაც ამცირებს მოსახლეობის მსყიდველობით
უნარს და მოქმედებს ციკლის წინააღმდეგ. პირიქით ხდება რეცესიის პირობებში, როდესაც მოსახლეობა შემოსავლების ნაკლებ პროცენტულ ნაწილს იხდის ბიუჯეტში.
არსებობს ფორმალური ინსტრუმენტებიც (formula flexibility). ამ ინსტრუმენტების ძირითადი იდეა ავტომატური სტაბილიზატორის ეფექტის მიღწევაა, ეს ხდება
გარკვეული ინდიკატორების საშუალებით (მაგალითად უმუშევართა რაოდენობა)
კონიუნქტურის შეცნობა და მთავრობის შესაბამისი ქმედების განხორციელება,
ინსტრუმენტებისა და მათი გამოყენების ინტენსიურობის წინასწარ დადგენა ამა, თუ
იმ ინდიკატორის კრიტიკული ზღვრის მიღწევის შემთხვევისათვის. აქვე უნდა
აღინიშნოს უნივერსალური ინდიკატორების არ არსებობა. სწორედ ამის გამო ხდება
ამ ინსტრუმენტის პრაქტიკაში ნაკლებად გამოყენება. ფისკალური პოლიტიკა
რეალობაში შემდეგ ძირითად ნაბიჯებს ითვალისწინებს:
-კონიუნქტურის შეცნობა
- ინსტრუმენტებისა და მათი ინტენსიურობის შერჩევა
- პოლიტიკის გატარების დროის მომენტისა და ხანგრძლივობის დადგენა.
რადგანაც ჩვენ დღეს სახეზე გვაქვს მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ექსპანსიური ბიუჯეტის პოლიტიკის გატარება. რასაც ევროკავშირის ქვეყნებიც აცნობიერებენ. ევროპაში განვითარებული კრიზისი, იგივე აშშ,
იაპონიის და ასევე განვითარებად ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებთან შედარებით
ნელია და ამიტომ იძლევა მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგებისა და კრიზისის
ფსკერის პროგნოზირების მეტ შესაძლებლობას. სწორედ ამიტომ, ევროკომისია დაჟინებით მოუწოდებს მთელს ევროკავშირს, შიდა ევროპული სტრატეგიის ჩამოყალიბებისკენ და განხორციელებისკენ; იგი მეორეს მხრივ ეწინააღმდეგება დღეს არსებულ
შეუთანხმებლობას ნაციონალური პროტექციონიზმის მავნებლური გავლენის შესახებ
და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნებისთვის

ქმედით დახმარებაზე უარის თქმას

ევროკავშირის მიერ. კამათი გამოიწვია საფრანგეთის მიერ წარმოდგენილმა გეგმამ,
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რომელიც ითვალისწინებს ფრანგული ავტომრეწველობის, Renault და PSA PeugeotCitroen კომპანიების 6 მილიარდი ევროთი მხარდაჭერას იმ დაპირების სანაცვლოდ,
რომ ისინი თავს აარიდებენ სხვა ქვეყანათა ბაზრების ექსპანსიას, მათი წარმოების იქ
განვითარების (გადატანის) გზით [31].
აქედან გამომდინარე, ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მიზნით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ევროპისა და აზიის ურთიერთშეჯერებული შეთანხმება ექსპანსიური საბიუჯეტო პოლიტიკის გატარების შესახებ. ამის შემდეგ თითოეულმა სახელმწიფომ თვითონ უნდა დასახოს კრიზისიდან გამოსვლის გზები. რაც შეეხება
საქართველოს - აუცილებელია პოლიტიკური ვითარების სტაბილიზაცია და ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკის გატარება ქვეყანაში, რაც ხელს შეუწყობს
-ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესებას;
-უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას;
-ფისკალური დისციპლინის განმტკიცებას.
მსოფლიო ეკონომიკაში ბოლო წლებში მიმდინარე პროცესებმა კიდევ ერთხელ
წარმოაჩინა ფინანსური სექტორის მარეგულირებლის ცენტრალურ ბანკთან ერთად
არსებობის არგუმენტების მართებულობა. დღეს დღეობით ცნობილია, რომ ფინანსური კრიზისის ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი საზედამხედველო ორგანოების მიერ სისტემური რისკების ფაქტობრივი გაუთვალისწინებლობა გახდა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მონეტარული გადაცემის მექანიზმის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის, ბოლო ინსტანციის მსესხებლის როლის შესრულებისათვის ფინანსური
ინსტიტუტების მდგრადობის შესახებ ინფორმაცია ცენტრალური ბანკისათვის უაღრესად ღირებულია. აგრეთვე აქტუალურია ინფორმაციის მოპოვების, კვლევაგანვითარების ხარჯების დაზოგვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ფინანსური სტაბილურობა

ასევე

არის

ცენტრალური

ბანკის

ერთ-ერთი

ძირითადი

მიზანი,

მონეტარულ პოლიტიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას შორის შესაძლო ინტერესთა
კონფლიქტის შემთხვევაში, ერთიანი სისტემა უფრო ეფექტიანად შეძლებს საუკეთესო საზოგადოებრივი ინტერესის განსაზღვრას.
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2.3. გლობალიზაცია და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ფინანსური
კრიზისის წარმოქმნისას
გლობალიზაცია ხანგრძლივი ისტორიული პროცესია, რომელიც ქვეყნებს შორის
ეკონომიკური ურთიერთობების ინტენსიფიკაციის კვალობაზე ვითარდებოდა და XX
საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, მრავალი პოლიტიკურ-ეკონომიკური, სოციალურკულტურული, თუ ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ფაქტორების რთული კომბინაციის
შედარებით უმტკივნეულო სინთეზის შედეგად გამოკვეთილი სახე მიიღო, რითაც
საფუძველი დაედო ახალი პროცესებისა და მოვლენების განვითარებას.
გლობალიზაციის პროცესი არის ადაპტაციის პროცესი განვითარებადი, ზოგიერთი განვითარებული, თუ გარდამავალი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებისათვის, რადგანაც არსებულ პირობებში ეკონომიკური ავტარკია უფრო საზიანოა, ვიდრე
სრულიად ღია ეკონომიკა. ეკონომიკური ავტარკია გლობალიზაციის პირობებში
ემუქრება არა მარტო ეროვნულ ეკონომიკას, არამედ დემოკრატიის იმ საწყისებსაც,
რომელიც ამა, თუ იმ ქვეყანაში არსებობს.
XX საუკუნის უკანასკნელ ათწლეულში ეკონომიკის გლობალიზაციის პროცესი
ნეოლიბერალური გლობალიზაციის ეგიდით მიმდინარეობდა, რომელმაც პრაქტიკული გამოხატულრბა ე.წ. "ვაშინგტონის კონსესუსის" დოქტრინაში პოვა და რომლის
უმთავრესი პრინციპი ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, დერეგულირება, პრივატიზაციაა. აღნიშნული დოქტრინა არ წარმოადგენს გლობალური ეკონომიკის ფორმირების
და მისი შემდგომი განვითარების საუკეთესო ვარიანტს, რამდენადაც არ ითვალისწინებს განვითარების პროცესში ეროვნული თავისებურებების, კულტურის, თვითმყოფადობის მნიშვნელობას [47].
საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები, რომლებშიც გადამწყვეტი ხმის
უფლება განვითარებულ ქვეყნებს გააჩნიათ, ვერ აკონტროლებენ საერთაშორისო
ფინანსურ ნაკადებს, რომლებიც კრიზისის წარმოშობის პირობებში განუხრელად
ანგრევენ მეტ-ნაკლებად სუსტი საფინანსო სიტემის მქონე ქვეყნების ეკონომიკებს,
რომლებსაც მანამდე ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპები ახასიათებდათ.
თანამედროვე ეპოქაში, ეროვნული სახელმწიფოების მხრიდან ზეეროვნულ
ორგანოებზე გარკვეული უფლებების დელეგირება არ შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნულ სახელმწიფოთა უფლებების შეზღუდვად. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული
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ნაბიჯით ეროვნული სახელმწიფოები ცდილობენ ეროვნული ეკონომიკური მიზნების
მიღწევას უკვე რეგიონული და გლობალური მასშტაბით.
გლობალიზაციის პირობებში მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის ძირითადი
მიმართულებები აუცილებელია ითვალისწინებდეს ქვეყნების განვითარების დონეებს შორის არსებულ განსხვავებას და აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების მხრიდან ცალკეული ქვეყნისადმი (განვითარებადი და
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები) უნიფიცირებული მიდგომის დიფერენცირებულით შეცვლას. ახალი მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის კონცეფცია უნდა ასახავდეს
გლობალიზაციის უარყოფითი შედეგების შემცირების, მათი განვითარების სტიმულატორად ტრანსფორმაციის მიმართულებებს.
გლობალური ეკონომიკის ფორმირების პერსპექტივები ეჭვქვეშ აყენებს საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების ქმედითუნარიანობას გრძელვადიან პერსპექტივაში და მათ შესაბამისობას გლობალიზებული ეკონომიკის რეალობასთან [66].
გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირება წარმოშობს გარკვეული მარეგულიურებელი ინსტიტუტის ფორმირების აუცილებლობას, რაც თავის მხრივ ფართოდ
გავრცელებულ კონცეფციას "მსოფლიო მთავრობის შესახებ" ეხმიანება. გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირების პერსპექტივა გარკვეულ არგუმენტებს მატებს
აღნიშნულ იდეას. თუმცა, რამდენად მისაღები იქნება ეს ეროვნული სახელმწიფოებისათვის და რამდენად ქმედითუნარიანი იქნება აღნიშნული ინსტიტუტი საკმაოდ
ბუნდოვანია. მსოფლიო მთავრობის იდეამ, რომელიც ამ ეტაპზე საკმაოდ უტოპიურად გამოიყურება, შესაძლებელია გრძელვადიან პერსპექტივაში გარკვეული
კონტურები შეიძინოს. აღნიშნული პირდაპირ კავშირშია ყოველგვარ ბარიერებს
მოკლებული გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირების პროცესთან. გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირების სისწრაფე თავის მხრივ განვითარებული ქვეყნების
პოლიტიკაზეა დამოკიდებული [62].
გლობალიზაციის მრავალი წინააღმდეგობა, მათ შორის განვითარების ასიმეტრულობა, სოციალური წინააღმდეგობები და ა.შ. მოითხოვს ახალი წესრიგის ჩამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს ცალკეული ეროვნული ეკონომიკების და
მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას. ახალი მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი, გლობალიზაციის, როგორც ცალკეული ქვეყნის, ასევე
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მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობ ფაქტორად გადაქცევა
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული არსებული საერთაშორისო ორგანიზაციების
მოდერნიზაციის პროცესთან. გლობალიზაციის პროცესის ყოვლისმომცველი ხასიათიდან გამომდინარე აუცილებელია გაერო-ს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს
შემადგენლობაში "გლობალიზაციის და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების"
კომისიის ჩამოყალიბება. ამავე დროს იმის გათვალისწინებით, რომ გლობალიზაციას
არაერთგვაროვანი შედეგები მოაქვს მსოფლიოს ცალკეული რეგიონების ქვეყნებისათვის, აუცილებელია ამ ორგანიზაციაში ჩამოყალიბდეს რეგიონული კომიტეტები.
გლობალური ეკონომიკის ფორმირება, რომელიც ფუნქციონირების ერთიან
ფუნდამენტზე იქნება დაფუძნებული, არ უარყოფს ქვეყნებს და ქვეყანათა ჯგუფებს
შორის წინააღმდეგობებს, არამედ გადაჰყავს ის ახალ თვისებრივ განზომილებაში,
რომელიც, თავის მხრივ, დაფუძნებულია სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევების, სახელმწიფოთაშორისო ურთიერთობების, tek-ების და საერთაშორისო ორგანიზაციების
ფუნქციონირების ახალ საფეხურზე.
გლობალური კრიზისი და ახალი ფინანსური არქიტექტურა: დღეისათვის
მიმდინარე მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა მკაფიოდ გამოავლინა გლობალური
ფინანსური ინსტიტუტების სისუსტე და მათი ფუნქციების არაეფექტურობა. ეს, პირველ რიგში, ვლინდება, მათდამი საზოგადოების ნდობის დაკარგვასა და მათ
უუნარობაში ადეკვატურად მოახდინონ რეაგირება მსოფლიოს ახალ გამოწვევებზე.
აღმოჩნდა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს (სსფ) და მსოფლიო ბანკს არ
შესწევთ უნარი თავიდან აიცილონ, არა თუ გლობალური, არამედ სხვადასხვა
ქვეყანაში განვითარებული ლოკალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისებიც კი.
საყურადღებოა, რომ დღევანდელმა მსოფლიო კრიზისმა ეჭვქვეშ დააყენა არა
მხოლოდ დღემდე შემუშავებული ეკონომიკური და ფინანსური თეორიები, არამედ
გამოავლინა პრაქტიკული ანტიკრიზისული ბერკეტების უსუსურობა სიტუაციის
დარეგულირებაში. მსოფლიო ფინანსური სისტემა შევიდა ღრმა დისბალანსის
პერიოდში, ვერც ერთმა სახელმწიფომ ვერ შეძლო სათანადო წინააღმდეგობა გაეწია
მსოფლიო ფინანსური ბაზრების წამლეკავი ტალღისათვის. შეიძლება ითქვას, რომ
მსოფლიოში რეალურად არ არსებობს საერთაშორისო ნორმების შემმუშავებელი
ინსტიტუტები, რომლებსაც შეეძლებათ კრიზისის დაძლევის კუთხით ქმედითი
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წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღება.
ყოველივე ამან დღის წესრიგში დააყენა დღეისათვის ჩამოყალიბებული მსოფლიო
ფინანსური არქიტექტურის რადიკალური რეფორმირების აუცილებლობა [93].
თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურა მოიცავს ინსტიტუტებს,
ბაზრებს და მეთოდებს, რომელთა მეშვეობით სახელმწიფოთა მთავრობები, იურიდიული და ფიზიკური პირები ახორციელებენ თავიაანთ ეკონომიკურ და ფინანსურ
საქმიანობას. იგი არის ეკონომიკური ურთიერთობების ერთგვარი ერთობლიობა,
რომლის საფუძველზე განისაზღვრება, როგორც მსოფლიო ფინანსური სისტემის
მოწყობის პრინციპები, ასევე თვით ეროვნული და საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტების ამოცანები და ფუნქციები.
მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის შექმნის წანამძღვრები არსებობდა ჯერ
კიდევ გასული საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც ბრიუსელის (1920 წ.) და გენუას
(1922 წ.) კონფერენციებზე დადგა საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების
დარეგულირების საკითხი [40]. მაგრამ თანამდროვე მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის ინსტიტუციონალური და იურიდიული გაფორმება მოხდა საერთაშორისო
სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის დაფუძნებით და მთელი რიგი საერთაშორისო შეთანხმებების დადებით, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სავალუტო-საფინანსო კონფერენციაზე ბრეტონ-ვუდსში 1944 წელს [35].
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი იქმნებოდა დღევანდელობისაგან არსებითად
განსხვავეული პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალიების პერიოდში. მისი შექმნის
სათავეებთან იდგნენ მსოფლიოს თვალსაჩინო ეკონომისტები ჯონ მეინარდ კეინსი და
ჰარი დექსტერ უაიტი, რომელთა ჩანაფიქრის თანახმად ფონდს უნდა ჰქონოდა
უკანასკნელი ინსტანციის კრედიტორის ფუნქცია [5]. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ
კაპიტალიზმის რეფორმირების არსი იყო მარტივი და გულისხმობდა იმ სახელმწიფოებისათვის ურთიერთდახმარებას, რომელთა ეკონომიკები კრიზისის პერიოდში
განიცდიან კრედიტებისა და ინვესტიციების ნაკლებობას. იმავდროულად, ისეთი
გლობალური სტრუქტურების შექმნა, როგორებიცაა სსფ და მსოფლიო ბანკი, იმ
დროისათვის წარმოადგენდა გადახვევას კლასიკური პრინციპიდან (laissez-faire), რაც
გულისხმობდა კერძო პირებისა და ბიზნესის საქმიანობაში სახელმწიფოს ჩაურევლობას. მაგრამ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა გარემოებაში იქნა მიღებული
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მათი შექმნის გადაწყვეტილება. გასული საუკუნის 20-30-იან წლების დიდი დეპრესიის სახელით ცნობილი ეკონომიკური კრიზისი თავისით კი არ დამთავრდა,
არამედ შეწყდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად [31]. სსფ იქმნებოდა არა ფილანტროპიულობის მოსაზრებებით, არამედ მხოლოდ ეკონომიკის კრიზისული სიტუაციებისაგან დაზღვევის მიზნით. თუმცა, დღევანდელობამ ცხადყო, რომ სსფ-მ არ, ან ვერ
შეძლო ფართო მასშტაბით განვითარებული ფინანსური კრიზისის არა მარტო
დროული პროგნოზირება და თავიდან აცილება, არამედ უკვე განვითარებული კრიზისის დაძლევა-შერბილების მიმართულებით ქმედითი რეკომენდაციების შემუშავებაც კი, იგი კრიზისის მეთვალყურის როლში აღმოჩნდა.
მსოფლიოს ცნობილი ეკონომისტები და ექსპერტები, აგრეთვე სახელმწიფო
მოღვაწეები აშკარად ნეგატიურ შეფასებას აძლევენ ამ ეტაპზე საერთაშორისო
საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციების საქმიანობას. მათი აზრით, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდმა ფაქტიურად ამოწურა თავისი თავი, რაც გამოვლინდა ნდობის
დაკარგვაში ამ ზესახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართ. სსფ და სხვა საერთაშორისო
ინსტიტუტები, რომლებიც მოწოდებულნი უნდა იყვნენ მსოფლიო ფინანსური
სისტემის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, ფაქტიურად ბლოკავენ ნებისმიერ
მცდელობას შემოღებულ იქნას გლობალური ფინანსური ნაკადების რეგულირების
რაიმე ეროვნული, ან საერთაშორისო მექანიზმი მადესტაბილიზებელი ეფექტების
თავიდან აცილების მიზნით. ამით, როგორც ჩანს, სსფ ფაქტიურად მოქმედებს
საერთაშორისო სპეკულაციური კაპიტალის ინტერესებიდან გამომდინარე. სსფ-ს
მსოფლიოში გააჩნია რეპუტაცია ექიმისა, რომელიც დიაგნოზის დადგენის გარეშე
იძლევა რეცეპტებს. როგორც წესი, სსფ-ს პროგნოზები და რეკომენდაციები რეალობისაგან შორს დგას.

მისი უმსხვილესი აქციონერის (აშშ) ძალისხმევით სსფ-საგან

შეიქმნა საკმაოდ შემოსავლიანი კომერციული ინსტიტუტი. იგი აიძულებს განვითარებად ქვეყნებს აიღონ კრედიტები წლიური 7-15%-ით, მაშინ, როდესაც მათი ეკონომიკური ზრდის საშუალო წლიური ტემპები არ აღემატება 2-3%. ასეთ სიტუაციაში
პრობლემური ხდება არა მარტო კრედიტების გასტუმრება, არამედ თვით მათი
მომსახურებაც კი. სწორედ ამას ჰქვია სავალო ხაფანგი [31]. განვითარებადი ქვეყნები
იძულებულნი არიან აიღონ სულ უფრო მეტი კრედიტი, რითაც გენერირდება მო-
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თხოვნა დოლარზე, რადგან ფონდის მიერ კრედიტები გაიცემა მხოლოდ ამ ფულადი
ნიშნით [67].
გარდა ამისა, სსფ-ს გააჩნია ქვეყნების ეკონომიკურ პოლიტიკებზე საკმაოდ
ძლიერი კონტროლის საშუალება. ფონდის სახსრების გამოყენება და მისი პროგრამების

პოლიტიკურ-ეკონომიკური

განპირობებულობა

ძირს

უთხრის

ფონდის

სახსრების მიმღები სუსტი და განვითარებადი ქვეყნის სუვერენიტეტს და დემოკრატიულ პროცესებს, ვინაიდან სახელისუფლებო სტრუქტურაში ძალთა გადანაწილება
ხდება სესხის მიმღები აღმასრულებელი ხელისუფლების და არა საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების სასარგებლოდ. მაგრამ მიუხედავად თავისი გავლენისა განვითარებად ქვეყნებზე, სსფ-ს არ გააჩნია სათანადო ბერკეტები უზრუნველყოს ფონდის
პროგრამის პირობების შესრულება. სულ უფრო მტკიცდება მოსაზრება, რომ სსფ-ს
მართვის სტრუქტურა არ იძლევა საშუალებას მიღწეულ იქნას მისი დამოუკიდებლობა და სრული ანგარიშვალდებულება აქციონერების მიმართ. მსოფლიოს
განვითარებული ქვეყნები და პირველ რიგში აშშ-ი, სსფ-ს იყენებს როგორც თავისი
პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზნების მიღწევის ინსტრუმენტს. სსფ ქვეყნებს თავს
ახვევს ფიქსირებული კურსების სხვადასხვა რეჟიმების ვარიანტებს, რომლებიც ხელს
უწყობს ფინანსური კრიზისების წარმოქმნას. დღეისათვის მიმდინარე მსოფლიო კრიზისმა ცხადყო, რომ სსფ-ს არ შესწევს უნარი დაეხმაროს ქვეყანას საკმარისი ლიკვიდობით კრიზისების დროს. ასევე ფართოდ ვრცელება მოსაზრება, რომ სსფ-ს ფონზე
მსოფლიო ბანკი უსახურ ორგანიზაციად გამოიყურება. როგორც სსფ-ს, ასევე
მსოფლიო ბანკის შექმნის იდეა ჯონ მეინარდ კეინსს ეკუთვნის [40]. ფორმალურად
მსოფლიო ბანკის ჯგუფი მოიცავს შემდეგ უმსხვილეს სააგენტოებს: საერთაშორისო
ფინანსური კორპორაცია, ინვესტიციების გარანტირების სააგენტო, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, საინვესტიციო დავების დარეგულირების საერთაშორისო ცენტრი, საერთაშორისო განვითარების ასოციაცია. ისევე როგორც სსფ, მსოფლიო ბანკიც წარმოადგენს გაეროს დაწესებულებას, რომელსაც არ
გააჩნია მათზე ზემოქმედების ბერკეტები. ორივე ამ ინსტიტუტის უმსხვილესი
აქციონერია აშშ-ი [40].
მსოფლიო ბანკი მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე ხელს უნდა უწყობდეს განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდას და სტრუქტურული რეფორმების განხორ90

ციელებას, თუმცა, როგორც პრაქტიკა მოწმობს, მისი პროექტების 60% სათანადოდ
წარმატებული არ აღმოჩნდა [31]. მსოფლიო ბანკის ამოცანაა სიღარიბესთან ბრძოლა,
თუმცა უკანასკნელ წლებში ღარიბმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც ყველაზე მეტად
სჭირდება ასეთი სახის დახმარება, მიიღეს მთლიანად გაცემული კრედიტების
მხოლოდ 1%. მართალია, უკანასკნელ წლებში მსოფლიოში სიღარიბის დონე გარკვეულწილად შემცირდა, მაგრამ არა მსოფლიო ბანკის ძალისხმევით. სიღარიბის დონე
შეამცირეს სახელმწიფოებმა, რომლებსაც პრაქტიკულად არ მიუღიათ მსოფლიო
ბანკის ფინანსური დახმარება, ხოლო ქვეყნებმა, რომლებმაც მიიღეს მცირეოდენი კრედიტები, ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა [40]. ასე, მაგალითად,
1980 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით მსოფლიო ბანკის კრედიტები და გრანტები მიიღო
105 ღარიბმა სახელმწიფომ. შედეგად 43 ქვეყანაში მთლიანი შიდა პროდუქტის
მოცულობა შემცრდა, 17-ქვეყანაში - მშპ-ს ზრდა იყო მინიმალური (ნულიდან 1%-მდე),
ხოლო 33 ქვეყანაში – ზომიერი (1-4%). დახმარების მიმღებ მხოლოდ 12 ქვეყანაში
არსებითად ამაღლდა ეკონომიკური ზრდის ტემპები. კრიზისული სიტუაცია გაღრმავდა აფრიკის ქვეყნებში, სადაც მსოფლიო ბანკის სესხი 48 სახელმწიფომ მიიღო,
ხოლო მათგან მხოლოდ სამმა შეძლო ეკონომიკის შედარებით წარმატებული განვითარება, 23-ში აღინიშნებოდა ეკონომიკური დაცემა, დანარჩენ ქვეყნებში მდგომარეობა არ შეცვლილა. ბევრ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის პროექტები და მათ საფუძველზე განხორციელებული რეფორმები უარყოფითად მოქმედებდნენ ეროვნულ ეკონომიკაზე და იწვევდნენ ნეგატიურ შედეგებს – სიკვდილიანობის, კორუფციის და
დანაშაულის ზრდას [40].
ყოველწლიურად მსოფლიო ბანკი გამოყოფს კრედიტებს დაახლოებით 20-25
მლრდ. დოლარის მოცულობით. ეს თანხა უტოლდება აშშ-ს, იაპონიისა და დასავლეთ
ევროპის საშუალო მოცულობის კომერციული ბანკის ნორმალურ საკრედიტო პორტფელს [6]. თუმცა ჩვეულებრივი ბანკებისაგან განსხვავებით მსოფლიო ბანკს არ გააჩნია სრულყოფილი ბერკეტები გააკონტროლოს მსესხებლის მიერ ნასესხები სახსრების მიზნობრივი ხარჯვის პროცესი. კრედიტების დიდი ნაწილი რჩება “ჩამოკიდებულ” მდგომარეობაში, ხდება მათი დატაცება, ან უბრალოდ უკვალოდ ქრება [40].
მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური არქიტექტურის ერთ-ერთი შემადგენელი
ზესახელმწიფოებრივი ინსტიტუტია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია (მსო), რომელ91

მაც თავისი საქმიანობა დაიწყო 1996 წლის 1 იანვრიდან. მისი ფუძემდებლური პრინციპებია ვაჭრობა დისკრიმინაციის გარეშე, ანუ უცხოური წარმოების საქონლითა და
მომსახურებით ვაჭრობისათვის ხელშემწყობი პირობების შეთავაზება, ვაჭრობის
რეგულირება მეტწილად სატარიფო მეთოდებით, უარის თქმა რაოდენობრივი და
სხვა სახის შეზღუდვებზე, სავაჭრო დავების გადაწყვეტა კონსულტაციებისა და
მოლაპარაკებების გზით და სხვა [31].
დღეისათვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია წარმოადგენს საერთაშორისო
ვაჭრობის სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია ერთ ვალუტაზე – აშშ დოლარზე.
საქმე იმაშია, რომ აშშ დოლარს გააჩნია ორი ფუნქცია – აშშ-ს ეროვნული ვალუტისა და
მსოფლიო სარეზერვო და სავაჭრო ვალუტისა. აღნიშნული ფუნქციები უახლოეს
წარსულამდე არ ეწინააღმდეგებოდნენ ერთმანეთს, თუმცა დღეისათვის ვითარება
შეიცვალა [63]. აშშ დოლარი აშკარად კარგავს მსოფლიო ფულის ფუნქციას, ჩვენს
თვალწინ დაიწყო მხოლოდ დოლარზე დაფუძნებული მსოფლიო სავაჭრო სისტემის
რღვევის პროცესი, რომლის პირველი ნიშნები თანდათანობით იკვეთება და
გულისხმობს ქვეყნებს შორის ვაჭრობის განხორციელებას ეროვნული ვალუტების
გამოყენებით. იმ საფინანსო ინსტიტუტებისათვის, რომელთა ბაზაზეა აგებული
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, ეს ნიშნავს უფრო დიდ გამოწვევას, ვიდრე აშშ
დოლარის კურსის ვარდნა, ვინაიდან პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება მსოფლიო
ფინანსურ ნაკადებზე კონტროლის განხორციელება და იკარგება შემოსავლების
უწყვეტი წყარო. ევროს სავალუტო ზონის შექმნასთან ერთად მსოფლიო კრიზისი
ხელს შეუწყობს სხვა რეგიონალური სავალუტო ზონების შექმნას, რაც ნიშნავს აშშ
დოლარის საფუძველზე შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტების, მათ შორის,
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, სრულ კრახს [45].
თანამედროვე ფინანსური არქიტექტურა შეიქმნა ისეთ ვითარებაში, როდესაც
მსოფლიო ეკონომიკაში დომინირებდა აშშ, ხოლო საერთაშორისო ანგარიშსწორებებში – ამერიკული დოლარი. განვითარებადი ქვეყნები განეკუთვნებოდნენ ღარიბ
რეგიონებს

და

განიხილებოდნენ,

როგორც

პოლიტიკური

და

ეკონომიკური

ექსპანსიის ობიექტები. დღეს რეალობა სულ სხვაა. თანდათანობით ჩამოყალიბდნენ
უძლიერესი საერთაშორისო საფინანსო ბაზრები, რომლებიც ფაქტიურად გამოვიდნენ
ეროვნული რეგულირების სფეროდან. საერთაშორისო არენაზე ჩნდება ფინანსურ92

ეკონომიკურ ძალთა სრულიად განსხვავებული განლაგების კონტურები, რომელიც
ეწინააღმდეგება აშშ-ს აბსოლუტური დომინირების პოლიტიკას. დღეისათვის არსებობს ძალთა რამოდენიმე ცენტრი. მათ შორის არსებობს საკმაოდ რთული ურთიერთობების მქონე განვითარებული ქვეყნები (აშშ, ევროზონა, იაპონია და სხვა), სწრაფად
განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნები (ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი) და
ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნები, რომლებიც იმავდროულად არიან განვითარებადი
ქვეყნები, მაგრამ დაგროვილი აქვთ დიდძალი ფინანსური რეზერვები, რომლითაც
იკვებება აშშ-ს ეკონომიკა. ამას ემატება აგრეთვე აფრიკის ქვეყნები, რომლებიც
ტრადიციულად კვლავაც მძიმე მდგობარეობაში რჩებიან [40]. ამგვარად, მსოფლიოს
ეკონომიკურ-ფინანსურმა რუკამ არსებითად შეიცვალა სახე და შინაარსი, შეიცვალა
ეკონომიკური პრობლემებიც, მაგრამ უცვლელნი დარჩნენ საერთაშორისო ინსტიტუტები და შესაბამისად მათ უკვე აღარ გააჩნიათ უნარი გადაწყვიტონ ახალი პრობლემები. ამიტომაც დღეს სულ უფრო მწიფდება აზრი იმის შესახებ, რომ საჭიროა
დღევანდელი მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის რადიკალური ტრანსფორმაცია,
რადგან უკვე არაა სადავო, რომ ფინანსური პრობლემების რეგულირების მექანიზმები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული ფინანსური ინსტიტუტების დონზე
არაეფექტურია. ფინანსურ-ეკონომიკური პრობლემები დიდი ხანია გასცდა ცალკე
აღებული ქვეყნის ჩარჩოებს და მიიღო გლობალური სახე, მაგრამ მაკოორდინირებელი, წარმმართველი და შემთანხმებელი ორგანო დღეისათვის მოძველებულია
და შეიძლება ითქვას, აღარ არსებობს [93].
ევროსაბჭო და ევროკავშირი ერთხმად გამოდიან მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის არსებითი კორექტირების იდეით. მათი აზრით, აუცილებელია რადიკალურად იქნას რესტრუქტურირებული ისეთი საერთაშორისო დაწესებულებები,
როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი. უახლოეს მომავალში აშშ-ში დაგეგემილი სამიტი, შესაძლოა, გახდეს ბრეტონ-ვუდსის კონფერენციის მონაცვლე, რომელიც ძირეულ ცვლილებებს შეიტანს მსოფლიო ფინანსურ
არქიტექტურაში [6]. საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნ. სარკოზიმ მოუწოდა
მსოფლიოს, გადაიხედოს ის როლი და ფუნქციები, რომლებსაც ასრულებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში. ასევე, სსფ-ს ხელმძღვანელობას შესთავაზა დაფიქრებულიყო ფონდის მომავალ როლზე, რომელიც
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უფრო აქტიურად იქნებოდა ჩართული გლობალური ფინანსური კრიზისის დაძლევის პროცესებში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა გამოთქვა
მოსაზრება სსფ-ს მოდერნიზების აუცილებლობის თაობაზე. მისი აზრით, ახალი
მსოფლიო ფინანსური წესრიგი დაფუძნებული უნდა იყოს ტრანსფარენტულობაზე
(ანგარიშგების,
(აუცილებელია

აქტივების

შეფასების მსოფლიო

გამოირიცხოს

ინტერესთა

სტანდარტები), ერთიანობაზე

კონფლიქტი),

პასუხისმგებლობაზე,

გლობალურ თანამშრომლობასა და რაციონალურ მეურნეობრიობაზე [43].
გარდა ამისა, ევროსაბჭოს ლიდერები უკმაყოფილონი არიან თავიანთი პოზიციებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდში. მათ სურთ მოახდინონ სსფ-ში თავიანთი
წარმომადგენლობის

რეორგანიზაცია,

რათა

მიიღონ

აშშ-ის

ანალოგიური

და

ტოლფასი ხელისუფლება. ევროპის საბჭოს ერთიანი კვოტის წარმოდგენა, სსფ-ში მას
მიანიჭებს ხელმძღვანელობაში ხმათა 15%-ზე მეტს, რაც უკვე საკმარისია ვეტოს
უფლების გამოსაყენებლად, რითაც სარგებლობს აშშ, რომლის ხმათა წილი 17
პროცენტს აღემატება. აშშ-მა უკვე რამოდენიმეჯერ გამოიყენა ვეტოს უფლება
კრედიტების გამოყოფის საკითხების განხილვისას, რითაც მსოფლიოს დაანახა, რომ
მის ხელშია მსოფლიო ფინანსური მართვის სადავეები [31].
Bbreton-vuds-ის სისტემის გადასინჯვის აუცილებლობაზე მტყველებს ის ფაქტიც,
რომ განვითარებადმა ქვეყნებმა დააგროვეს მნიშვნელოვანი ფინანსური რეზერვები
და გახდნენ განვითარებული მსოფლიოს კრედიტორები. მაგრამ აშკარა უსამართლობა და არაობიექტურობაა ის, რომ ჩინეთს სსფ-ში გააჩნია ბენილუქსის ქვეყნებზე
უფრო ნაკლები ხმა. ბრაზილიის ფინანსთა მინისტრმა გამოთქვა მოსაზრება “დიდი
რვიანი” გაიზარდოს ”დიდ ოცეულამდე” უმსხვილესი განვითარებადი ქვეყნების
ხარჯზე, მას მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, აგრეთვე იტალიის
ეკონომიკის მინისტრმა, ხოლო მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტმა რობერტ ზელიკმა
ფაქტიურად აღიარა, რომ სახეზეა მსოფლიო ფინანსების მმართველობითი კრიზისი
და მიზანშეწონილად ჩათვალა “ელიტარულ კლუბში” განვითარებადი ქვეყნების მიწვევა, ხოლო გლობალური კრიზისის პირობებში ახალი მაკოორდინირებელი ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც დასაქმდება ფინანსური და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებით [35].
როგორც ვხედავთ, მსოფლიო ფინანსური სისტემა დგას სერიოზული სტრუქ94

ტურული ცვლილებების განხორციელების წინაშე, რომელთა აუცილებლობა აჩვენა
აშშ-სა და მთელს მსოფლიოში მიმდინარე ფინანსურმა კრიზისმა. მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურა განიცდის ფუნდამენტურ ძვრებს. მიმდინარეობს ფინანსური
სისტემის ახალი რეალობების მიმართ ადაპტაციის პროცესი. დღეს მიმდინარე
ფინანსური კრიზისი ჰგავს გასული საუკუნის 70-იანი წლების კრიზისს, როდესაც
მსოფლიო გადადიოდა ინდუსტრიულიდან პოსტინდუსტრიულ ეკონომიკაზე. ამის
ანალოგიურია, ამჟამად მიმდინარე პროცესები ფინანსურ სექტორში [5]. თანამედროვე ფინანსური კრიზისის ანალიზი მოითხოვს მრავალწახნაგოვანი პრინციპული
საკითხების შესწავლას და შესაბამისი დასკვნების გაკეთებას.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, გლობალური ფინანსური სისტემის რეგულირების მექანიზმის ძირითადი რგოლი: მსოფლიოში არსებობს 100-ზე მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მეტ-ნაკლებად ჩართულია ეკონომიკური პრობლემების განხილვასა და რეგულირებაში. ეს ორგანიზაციები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ზომით, ფუნქციებით და საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე
გავლენით. გასული საუკუნის მიწურულს, წარმოიშვა საერთაშორისო ეკონომიკური
ურთიერთობების რეგულირების და მონიტორინგის ძირითად ფუნქციათა თავმოყრის ტენდენცია ორგანიზაციების მცირე რიცხვის ხელში. მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე უნივერსალურს და გადამწყვეტს სსფ წარმოადგენს.
სსფ თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო, როგორც ფიქსირებულ სავალუტო
კურსებზე ზედამხედველობის მექანიზმი, მაგრამ მან ვერ შესძლო ბრეტონ-ვუდსის
საერთაშორისო სავალუტო სისტემისათვის დამახასიათებელი წინააღმდეგობების აღმოფხვრა, რასაც, როგორც ფონდის, ისე მთლიანად საერთაშორისო სავალუტო სისტემის ძირითადი პრინციპების ტრანსფორმაცია მოჰყვა [35]. ის თანდათანობით ჩამოყალიბდა უფრო გავლენიან საერთაშორისო ორგანიზაციად, რომელიც მსოფლიოს 187
ქვეყანას აერთიანებს და ანხორციელებს ზედამხედველობას, როგორც თითოეული
წევრი სახელმწიფოს მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ასევე მსოფლიო ეკონომიკაზე
მთლიანად.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ძირითადი მიზნებია: სავალუტო პოლიტიკაში საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა; გადახდის მრავალმხრივი
სისტემის შექმნასა და ვალუტის ტრანსფერზე შეზღუდვების მოხსნაში აქტიური მონა95

წილეობა; კონკურენციული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ვალუტის კურსით
მანიპულირების აღკვეთა; კაპიტალის საერთაშორისო მიგრაციის დაბალანსებული
ზრდის ხელშეწყობა; საგარეო ვალების პრობლემის მოგვარებაში აქტიური მონაწილეობა; წევრ ქვეყნებში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობა; სიღარიბის
დაძლევასა და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფაში აქტიური მონაწილეობა.
აღნიშნული მიზნების მისაღწევად სსფ ასრულებს სამ ძირითად ფუნქციას:
ზედამხედველობა, ფინანსური დახმარება და ტექნიკური თანადგომა.
ზედამხედველობა (Surveillanse) ითვალისწინებს ფონდის უფლებას წესდების IV
მუხლის მიხედვით განახორციელოს მკაცრი დაკვირვება წევრი ქვეყნების ვალუტის
კურსის განსაზღვრის და მასთან დაკავშირებულ მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
სფეროში [31]. ყველა ქვეყანა ვალდებულია სსფ-ს წარუდგინოს ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ზედამხედველობის განხორციელებისათვის. ის, როგორც წესი, შედგება დეტალური ინფორმაციისგან რეალურ, ფულად, საბიუჯეტო და საგარეო სექტორებზე, ასევე მთავრობის სტრუქტურულ პოლიტიკაზე
(პრივატიზება, შრომის ბაზარი, გარემო). ზედამხედველობის მთავარი მიზანია
პოტენციურად სახიფათო მაკროეკონომიკური პროცესების დროული გამოვლენა,
რომელსაც შეუძლია გავლენა იქონიოს ვალუტის კურსის სტაბილურობაზე და
მსოფლიო მოწინავე გამოცდილების მიხედვით, წევრი სახელმწიფოს მთავრობას
მისცეს რეკომენდაციები მათი გამოსწორებისათვის.
ქვეყანა, რომელიც განიცდის ეკონომიკურ სიძნელეებს და შეთანხმებული აქვს
ეკონომიკური რეფორმების პროგრამა, უფლება აქვს ისარგებლოს სსფ-ის ფინანსური
რესურსებით. სსფ-ის ფინანსური რესურსები გაიცემა ტრანშების (Tranches) სახით, ანუ
ფონდის რესურსებით სარგებლობა ითვალისწინებს მათ ნაწილ-ნაწილ გამოყოფას,
შეთანხმებული პროგრამის შესრულების მსვლელობის შესაბამისად. პირველი ტრანშის მისაღებად, რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ქვეყნის კვოტის 25%-ს,
მთავრობა ვალდებულია ნათლად დაასაბუთოს ეკონომიკური სირთულეების დაძლევის აუცილებლობა. შემდგომი ტრანშების მიღება ქვეყანას შეუძლია, იმ კრიტერიუმების შესრულების შემთხვევაში, რომელიც განსაზღვრულია ფონდთან შეთანხმებული ეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩოებში. სსფ-ის რესურსები წევრი ქვეყნების
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საკუთრებას წარმოადგენს, ამიტომ ფონდი პასუხს აგებს მათ შენარჩუნებასა და
დაბრუნებაზე, რათა სხვა ქვეყნებმაც შეძლონ მათი გამოყენება [31].
მსოფლიოში

დამკვიდრებული

ფინანსური

წესრიგის

თანახმად,

სსფ-ის

დადებითი პოზიცია აუცილებელია სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან
ქვეყნის მთავრობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის მისაღებად. ამ მიდგომას იზიარებენ “რეციპიენტი” ქვეყნების უშუალო “დონორი” სახელმწიფოებიც. თუ ფონდი
ჩათვლის, რომ “რეციპიენტი” ქვეყანა ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი
ამის გამო საფინანსო დახმარებას შეაჩერებს. ამ დროს, მსოფლიო ბანკი მასთან შეთანხმებულ პროგამას შესრულებულადაც რომ თვლიდეს, იგი მაინც შეაჩერებს ამ ქვეყნისათვის ფინანსურ დახმარებას იმ დრომდე, სანამ სსფ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს,
რომ ქვეყნის ხელისუფლების მიერ გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკა სრულად
შეესაბამება მის მიერ მიცემულ რეკომენდაციებს. ამ პოზიციას იზიარებს, როგორც
ევროკავშირი, ასევე უშუალოდ დონორი სახალმწიფოებიც [31].
ტექნიკური თანადგომის (Technical assistance) ფარგლებში სსფ წევრ ქვეყნებს
ეხმარება ისეთი სფეროების განვითარებაში, როგორიც არის ფულადი, სავალუტო
პოლიტიკა და საბანკო ზედამხედველობა, საბიუჯეტო პოლიტიკა, სტატისტიკა,
ეკონომიკური და ფინანსური კანონმდებლობის შემუშავება და კადრების მომზადება.
ტექნიკური დახმარება ხორციელდება წევრი ქვეყნის თხოვნის საფუძველზე ცენტრალურ ბანკში, ფინანსთა სამინისტროში და სტატისტიკის ორგანოებში ექსპერტების
წარგზავნით. სსფ-ის ერთობლივ ინსტიტუტში, რომელიც შეიქმნა სსფ-ის, მსოფლიო
ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, ევროკავშირის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ, ხორციელდება
წევრი სახელმწიფოების თანამდებობის პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება [31].
სსფ-ის სპეციფიკურ ფუნქციას, რომელიც მას საერთაშორისო თანამეგობრობამ
დააკისრა, წარმოადგენს SDR (Special drawing rights - ნასესხობის სპეციალური უფლება) მეშვეობით საერთაშორისო რეზერვების შევსება. SDR არის საერთაშორისო
სარეზერვო აქტივი, რომელიც ფონდის მიერ 1969 წელს შეიქმნა და პერიოდულად
ნაწილდება წევრ ქვეყნებს შორის მათი კვოტების შესაბამისად [31].
სსფ-ის ფინანსური რესურსების საფუძველს წევრი ქვეყნების კვოტა წარმოადგენს, ეს არის ქვეყნის შენატანი, ფონდის კაპიტალში. კვოტის 25% შეიტანება თავი97

სუფლად კონვერტირებადი ვალუტით, ხოლო დანარჩენი - ეროვნული ვალუტით.
ქვეყნის კვოტა დამოკიდებულია მის წილზე მსოფლიო წარმოებაში, რეზერვებსა და
ანგარიშსწორებაში.
კვოტის სიდიდეზე დამოკიდებულია:
- წევრი ქვეყნების ხმების რაოდენობა (ყველა ქვეყანა ფლობს 250 საბაზო ხმას,
რომელსაც ემატება ერთი ხმა ყოველ 100000 SDR-ზე მისი კვოტიდან);
- სსფ-ის რესურსების ხელმისაწვდომობა, რომელიც განისაზღვრება არა აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, არამედ, როგორც პროცენტი კვოტიდან;
- SDR-ს – რაოდენობა, რომლის მიღება შეუძლია ქვეყანას მისი განაწილებისას.
ყველაზე დიდი კვოტა და შესაბამისად ხმა გააჩნია: აშშ-ს (17,63%); იაპონიას
(6,32%); გერმანიას (6,17%); საფრანგეთს და დიდ ბრიტანეთს (5,1%) თითოეულს, საუდის არაბეთს (3,5%), იტალიას (3,2%), კანადას (2,98%) და აშ.
ბოლო ათწლეულებში განვითარებული მოვლენები მიუთითებს სსფ-ის, როგორც მსოფლიო ეკონომიკის ფინანსური სისტემის რეგულირების მექანიზმის ერთერთი ძირითადი რგოლის მიზნების, ფუნქციების, სტრუქტურის მსოფლიო ფინანსური სისტემის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაბალ ხარისხზე [31]. 1992 წელს
ინგლისურ ფუნტ-სტერლინგზე და იტალიურ ლირაზე მძლავრმა სპეკულაციურმა
შეტევებმა მნიშვნელოვნად შეარყია მათი სტაბილურობა და თითქმის მთლიანად მოშალა ევროპის სავალუტო სისტემა. 1994-1995 წლებში მექსიკაში ფინანსური კრიზისის გაღვივებამ ქვეყანა დეფოლტის პირამდე მიიყვანა და მნიშვნელოვნად გაზარდა
რეგიონის სხვა ქვეყნებზე არასტაბილურობის გავრცელების რისკი. 1997-1999 წლებში
ფინანსური კრიზისი მძვინვარებდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ასევე თურქეთში,
რუსეთში, საქართველოში და სხვა პოსტსოციალისტურ სახელმწიფოებში. 2001-2002
წლებში - ლათინური ამერიკის ქვეყნებში. არ გასულა ხუთი წელი და უფრო მძლავრმა
კრიზისმა იფეთქა აშშ-ში, რომელიც მთლიანად მსოფლიო ფინანსურ სისტემას მოედო. ამან კიდევ უფრო განამტკიცა ვარაუდი, რომ სირთულეებს ფინანსურ სფეროში
სისტემური ხასიათი გააჩნია [63].
მსოფლიოს წამყვანი ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირების მეტად ინერციული სისტემა უბრალოდ ვერ
ასწრებს გლობალური ეკონომიკის ფინანსურ სექტორში მიმდინარე სწრაფ ცვლი98

ლებებთან შეგუებას. 2004 წელს აშშ-ის კონგრესის სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც
მელცერის კომისიის სახელით იყო ცნობილი, კონგრესს წარუდგინა მოხსენება
საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებზე. სადაც აღნიშნულია, რომ სსფ-ის მისიის
დეფორმაცია აძლიერებს ღარიბი ქვეყნების დამოკიდებულებას ფონდზე და აფერხებს
ეკონომიკურ პროგრესს [6].
მდგომარეობას ართულებს ის გარემოებაც, რომ, თუ საერთაშორისო ვაჭრობის
(იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ მისი დიდი ნაწილი ხორციელდება ტრანსნაციონალური კომპანიების შიგა არხებით) მნიშვნელოვანი ნაწილი ეროვნული სახელმწიფოების მიერ კონტროლდება, ფინანსური ნაკადები თითქმის მთლიანად აღნიშნული
კონტროლის მიღმა დარჩა. ამ პროცესს ხელი შეუწყო სამმა ძირითადმა ფაქტორმა:
- "ევროვალუტებში" განხორციელებული ფინანსური ოპერაციების მოცულობის
სწრაფი ზრდა. ასეთი ოპერაციები, როგორც წესი, ნაკლებად, ან საერთოდ არ რეგულირდება ეროვნული სავალუტო ორგანოების მიერ;
- 1971 წელს ოქრო-დოლარული სტანდარტის გაუქმება და მცურავ სავალუტო
კურსების სისტემაზე მასობრივი გადასვლა. ეს დაკავშირებულია კონვერტირებადი
ვალუტების რიცხვის ზრდასთან, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს საერთაშორისო
ფინანსურ ოპერაციებს [8];
- ინფორმაციის ელექტრონული საშუალებების სწრაფი განვითარება, თანამგზავრული, საკაბელო კომუნიკაციების სახით, რამაც მსოფლიო საფონდო და სავალუტო
ბაზრები ერთიან გლობალურ სივრცედ აქცია, სადაც საქმიანი ოპერაციები სადღეღამისო რეჟიმში მიმდინარეობს.
საუკუნეების მანძილზე ეროვნული ფინანსური სისტემა ქვეყნის შიგნით ფუნქციონირებდა და სახელმწიფო ინსტიტუტების მეშვეობით კონტროლდებოდა. ახლა
კი, როდესაც ჩამოყალიბდა გლობალური ფინანსური სისტემა, რომელიც მსოფლიო
სავალუტო, საფონდო, საკრედიტო და სადაზღვევო ბაზრების ორგანულ ერთობლიობას წარმოადგენს, ეროვნული სახელმწიფოები თავისი რეგულატორებით იქცნენ
კუნძულებად მსოფლიო ფინანსურ ოკეანეში. მათ არა მარტო დაკარგეს ყოველგვარი
უნარი დამოუკიდებლად დაარეგულირონ ამ ოკეანის ესა თუ ის "თბილი" ან "ცივი"
დინება, არამედ ძველ დონეზე გააკონტროლონ შიგა ფინანსური სფერო.
აღნიშნულთან ერთად სწრაფად იზრდება ფინანსური სფეროს რეალური სფერო99

საგან ავტონომიურობის ხარისხი, რომლის მომსახურება მის ძირითად ფუნქციას
წარმოადგენს. ექსპერტული გათვლებით, უკვე 1990-იანი წლების დასაწყისში
საფონდო ბირჟებზე განხორციელებული ოპერაციების 9/10-ს არანაირი კავშირი არ
გააჩნდა ვაჭრობასთან და გრძელვადიან ინვესტიციებთან, ანუ ატარებდა სპეკულაციურ ხასიათს. მხოლოდ სახელმწიფო ობლიგაციების წლიური ბრუნვა ორჯერ და
მეტად აღემატება მსოფლიო მთლიან შიგა პროდუქტს. მსოფლიო საქონელბრუნვის
ბოლო გაორმაგებაზე 17 წელი დაიხარჯა, მაშინ, როდესაც საერთაშორისო ფინანსური
ნაკადების მოცულობა თითქმის ყოველ 4 წელიწადში ორმაგდება [31].
ყოველივე აღნიშნულმა შექმნა ფინანსურ ბაზარზე სპეკულაციური თამაშით
დიდი ფულის შოვნის უპრეცენდენტო შესაძლებლობა, რომელიც სრული დატვირთვით რეალიზდება. თანამედროვე პირობებში მიმდინარე გლობალურმა ფინანსურმა
კრიზისმა ცხადყო, რომ სსფ-ის განკარგულებაში არსებული რესურსები საკმარისი არ
იყო. ამასთან დაკავშირებით 2008 წელს სსფ-ის მმართველთა საბჭომ გაზარდა წევრი
სახელმწიფოების კვოტები და გააფორმა ახალი ხელშეკრულება სესხების შესახებ [31].
ეკონომისტებს შორის არსებობს მოსაზრება, რომ საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის მხრიდან ფინანსური დახმარების გაფართოება ხელს უწყობს „მორალური
რისკის“ გადიდებას, რადგან ფონდიდან დახმარების მიღებით დაიმედებული მთავრობა სათანადოდ აღარ აფასებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ რისკებს. აღნიშნულ შეხედულებას იზიარებენ ისეთი ცნობილი ეკონომისტები, როგორებიც არიან
ალან გრისპენი, ხანს ტიტმაირი, მიშელ კამდესიუ [31].
სხვა ეკონომისტები პირიქით, მიესალმებიან სსფ-ის რესურსების გადიდებას,
მით უფრო, რომ ბოლო პერიოდში წევრი სახელმწიფოების რიცხვის ზრდამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ფონდის ზღვრული ბიუროკრატიული ხარჯები. თუმცა, ალბათ
შეუძლებელია მისი ფინანსური ძალის იმ დონემდე გაფართოება, რომ მან არსებული
სტრუქტურით და ფუნქციებით, "პატიოსანი კონკურენციის" გზით (როდესაც სსფ
სპეკულაციურ შეტევებს მხოლოდ დაზარალებული ქვეყნებისათვის ფინანსური
დახმარების ზრდით პასუხობს), შესძლოს სპეკულაციური ფონდების საქმიანობით
გამოწვეული მწვავე შედეგების ნეიტრალიზება [31].
ვაჭრობის მსოფლიო ოგანიზაციის და ევროკავშირის (სადაც ქვეყნების ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთქმედების მოწინავე მექანიზმების აპრობაცია
100

მიმდინარეობს) გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ზესახელმწიფოებრივი კოორდინაციის მექანიზმის გარეშე საერთაშორისო შეთანხმებების არანაირ სისტემას არ შეუძლია ეფექტიანი ფუნქციონირება. ასეთი მექანიზმის ფუნქციები აუცილებელია გაფართოვდეს, ვიდრე ეს სსფ-ის ფუნქციებია. კერძოდ, ზედამხედველობის ფუნქცია, რეგულირებამ უნდა შეცვალოს. ამ დროს ქვეყნები ნებაყოფლობით მიიღებენ გადაწყვეტილებას ურთიერთქმედების პრინციპებზე და იმაზე, თუ როგორ დასჯიან ერთობლივად იმ ქვეყნებს, რომლებიც აღიარებულ პრინციპებს არ დაიცავენ. საერთაშორისო
ორგანიზაციასა და სახელმწიფოს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნა უნდა
დაემყაროს სუბსოლიდარობის პრინციპს, ანუ ზესახელმწიფოებრივ სტრუქტურას
უნდა გადაეცეს მხოლოდ ის მარეგულირებელი ფუნქციები, რომლის შესრულება მას
უფრო ეფექტიანად შეუძლია, ვიდრე სახელმწიფოს.
საგულისხმოა, რომ სსფ "რეციპიენტ" ქვეყნებში ზესახელმწიფოებრივი რეგულირების ფუნქციას ნაწილობრივ ისედაც ასრულებს. კერძოდ, ფონდის წესდების IV და
VIII მუხლები, ასევე II და III მუხლები ზოგიერთ ნაწილში "რეციპიენტი" ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის, გარკვეული ზომით, რეგულირების შესაძლებლობას იძლევა,
როდესაც მთავრობა ფინანსური დახმარების მისაღებად იძულებულია შეასრულოს
ნაკისრი ვალდებულებები. სსფ-ის "რეციპიენტი" ქვეყნების ეკონომიკაზე მკაცრი
ზედამხედველობის პრინციპი ჯერ კიდევ 1979 წელს იქნა მიღებული, ხოლო 19941995 წლებში დამრღვევთა წინააღმდეგ მკაცრი ზომები განისაზღვრა [31].
ბოლო პერიოდის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ეს საკმარისი არ არის. კრიზისის გამომწვევი მიზეზების ძიებისას იკვეთება, რომ "რეციპიენტი" ქვეყნების ფინანსური ინსტიტუტების, ბაზრების, სახელმწიფოებრივი რეგულირების ინსტრუმენტების როლი მეორე ხარისხოვანია, გადამწყვეტია რეგულირების მიღმა დარჩენილი
გიგანტური სპეკულაციური ნაკადები, რომელთა ბაზას, წარმოშობის ადგილს "დონორი" (განვითარებული) ქვეყნები წარმოადგენენ თავისი ფინანსური ინსტიტუტებით. ამიტომ აუცილებელია "დონორი" ქვეყნების ფინანსური სისტემის რეგულირების გაძლიერება, როგორც ეროვნულ, ისე ზეეროვნულ დონეზე, რათა გამყარდეს საკრედიტო (საინვესტიციო) დისციპლინა და კრედიტორები (ინვესტორები) იძულებულნი გახდნენ უფრო ღრმად შეაფასონ მათ ოპერაციებთან დაკავშირებული რისკები.
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გაფართოებული ფუნქციები სსფ-ს საშუალებას მისცემს განვითარებული
ქვეყნები აიძულოს გაამკაცრონ კონტროლი უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ
ოპერაციებზე, მოახდინონ სავალდებულო სარეზევო მოთხოვნების უნიფიკაცია, რაც
როგორც ეროვნულ ისე უცხოურ ვალუტაში არსებულ დეპოზიტებზე ერთნაირი
განაკვეთების დაწესებას გულისხმობს. ამით მოისპობა ევრო-დოლარული ბაზრების
ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი და მნიშვნელოვნად შემცირდება უკონტროლო
სპეკულაციური ნაკადების მოცულობა.
ფინანსური სექტორის რეგულირებისა და ზედამხედველობის გაძლიერების
თვალსაზრისით სულ უფრო აქტუალური ხდება ე.წ. ტობინის გადასახადის დაწესება
(ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი, ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურიატი),
რაც სავალუტო ბაზარზე ყველა სპეკულაციური ოპერაციის დაბეგვრას გულისხმობს.
ასეთი

გადასახადის

შემოღებას

სოციალური

დატვირთვაც

გააჩნია,

კერძოდ

მიღებული შემოსავლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას გასაჭირში მყოფი ქვეყნების
მოსახლეობის დასახმარებლად [31].
სსფ-ის ფუნქციების გაფართოება წარმოუდგენელია გადაწყვეტილების მიღების
მექანიზმის დემოკრატიზაციის გარეშე. დროა მოხდეს არსებული მექანიზმის საფუძვლიანი გადასინჯვა, რომელიც სააქციო საზოგადოების პრინციპებს ეფუძნება "დიდი
კვოტა - მეტი ხმა", ანუ მუსიკას ის უკვეთავს, ვინც მეტს იხდის. დაუშვებელია მილიონობით ადამიანის ბედის გადაწყვეტა, მათი ამ პროცესში ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე. "ნადავლის" მოპოვების შესაძლებლობა არსებობს. საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის შეფასებით 5-6 უმსხვილეს სპეკულაციურ ფონდს შეუძლია 900
მილიარდი დოლარის მობილიზება, რათა თავს დაესხას ამა თუ იმ ეროვნულ
ვალუტას, ან საფონდო ბაზარს.
იმისათვის, რომ მივხვდეთ – რა მოხდა, რა პროცესები წარიმართა არასწორად აუცილებელია თვალი გადავავლოთ იმ ორგანიზაციების მუშაობას, რომლებიც
გლობალიზაციის პროცესებს მართავენ: ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი,
მსოფლიო ბანკი და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია. არსებობს სხვა ორგანიზაციებიც, რომელნიც გარკვეულ როლს ასრულებენ საერთაშორისო ეკონომიკური სისტემის მუშაობაში - რეგიონალური ბანკები, მსოფლიო ბანკის მცირე და შედარებით ახალი ფილიალები, გაეროს ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, როგორებიცაა გაეროს
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განვითარების პროგრამა, ან გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია
(UNCTAD) [20,გვ.16]. ამ ორგანიზაციების პოზიციები ხშირად არ ემთხვევა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის მოსაზრებებს. მაგალითად, შრომის
მსოფლიო ორგანიზაცია თვლის, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სათანადო
ყურადღებას არ უთმობს მომუშავეთა უფლებებს, აზიის განვითარების ბანკი “კონკურენტულ პლურალიზმს” ქადაგებს, რომლის მიხედვითაც განვითარებად ქვეყნებს
უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია განვითარების სხვადასხვა სტრატეგიების შესახებ, მათ
შორისაა “აზიის მოდელი”: ეს არის საბაზრო ეკონომიკის სისტემა, როდესაც ბაზრის
ჩამოყალიბების, ფორმირებისა და ზედამხედველობის პროცესში მთავარ როლს
მთავრობა თამაშობს, რაც გულისხმობს, მაგალითად, ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობას. ამ პროცესში საკუთარი თანამშრომლების სოციალურ კეთილდღეობაზე კომპანიებს სერიოზული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ - ეს ყველაფერი კი,
აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშების მიხედვით, ძალიან განსხვავდება ამერიკული, ვაშინგტონში მომუშავე ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული მოდელისაგან.
როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ასევე მსოფლიო ბანკი უკანასკნელი
ორი ათეული წლის მანძილზე განვითარებული ისეთი ძირითადი ეკონომიკური
მოვლენების ეპიცენტრში იმყოფებოდნენ, როგორიცაა ფინანსური კრიზისი და ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე. საერთაშორისო
სავალუტო ფონდიც და მსოფლიო ბანკიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ბრეტონ
ვუდსში, ნიუ ჰემფშირში, 1944 წელს შეიქმნა გაეროს სავალუტო და საფინანსო
კონფერენციის შედეგად. ეს კონფერენცია წარმოადგენდა ერთობლივ მცდელობას
მომხდარიყო გამანადგურებელი ომის შემდგომ ევროპის ხელახლა აშენებისათვის
საჭირო თანხების მობილიზება და მსოფლიოს დაცვა მომავალი ფინანსური
დეპრესიისაგან. მსოფლიო ბანკის სრული სახელი – რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი – ასახავს მის პირველად მისიას. ბოლო სიტყვის – განვითარების დამატება მოგვიანებით მოხდა. ამ დროს განვითარებადი ქვეყნების დიდი
ნაწილი ჯერ კიდევ კოლონიად რჩებოდა და ის, თუ რას სახის მცირე ეკონომიკური
ძვრები შეიძლება მომხდარიყო, მათი ევროპელი ბატონების გადასაწყვეტი იყო
[20,გვ.17].
გლობალური ეკონომიკის სტაბილურობის შენარჩუნების რთული მისია საერ103

თაშორისო სავალუტო ფონდს დაეკისრა. ბრეტონ ვუდში შეკრებილ ადამიანებს
ოცდაათიანი წლების ეკონომიკური დეპრესიის გამოცდილება ჰქონდათ და სწორედ
ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე მსჯელობდნენ. ამ დროს კაპიტალიზმი ყველაზე
მძიმე კრიზისს განიცდიდა. დიდმა დეპრესიამ მთელი მსოფლიო მოიცვა და უმუშევრობის უპრეცენდენტო ზრდა გამოიწვია. ყველაზე მძიმე მომენტში ამერიკის მუშახელის მეოთხედი დაუსაქმებელი იყო. ბრიტანელმა ეკონომისტმა ჯონ მეინარდ კეინსმა, რომელიც ბრეტონ ვუდსის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე გახდა, საკმაოდ მარტივად ახსნა მიზეზები და მარტივი რეცეპტიც გამოწერა: ეკონომიკური
პრობლემები ერთობლივი მოთხოვნის არარსებობით აიხსნებოდა და შესაძლებელი
იყო ამ პროცესის სტიმულირება მთავრობის მხრიდან. იმ შემთხვევებში, როცა მონეტარული პოლიტიკა არაეფექტური გახდა, მთავრობას შეეძლო ფისკალურ პოლიტიკას დაყრდნობოდა ხარჯების გაზრდით, ან გადასახადების შემცირების გზით.
მოდელი, რომლითაც კეინსი ხელმძღვანელობდა, არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი. მოგვიანებით ეს მოდელი უფრო დაიხვეწა. უფრო საფუძვლიანად
მოხდა იმის გააზრება, თუ რატომ არ მუშაობს საბაზრო ეკონომიკა ისე, რომ ყველა
დასაქმებული იყოს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დაევალა მომავალი გლობალური კრიზისის
თავიდან აცილება. ამისათვის მას სჭირდებოდა საერთაშორისო ზეწოლა იმ ქვეყნებზე, რომლებიც საკუთარ ეკონომიკასა და გლობალური ერთობლივი მოთხოვნის
დაგროვებაზე არ ზრუნავდნენ. საჭიროების შემთხვევაში სესხები ლიკვიდური უზრუნველყოფით უნდა მიეცათ იმ ქვეყნებისათვის, რომელთაც ეკონომიკური დაღმასვლა ემუქრებოდათ და არ შეეძლოთ საკუთარი რესურსებით ერთობლივი მოთხოვნის დაგროვება [20,გვ.18].
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შექმნა იმის აღიარებას ნიშნავდა, რომ
ბაზარი ხშირად წარუმატებლად მუშაობს, რომ მან შესაძლოა წარმოშვას უმუშევრობის დიდი ტალღა და ხშირად არ შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში ქვეყნები იმ
დახმარებით უზრუნველყოს, რომელიც ეკონომიკის აღორძინებას შეუწყობს ხელს. ამ
ორგანიზაციის შექმნის პროცესი ეფუძნებოდა რწმენას, რომ ეკონომიკური სტაბილურობისათვის აუცილებელია კოლექტიური ქმედება გლობალურ დონეზე, ისევე
როგორც გაეროს შექმნის იდეა ეფუძნებოდა რწმენას, რომ პოლიტიკური სტაბილუ104

რობისათვის აუცილებელია ერთობლივი ქმედება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
საჯარო ორგანიზაციაა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების
გადასახადებით ფინანსდება. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს ორგანიზაცია არ
ახდენს პირდაპირ ანგარიშგებას იმ ადამიანების წინაშე, რომლებიც მას აფინანსებენ,
ან ვის ცხოვრებასაც ის უშუალოდ ეხება. ამის ნაცვლად ის ანგარიშვალდებულია
ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური სამთავრობო ბანკების წინაშე. ამ ორგანიზაციების კონტროლის მექანიზმი რთულ საარჩევნო სისტემას ეყრდნობა, რომლის
საფუძველიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ქვეყნების ეკონომიკური სიძლიერე იყო.
ამ პერიოდის შემდეგ, ცხადია, გარკვეული ცვლილებები მოხდა, მაგრამ ძირითადად
რამდენიმე განვითარებული ქვეყანა წარმართავს პროცესს. მხოლოდ ერთ ქვეყანას,
ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აქვს ვეტოს უფლება (ამ თვალსაზრისით ის გაეროს
წააგავს, აქ ვეტოს უფლება ისტორიული ანაქრონიზმია და მხოლოდ იმ ქვეყნებს აქვთ,
რომლებმაც მეორე მსოფლიო ომში გაიმარჯვეს – თუმცა გაეროს შემთხვევაში ვეტოს
უფლება ხუთ ქვეყანაზე ნაწილდება).
წლების განმავლობაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საგრძნობლად შეიცვალა. თავიდან ის იმ რწმენას ემყარებოდა, რომ საბაზრო ეკონომიკა ხშირად წარუმატებლად მუშაობს, ახლა კი საბაზრო ეკონომიკის ერთპიროვნულ უპირატესობას
ქადაგბს [20,გვ.19].
ორგანიზაციის დაფუძნებას საფუძვლად დაედო რწმენა, რომ საჭირო იყო
საერთაშორისო გავლენის მოხდენა სხვადასხვა ქვეყანაზე, რათა მათი ეკონომიკური
პოლიტიკა ექსპანსიონისტური გამხდარიყო. ეს გულისხმობდა მზარდ ხარჯებს, გადასახადების შემცირებას, ან ეკონომიკის სტიმულირების მიზნით საპროცენტო განაკვეთის დაწევას. დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მხოლოდ იმ ქვეყნებისათვის გამოყოფს თანხებს, რომლებიც დეფიციტის შემცირების, გადასახადების
აწევით, ან საპროცენტო განაკვეთის აწევით არიან დაკავებულნი ისე, რომ ამან
შესაძლოა ეკონომიკის ჩავარდნაც გამოიწვიოს.
ყველაზე დრამატული ცვლილებები ამ ორგანიზაციებში 1980-იან წლებში
განხორციელდა, ეპოქაში, როცა რონალდ რეიგანი და მარგარეტ ტეთჩერი თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პროპაგანდას ეწეოდნენ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი ის ორგანიზაციები გახდა,
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რომელთა მეშვეობითაც ხორციელდებოდა ეს იდეები ღარიბ ქვეყნებში, სადაც
ყველაზე მეტად სწრაფი დახმარება ესაჭიროებოდათ სესხებისა და გრანტების სახით.
ამ ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები მზად იყვნენ ცვლილებები მიეღოთ, მაგრამ
მთავრობის ბევრი წევრი და რაც მნიშვნელოვანია, საზოგადოებაც სკეპტიკურად იყო
განწყობილი. 1980-იანი წლების დასაწყისში მსოფლიო ბანკში, კერძოდ კი კვლევების
განყოფილებაში, რომელიც ბანკის მიმართულებებს განსაზღვრავდა, წმენდა ჩატარდა.
ჰოლინს ჩენერი ამერიკის განვითარების ერთ-ერთი გამორჩეული ეკონომისტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელმაც სერიოზული წვლილი შეიტანა განვითარების ეკონომიკის კვლევისა და სხვა საკითხებში, მანამდე რობერტ მაკნამარას
მრჩეველი და ნდობით აღჭურვილი პირი იყო. მაკნამარა მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტად 1968 წელს დაინიშნა. მაკნამარა შეძრა მესამე სამყაროს ქვეყნებში ნანახმა
სიღარიბემ. მან ბანკის ძალისხმევა ამ სიღარიბის აღმოფხვრისაკენ მიმართა. ჩენერიმ
კი მასთან სამუშაოდ შეკრიბა მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო ეკონომისტების
ჯგუფი [20,გვ.20]. მაგრამ 1981 წელს ისევ ცვლილებების ხანა დაიწყო, რასაც ახალი
პრეზიდენტის დანიშვნა მოჰყვა. უილიამ კლაუსენი პრეზიდენტი გახდა, ენ
კრიუგერი კი ახალი მთავარი ეკონომისტი. ენ კრიუგერი ვაჭრობის სპეციალისტი იყო.
იგი ცნობილი იყო ნაშრომით “ქირის ძიებაში”, რომელიც მოგვითხრობდა იმის
შესახებ, თუ როგორ იყენებენ (საკუთარი შემოსავლების სხვების ხარჯზე გაზრდის
მიზნით) ტარიფებსა და სხვა პროტექციონისტურ საშუალებებს. ჩენერი და მისი
ჯგუფი აქცენტს აკეთებენ იმ ფაქტზე, რომ თავისუფალმა საბაზრო ეკონომიკამ არ
გაამართლა განვითარებად ქვეყნებში და ფიქრობდნენ – რა უნდა ეღონათ მთავრობებს
ბაზრის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით.
კრიუგერისათვის კი ამის საპირისპიროდ პრობლემას სწორედ მთავრობები წარმოადგენდა. მისი აზრით, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა განვითარებადი ქვეყნების
ყველა პრობლემის პასუხი იყო. ამ იდეოლოგიის გამძაფრების პერიოდში ჩენერის
გუნდიდან ბევრმა საუკეთესო ეკონომისტმა დატოვა სამსახური.
ორი ორგანიზაციის მისია საკმაოდ გამოკვეთილი იყო, პირველად სწორედ ამ
დროს მათი სამუშაო მჭიდროდ დაუკავშირდა ერთმანეთს, 1980 წლიდან ბანკმა სპეციალური პროექტებისათვის (გზების შეკეთება, ან კაშხლების მშენებლობა) სესხების
გაცემასთან ერთად უფრო ფართომასშტაბიანი დახმარების გაცემა დაიწყო სტრუქ106

ტურული ადაპტაციის სესხების სახით, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა თანხმობა მისცა. თანხმობა კი საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის მიერ სესხის მიმღები ქვეყნებისათვის კონკრეტული პირობების დაწესებას
მოჰყვა. ამ ორგანიზაციის მიზანი იყო დახმარება კრიზისის დროს, მაგრამ განვითარებად ქვეყნებში დახმარება მუდმივად სჭირდებოდათ, ამიტომ საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი მათი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა [20,გვ.21].
ბერლინის კედელის დაცემამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ახალ არენაზე
გაუხსნა ასპარეზი: ორგანიზაცია წარმართავდა საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის
პროცესს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებსა და ევროპის კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებში.
მოგვიანებით, როცა კრიზისი გამწვავდა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსებიც კი არ აღმოჩნდა საკმარისი, საჭირო გახდა მსოფლიო ბანკის ჩარევა, გამოიყო
ათობით მილიარდი დოლარი. მსოფლიო ბანკი ამჯერად უმცროსი პარტნიორის
როლში მოგვევლინა, რადგან ქცევის წესები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ
იყო

დადგენილი.

არსებობდა

შრომის

განაწილების

პრინციპიც:

ქვეყანასთან

ურთიერთობის პროცესში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფუნქციებში შედიოდა
მაკროეკონომიკური საკითხები, საბიუჯეტო დეფიციტი, სავალუტო პოლიტიკა, ინფლაცია, სავაჭრო დეფიციტი, საზღვარგარეთიდან სესხების აღების პროცესი;
მსოფლიო ბანკი კი სტრუქტურულ საკითხებზე იყო პასუხისმგებელი, მათ შორის
იმაზე, რაზე ხარჯავდა მთავრობა ფულს. მის ინტერესთა სფეროში იყო აგრეთვე
ქვეყნის ფინანსური ინსტიტუტები, შრომის ბაზრები, სავაჭრო პოლიტიკა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა იმპერიალისტური მიდგომა აირჩია: იმის
გამო,

რომ

ნებისმიერ

სტრუქტურულ

საკითხს

გავლენის

მოხდენა

შეეძლო

ეკონომიკის საერთო მდგომარეობაზე, ან ბიუჯეტსა თუ სავაჭრო დეფიციტზე,
ორგანიზაციაში ჩათვალეს, რომ ნებისმიერი საკითხი მათი კომპეტენციის სფეროში
ექცეოდა. ხშირად იჩენდნენ მოუთმენლობას მსოფლიო ბანკთან ურთიერთობის
დროსაც. მსოფლიო ბანკში მსჯელობა იმაზე – კონკრეტულად რომელი ეკონომიკური
წყობა იქნებოდა ყველაზე შესაფერისი კონკრეული ქვეყნისათვის, მაშინაც კი არ
წყდებოდა, როცა თავისუფალი ბაზრის უპირატესობა ეჭვგარეშე იყო. საერთაშორისო
სავალუტო ფონდს პასუხი მზად ჰქონდა (რეალურად ერთი პასუხი ყველა კითხვაზე)
და ვერ ხედავდა მსგავსი განხილვების აუცილებლობას. როცა მსოფლიო ბანკი
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მსჯელობდა, რისი გაკეთება შეიძლებოდა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
მოვალედ თვლიდა თავს, პირდაპირ ჩარეულიყო და ემოქმედა [20,გვ.22].
ამ ორ ორგანიზაციას შეეძლო ამ ქვეყნებისათვის სხვა, ალტერნატიულ გზებზეც
მიეწოდებინა ინფორმაცია, იმ სირთულეების შესახებ გაეფრთხილებინა, რაც განვითარებასა და გარდამავალ პერიოდს ახლავს თან. ეს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას შეუწყობდა ხელს. მაგრამ ორივეს წარმართავდა დიდი შვიდიანის ნება
(შვიდი ყველაზე მნიშვნელოვანი, განვითარებული, ინდუსტრიული ქვეყნის მთავრობები: აშშ, იაპონია, გერმანია, კანადა, იტალია, საფრანგეთი და გაერთიანებული
სამეფო), განსაკუთრებულ გავლენას ამ ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები და ხაზინის
მდივნები ახდენდნენ, როგორც წესი, მათ სულაც არ სურდათ ალტერნატიულ
სტრატეგიებთან დაკავშირებული აქტიური დემოკრატიული დებატების გამართვა.
დაარსებიდან ნახევარი საუკუნის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ საერთაშორისო
სავალუტო ფონდმა საკუთარი მისია ვერ შეასრულა. არ გააკეთა ის, რაც უნდა
გაეკეთებინა – ფული გამოეყო ქვეყნებისათვის, რომლებიც ეკონომიკურ სირთულეებს
განიცდიდნენ. ამის შემდეგ ამ ქვეყნებს უნდა შესძლებოდათ ეკონომიკის გამყარება
ისე, რომ უმრავლესობა ქვეყანაში დასაქმებული ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ
დღეს მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე გაცილებით მეტი ვიცით, ვიდრე
ორმოცდაათი წლის წინ და მიუხედავად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
მცდელობებისა, ბოლო ოცდახუთი წლის განმავლობაში კრიზისი მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყანაში სულ უფრო ხშირად ხდება და როგორც წესი (დიდი დეპრესიის
გარდა), უფრო მძიმეა, ვიდრე მანამდე იყო. ზოგიერთი მოსაზრებით, ასამდე ქვეყანამ
განიცადა კრიზისი. უფრო მეტიც, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ
ინიცირებულმა პოლიტიკამ, მაგალითად, კაპიტალის ბაზრის ლიბერალიზაციამ
გლობალურ არასტაბილურობას შეუწყო ხელი. როცა ესა თუ ის ქვეყანა კრიზისულ
მდგომარეობაში

იმყოფებოდა,

საერთაშორისო

სავალუტო

ფონდის

მიერ

განხორციელებულმა პროგრამებმა სიტუაცია არა თუ გააუმჯობესა, არამედ უფრო
გაამწვავა, განსაკუთრებით ღარიბებისათვის [20,გვ.23].
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ვერ შეძლო პირველადი მისიის შესრულება
– ხელი შეეწყო გლობალური სტაბილურობისათვის. ასევე წარუმატებლად დამთავრდა საკუთარ თავზე აღებული ახალი ვალდებულებების შესრულების მცდე108

ლობა, როგორიც იყო, მაგალითად, კომუნიზმიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის
პროცესის მართვა. ბრეტონ ვუდსის ხელშეკრულების მიხედვით, პროცესში მესამე
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი – მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია უნდა
ჩართულიყო, რომელიც საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებს დაარეგულირებდა
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსგავსად.
პოლიტიკას “გააღატაკე შენი მეზობელი”, როცა ქვეყნები ტარიფს მეზობელი
ქვეყნების ხარჯზე ზრდიდნენ, ქვეყნები ხშირად საკუთარი ეკონომიკის გადასარჩენად მიმართავდნენ, რაც კრიზისის გავრცელებისა და გაღრმავების მიზეზად
გამოცხადდა. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას დაევალა ეს პროცესი შეეჩერებინა
და ხელი შეეწყო საქონლისა და სერვისების თავისუფალი მოძრაობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ტარიფებისა და ვაჭრობის გენერალური შეთანხმების მიხედვით
ტარიფები საგრძნობლად შემცირდა, საბოლოო შედეგამდე ჯერ კიდევ შორს იყო.
მხოლოდ 1995 წელს, ომის დასრულებიდან ნახევარი საუკუნისა და დიდი დეპრესიიდან ორი მესამედი საუკუნის შემდეგ, შეიქმნა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია საგრძნობლად განსხვავდება ორი ზემოთ ხსენებული ორგანიზაციისაგან. ის წესებს კი არ ადგენს, არამედ ორგანიზებას უკეთებს
ფორუმებს, სადაც სავაჭრო მოლაპარაკებები იმართება და ასევე, ხელშეკრულებების
შესრულებაზეც ზრუნავს.
საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტების შექმნას სერიოზული მიზეზები
ჰქონდა, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ორგანიზაციები ძალიან დაშორდა ჩანაფიქრს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კეიენსიური ორიენტაცია – საბაზრო ეკონომიკის წარუმატებლობის შემთხვევაში ახალი სამუშაო ადგილების წარმოშობის პროცესში მთავრობის როლის მნიშვნელობა – 1980 წელს თავისუფალი ბაზრის, ერთპიროვნული
უპირატესობის იდეამ ჩაანაცვლა, - ეს იყო “ვაშინგტონის კონსესუსის” ნაწილი. შეთანხმება საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, მსოფლიო ბანკსა და აშშ-ის ხაზინას შორის
მოხდა განვითარებადი ქვეყნებისათვის “სათანადო” პოლიტიკის შემუშავების შესახებ
– ეს იყო ახალი, რადიკალურად განსხვავებული მიდგომა ეკონომიკური განვითარებისა და სტაბილურობის საკითხისადმი [20,გვ.23-24].
ბევრი რამ, რაც ამ შეთანხმებაში შევიდა, ლათინური ამერიკის ქვეყნების გამოცდილებიდან მომდინარეობდა, სადაც მთავრობამ დაკარგა კონტროლი ბიუჯეტზე და
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სადაც ზედმეტად თავისუფალმა მონეტარულმა პოლიტიკამ სწრაფი ინფლაცია
გამოიწვია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამ რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანაში დაწყებული სწრაფი ეკონომიკური განვითარების შენარჩუნება ვერ მოხერხდა. ამის მიზეზად ხშირად სახელდება მთავრობის მხრიდან ეკონომიკაში შეუზღუდავი ჩარევა.
წამოიწია ბაზრის ლიბერალიზაციის იდეამ, მიუხედავდ იმისა, რომ არ ასებობდა
რაიმე დამაჯერებელი საბუთი, რომ ეს ეკონომიკის ზრდას ხელს

უწყობდა. ზოგ

შემთხვევაში ვაშინგტონის კონსესუსის პოლიტიკა, რომელიც განვითარებად ქვეყნებში ტარდებოდა, შეუფერებელი იყო იმათთვის, ვინც განვითარების ადრეულ სტადიაზე იმყოფებოდნენ, ან სადაც გარდამავალი პერიოდი ახალი დაწყებული იყო. ყველაზე ძლიერი ინდუსტრიული ქვეყნები, მათ შორის აშშ და იაპონია, ნელ-ნელა
ეტაპობრივად აშენებდნენ საკუთარ ეკონომიკას, ამორჩევით და გეგმაზომიერად
უწევდნენ პროტექციას რამდენიმე სახის წარმოებას, სანამ ეს ბიზნესები იმდენად არ
გაფართოვდა, რომ უცხოური კომპანიებისათვის გაეწია კონკურენცია [20,გვ.25].
ამორჩევის პროტექციონიზმის პოლიტიკამ ბევრ ქვეყანას ცუდი შედეგი მოუტანა, ასევე არ გაამართლა ვაჭრობის სწრაფმა ლიბერალიზაციამაც. განვითარებადი
ქვეყნები აიძულეს იმპორტირებული პროდუქტისათვის გაეხსნათ თავისი ბაზრები,
შემოტანილი პროდუქცია კი კონკურენციას უწევდა ადგილობრივ წარმოებას. ადგილობრივი კომპანიებისათვის ძალიან რთული იყო კონკურენცია ბევრად უფრო
ძლიერ კომპანიებთან – ამას კი კატასტროფული შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით. სისტემატურად მცირდებოდა სამუშაო ადგილები, ღარიბ ფერმერებს განვითარებად ქვეყნებში უბრალოდ არ შეეძლოთ კონკურენცია გაეწიათ ევროპიდან და ამერიკიდან შემოტანილი, სუბსიდირებული საქონლისათვის, სანამ ამ ქვეყნების ინდუსტრიული და სოფლის მეურნეობის სექტორები
არ გაძლიერდებოდა და ახალ სამუშაო ადგილებს არ წარმოქმნიდა. უფრო მეტიც,
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა – განვითარებად ქვეყნებს შეენარჩუნეინათ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა – მაღალი საპროცენტო განაკვეთის შენარჩუნებას იწვევდა, რაც საუკეთესო პირობებშიც კი ახალი სამუშაო ადგილების წარმოქმნას შეუძლებელს ხდიდა. იმის გამო, რომ ვაჭრობის ლიბერალიზაცია მანამდე მოხდა, ვიდრე უსაფრთხოების ქსელები ამუშავდებოდა, ისინი, ვინც სამუშაო დაკარგეს,
სიღარიბისთვის იყვნენ განწირულნი. ამგვარად, ლიბერალიზაციამ ბევრ შემთხვევაში
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დაპირებული ზრდის ნაცვლად, გაჭირვების მატება გამოიწვია. დაუცველად
გრძნობდნენ თავს ის ადამიანებიც, ვისაც სამუშაო არ დაუკარგავს.
კაპიტალის კონტროლის მაგალითებიც მოვიყვანოთ: სამოცდაათიან წლებამდე
ევროპული ქვეყნები კრძალავდნენ კაპიტალის თავისუფალ მოძრაობას. ვინმემ შეიძლება თქვას, რომ უსამართლობაა აიძულო განვითარებადი ქვეყნები ცუდად განვითარებული საბანკო სისტემით, ბაზრის გახსნის რისკზე წავიდნენ, მაგრამ უსამართლობას რომ თავი დავანებოთ, ეს უბრალოდ ცუდი ეკონომიკური პოლიტიკაა.
ცხელი ფულის უკონტროლო შემოდინება და გადინება ქვეყნიდან, რაც ხშირად ბაზრის ლიბერალიზაციას მოსდევს, როგორც წესი, ეკონომიკისათვის გამანადგურებელია [20,გვ.26].
მცდარი ეკონომიკური თეორიების გამოყენება ასეთი მტკივნეული ალბათ არ
იქნებოდა, რომ თავდაპირველად კოლონიალიზმს, შემდეგ კი კომუნიზმს არ მიეცათ
მსოფლიო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკისათვის საშუალება საგრძნობლად
გაეფართოებინათ საკუთარი მანდატი და მოქმედების არეალი. დღეს ეს ორგანიზაციები მსოფლიო ეკონომიკის დომინანტი მოთამაშეები არიან. არა მხოლოდ ის
ქვეყნები მისდევენ მათ მიერ დაწესებულ ეკონომიკურ წესებს, რომლებსაც მათი
დახმარება სჭირდებათ, არამედ ისინიც, რომელთაც მათი დახმარება ესაჭიროებათ
მსოფლიო ბაზრებზე უკეთესი ადგილის დასამკვიდრებლად. ეს წესები თავისუფალი
ბაზრის იდეოლოგიასა და თეორიას ასახავს. ამის შედეგია ბევრი ადამიანის სიღარიბე
და სხვადასხვა ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური ქაოსი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეცდომები დაუშვა ყველა სფეროში, მათ შორის იყო განვითარება,
კრიზისის მართვა. ასევე შეცდომები დაუშვა ქვეყნებში, რომლებიც კომუნიზმიდან
კაპიტალიზმზე გადადიოდნენ. სტრუქტურული განვითარების პროგრამებმა გრძელვადიანი განვითარება იმ ქვეყნებშიც კი ვერ უზრუნველყო, რომლებიც ბოლივიის
მსგავსად მკაცრად ასრულებდნენ ორგანიზაციის მითითებებს. ბევრ ქვეყანაში განვითარება შეაფერხა ზედმეტმა სიმკაცრემ. წარმატებული ეკონომიკური განვითარებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია რეფორმების დაგეგმვისა და რიტმის თანმიმდევრულობა. მაგალითად, ბაზრის გახსნა კონკურენციისათვის ძალიან სწრაფდ თუ
მოხდება (სანამ ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტები ჩამოყალიბდება), სამუშაო ადგილები უფრო სწრაფად გაუქმდება, ვიდრე ახალი შეიქმნება. ბევრ ქვეყანაში არათან111

მიმდევრული პოლიტიკის გამო მოიმატა უმუშევრობამ და სიღარიბემ. 1997 წელს
აზიის კრიზისის შემდეგ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პოლიტიკამ გამოიწვია
კრიზისის დამძიმება ინდონეზიასა და ტაილანდში [20,გვ.27].
თავისუფალი საბაზრო რეფორმის წარმატებული მაგალითებიც არსებობს,
კერძოდ კი ლათინურ ამერიკაში. ყველაზე ხშირად წარმატებულ მაგალითად ჩილეს
ასახელებენ, მაგრამ კონტინენტის დიდ ნაწილს ჯერ კიდევ არ აუნაზღაურებია
დანაკარგის ათწლეული, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ე.წ. წარმატებულ
(ბეილაუთის) დახმარების პროგრამას მოჰყვა 1980-იან წლებში. ამ ქვეყნების
უმრავლესობას დღესაც უმუშევრობის ძალიან მაღალი დონე აქვს. მაგალითად,
არგენტინას უმუშევრობის ორნიშნა მაჩვენებელი აქვს 1995 წლიდან მიუხედავად
იმისა, რომ ინფლაცია დაძლეულ იქნა. 2001 წელს არგენტინის ეკონომიკის ვარდნა
ერთ-ერთი იყო უკანასკნელ წლებში მომხდარი კრიზისების სერიაში. უკანასკნელი
შვიდი წლის მანძილზე უმუშევრობა იმდენად დიდი იყო, რომ გასაკვირი არაა,
მოქალაქეები საპროტესტო აქციებზე რომ გამოვიდნენ. გასაკვირი ის იყო, რომ ამდენ
ხანს უხმოდ ითმენდნენ. ის ქვეყნებიც კი, რომლებიც გარკვეულ წინსვლას განიცდიდნენ, ხედავდნენ, რომ შემოსავალი მდიდრებისათვის იზრდებოდა, კონკრეტულად კი,
ყველაზე მდიდარი ადამიანების ათი პროცენტისათვის, მაშინ როცა სიღარიბის დონე
ძალიან მაღალი რჩებოდა, ზოგიერთ შემთხვევაში ძალაუფლების ვერტიკალში ქვევით მყოფი ადამიანების შემოსავალი შემცირდა კიდევაც.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა საერთაშორისო ეკონომიკური
ორგანიზაციების ძირითადი პრობლემა მმართველობაა. ამ ორგანიზაციებში ყველაზე
მდიდარი ინდუსტრიული ქვეყნები დომინირებენ. მიღებული გადაწყვეტილებები
ხშირად ამ ქვეყნების ფინანსურ და კომერციულ ინტერესებს გამოხატავს. ორგანიზაციების მმართველების არჩევის პროცედურა ნათლად აჩვენებს ამ პრობლემებს და
ხშირად ცუდ ფუნქციონირებასაც განაპირობებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა
და მსოფლიო ბანკის ქმედებები განვითარებადი ქვეყნებისთვისაა გამიზნული (პირველ რიგში ეს სესხებს ეხება) [20,გვ.28]. ამ ორგანიზაციების მმართველები განვითარებული ქვეყნების მოქალაქეები არიან (ეს უკვე ტრადიციაა, ან რაიმე დაუწერელი
შეთანხმების გამო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი ყოველთვის
ევროპელია, მსოფლიო ბანკისა კი – ყოველთვის ამერიკელი). ამ ადამიანების არჩევა
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ყოველთვის დახურულ კარს მიღმა ხდება. მათი არჩევის წინაპირობა არასდროს
ყოფილა განვითარებად სამყაროში მუშაობის გამოცდილება. ეს ორგანიზაციები იმ
ერებს არ წარმოადგენენ, რომლებსაც ემსახურებიან. პრობლემას ხშირად ისიც ქმნის,
ვინც ლაპარაკობს ამ ქვეყნების სახელით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ამას
ფინანსთა მინისტრები და ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლები აკეთებენ,
მსოფლიო ბანკში კი ვაჭრობის მინისტრები. თითოეული მათგანი საკუთარ ქვეყანაში
გარკვეულ წრესთანაა დაკავშირებული. ვაჭრობის მინისტრები ბიზნეს წრეების
ინტერესებს ახმოვანებენ. ესენი არიან ექსპორტიორები, რომლებსაც სურთ ახალი
ბაზრების მოძებნა საკუთარი პროდუქციისათვის და მწარმოებლები, რომლებიც
შემოტანილი პროდუქციისათვის კონკურენციის გაწევას ცდილობენ. ეს წრეები,
ცხადია, ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი ბარიერი შეინარჩუნონ ვაჭრობისათვის და
რაც შეიძლება მეტი სუბსიდიები მოიპოვონ კონგრესისაგან. ის ფაქტი, რომ ვაჭრობაში
ბარიერების არსებობა ზრდის ფასს, რასაც მომხმარებლები იხდიან და სუბსიდიები კი
გადასახადების მოცულობას ზრდის და ტვირთად აწვება გადამხდელებს, იმაზე
ნაკლებად აღელვებთ ამ მინისტრებს, ვიდრე მწარმოებლების შემოსავალი, კიდევ
უფრო ნაკლებად – გარემოს დაცვა და მომუშავეთა უფლებები. ეს საკითხები მათთვის
უფრო დაბრკოლებებია, რომლებიც უნდა გადალახონ. ფინანსთა მინისტრები და
ცენტრალური ბანკის მმართველები, როგორც წესი, მჭიდროდ არიან დაკავშირებულნი ფინანსურ წრეებთან, ხშირად ისინი ფინანსური ორგანიზაციებიდან მოდიან
და რაღაც პერიოდით მთავრობაში მსახურობის შემდეგ ისევ იქ ბრუნდებიან. რობერტ
რუბინი, რომელიც სწორედ ამ პერიოდში იყო ხაზინის მდივანი, უდიდესი საინვესტიციო ბანკიდან Goldman Sachs-იდან წამოვიდა და დაბრუნდა კომპანია City Group-ში,
რომელიც უდიდეს კომერციულ ბანკს, სითი ბანკს აკონტროლებს. საერთაშორისო
სავალუტო ფონდში მნიშვნელობით მეორე ადამიანი სტენ ფიშერიც ფონდიდან
პირდაპირ City Group-ში გადავიდა. ცხადია, ეს ადამიანები სამყაროს ფინანსური
წრეების თვალით უყურებენ [20,გვ.29-30].
ცხადია, ნებისმიერი ინსტიტუტის გადაწყვეტილება იმ ადამიანის ინტერესებსა
და შეხედულებებს ასახავს, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს და რა გასაკვირია, რომ
საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტების ინტერესები მჭიდროდ უკავშირდება
განვითარებული ქვეყნების ბიზნესების ინტერესებს. განვითარებადი ქვეყნების
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გლეხებისა (რომლებიც მძიმე შრომის ფასად იხდიან თავისი ქვეყნის ვალებს
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სასარგებლოდ) და ბიზნესმენებისათვის (რომლებიც ზარალდებიან ამ ფონდის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი გადასახადების გამო)
სისტემა, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მართავს, ისეთი სისტემაა,
რომელშიც გადასახადების გადახდა წარმომადგენლობის (ხმის უფლების) გარეშე
ხდება.

გაჭირვებულ

ადამიანებში

მატულობს

იმედგაცრუება

საერთაშორისო

სავალუტო ფონდის ზედამხედველობით მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესის
მიმართ, როცა ინდონეზიაში, მაროკოსა და პაპუა-ნიუ-გინეაში საწვავისა და საკვები
პროდუქტების სუბსიდირების შემცირება ხდება და ტაილანდის მცხოვრებლები
ხედავენ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მოთხოვნილი ჯანდაცვის
სისტემას ხარჯების შემცირების შედეგად იმატებს შიდსის გავრცელების შემთხვევები. ამავე დროს ბევრ განვითარებად ქვეყანაში იმის გამო, რომ შვილებისათვის
განათლების მისაცემად იძულებულნი არიან ხარჯების ანაზღაურების პროგრამის
გამო ზედმეტი გადაიხადონ, ხშირად მტკივნეულ გადაწყვეტილებას იღებენ – არ
გაუშვან საკუთარი ქალიშვილები სკოლაში [20,გვ.30].
როდესაც სხვა გზა და საკუთარი წუხილის გამოხატვის სხვა საშუალება არ
რჩებათ, ადამიანები ჯანყდებიან. ცხადია, ქუჩა ის ადგილი არა არის, სადაც ამ
საკითხების განხილვა, პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ან კომპრომისების მოძებნა
შეიძლება, მაგრამ სწორედ საპროტესტო აქციებმა აიძულა მთავრობის წევრები და
ეკონომისტები ფიქრი დაეწყოთ ალტერნატიულ გზებზე და არ ეფიქრათ მხოლოდ
ვაშინგტონის კონსესუსზე, როგორც განვითარებისა და ზრდის ერთადერთ, უალტერნატივო საშუალებაზე. ამ ეტაპზე რიგითი მოქალაქეებისა და იმ ადამიანებისათვის,
ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს (არა მხოლოდ განვითარებად, არამედ განვითარებულ
ქვეყნებშიც) სრულიად ნათელია, რომ გლობალიზაციამ დაპირებული შედეგი ვერ
მოიტანა – ან ვერ შეასრულა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ მოხდა ზრდა. იქ კი, სადაც მოხდა, დადებითი შედეგი ვერ გამოიღო; ვაშინგტონის კონსესუსის პოლიტიკის საბოლოო შედეგი იყო სარგებელი, რომელიც
ძალიან ცოტა ადამიანმა მიიღო სხვა უამრავი ადამიანის ხარჯზე, მდიდრები ღარიბების ხარჯზე კიდევ უფრო გამდიდრდნენ. ხშირად კომერციულ ინტერესებს ისეთი
საკითხები ეწირებოდა, როგორებიცაა: გარემოს დაცვაზე ზრუნვა, დემოკრატია, ადა114

მიანის უფლებები და სოციალური თანასწორობა. გლობალიზაცია, როგორც ასეთი,
არც კარგია და არც ცუდი. მას სიკეთის მოტანის უზარმაზარი პოტენციალი აქვს.
აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნებს, რომლებმაც გლობალიზაცია საკუთარი წესებით, საკუთარი ტემპით განვლეს, არაჩვეულებრივი შედეგი ჰქონდათ. მიუხედავად 1997 წლის
კრიზისისა. მაგრამ სამყაროს დანარჩენი ნაწილისათვის შედეგი სხვაგვარი იყო.
შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ მეცხრამეტე საუკუნეში ამერიკის გამოცდილებასა და დღევანდელი გლობალიზაციის პროცესს შორის. კონტრასტი განსაკუთრებით
თვალშისაცემია მაშინდელი წარმატებებისა და ამჟამინდელი წარუმატებლობების
თვალსაზრისით. მაშინ ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ხარჯების შემცირება
მოხდა და ადგილობრივი ბაზრები გაფართოვდა, ჩამოყალიბდა ახალი ნაციონალური
ეკონომიკური სისტემები და ამ ახალ სისტემებთან ერთად გაჩნდა ახალი ნაციონალური კომპანიები, რომლებიც მთელ ქვეყანაში აკეთებდნენ ბიზნესს. მაგრამ ბაზრების განვითარების პროცესი თვითდინებით არ მიმდინარეობდა, მთავრობა გადამწყვეტ როლს ასრულებდა ეკონომიკური ევოლუციის პროცესში [20,გვ.31].
მთავრობებმა გაფართოებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას მიმართეს, როცა სასამართლოებმა იმ კონსტიტუციური კანონების თავისუფალი ინტერპრეტაცია დაიწყეს,
რომელიც ფედერალურ მთავრობას შტატებს შორის ვაჭრობის რეგულირების უფლებას აძლევდა, ფედერალურმა მთავრობებმა დაიწყეს ფინანსური სისტემის რეგულირება, დააწესეს სახელფასო მინიმუმი, სამუშაო პირობები და ეტაპობრივად შექმნეს
უმუშევრობისა და კეთილდღეობის სისტემა, რომელიც ბაზრის მიერ წარმოშობილი
პრობლემების მოგვარებაზე იყო მიმართული. ფედერალურმა მთავრობამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა არამარტო სიმდიდრის ზრდის პროცესში, მაშინაც კი, როცა
მთავრობა აქტიურად არ ერთვებოდა რედისტრიბუციის პროცესში, არსებობდა სასარგებლო პროგრამები. ამ პროგრამების შედეგად განათლების მიღება უფრო ხელმისაწვდომი გახდა და გაიზარდა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა. ასევე გაიცემოდა გრანტები, რომლებიც ყველა ამერიკელს შესაძლებლობების რეალიზების შანს აძლევდა [20,გვ.32].
დღეს, როდესაც ტრანსპორტირებისა და კომუნიკაციების ხარჯები მცირდება,
ასევე მცირდება ადამიანების მიერ შექმნილი ხელოვნური ბარიერები, რომლებიც
საქონლის, სერვისებისა და კაპიტალის თავისუფალ მოძრაობას აფერხებდა (თუმცა
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შრომის მოძრაობას ჯერ კიდევ სერიოზული შეფერხებები ხვდება წინ). თვალს ვადევნებთ გლობალიზაციის პროცესს, რომელიც იმ დროს გვაგონებს, როცა ნაციონალური
ეკონომიკური სისტემების ჩამოყალიბება ხდებოდა. საუბედუროდ, არ გვყავს
მსოფლიო მთავრობა, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნებოდა ყველა ქვეყნის წინაშე
და რომელიც გლობალიზაციის პროცესს წარმართავდა ისე, როგორც ნაციონალური
მთავრობები ნაციონალიზაციის პროცესს წარმართავდნენ. ამის ნაცვლად ისეთი
სისტემა გვაქვს, რომელსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ გლობალური მმართველობა
გლობალური მთავრობის გარეშე, სისტემა, სადაც თამაშს სულ რამდენიმე ინსტიტუტი წარმართავს – მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაცია და კიდევ რამდენიმე მოთამაშე – ფინანსთა და ვაჭრობის
მინისტრები (რომლებიც მჭიდროდ არიან დაკავშირებულები გარკვეულ ფინანსურ
და კომერციულ ინტერესებთან) ის ადამიანები, ვის ცხოვრებასაც მათი გადაწყვეტილებები უშუალოდ ეხება, ხშირად ხმის უფლების გარეშე არიან.
დროა ეკონომიკური ცხოვრების განმსაზღვრელი წესები შევცვალოთ, დავფიქრდეთ იმაზე, თუ როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება საერთაშორისო დონეზე,
ვის ინტერესს ემსახურება ეს გადაწყვეტილებები, ნაკლები დრო დავხარჯოთ
იდეოლოგიაზე და მეტი ვიფიქროთ, რა იქნება შედეგიანი. ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომ მოვლენების იმგვარი განვითარება, როგორიც აღმოსავლეთში ვიხილეთ,
სხვაგანაც მოხდეს. გლობალური არასტაბილურობა შეიძლება ძალიან ძვირი
დაგვიჯდეს. გლობალიზაციის პროცესის რეფორმირება შესაძლებელია და როცა ეს
პროცესი სამართლიანად წარიმართება – როცა ყველა ქვეყანას ექნება საშულება მონაწილეობა მიიღოს მისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში –
მაშინ გვექნება იმის შანსი, რომ ხელი შევუწყოთ ახალი გლობალური ეკონომიკის
ჩამოყალიბებას, რომელიც უფრო გრძელვადიან შედეგს მოგვცემს და ნაკლებად
არასტაბილური იქნება; ეკონომიკური ზრდის ნაყოფი კი თანაბრად გადანაწილდება
ყველაზე [20,გვ.33].
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თავი III. XXI საუკუნის დასაწყისის გლობალური ფინანსური კრიზისი:
გამოცდილება და ანტიკრიზისული ღონისძიებები
3.1. ახლებური მიდგომები სახელმწიფოს პოლიტიკურ მართვაში - უახლოესი
პერიოდის ანტიკრიზისული ღონისძიებების შესახებ
იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ რა ანტიკრიზისული ღონისძიებები უნდა
გატარდეს, აუცილებელია განისაზღვროს: ჯერ-ერთი, არა მხოლოდ გასატარებელ
ღონისძიებათა ჩამონათვალი არამედ ის, თუ რას აპირებს თითოეული ეკონომიკური
პროფილის სამინისტრო, უწყება, ორგანიზაცია გლობალური საფინანსო კრიზისის
მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად, კონკრეტულ ღონისძიებათა გასატარებლად, პასუხისმგებლების და შესრულებაზე კონტროლის ვადების
მითითებით, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საჭიროა ჩამოყალიბდეს მათი ადგილი
და როლი მოსალოდნელი დანაკარგების შეჩერებისათვის; მეორე, რა უნდა გააკეთოს
თითოეულმა სამინისტრომ და მისმა რგოლებმა ამ მიმართულებით და როგორი
ფორმით განხორციელდება მათი საქმიანობის კოორდინაცია; მესამე, უნდა გაანალიზდეს ის მთავარი ტენდენციები, რომლებიც უკანასკნელ პერიოდში ქვეყნის განვითარებას ახასიათებს; საქართველოში კრიზისის უარყოფითი შედეგების საშიშროების შემცირება მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით და არა ცალკეული, ერთმანეთისაგან მოწყვეტილი, ღონისძიებების განხორციელებით არის შესაძლებელი.
მხედველობაში გვაქვს ის გარემოება, რომ თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის საყოველთაო ხასიათი, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური დანაკარგები, არ
შეიძლება აიხსნას მხოლოდ მსოფლიო ეკონომიკური მდგომარეობით და რეფორმების გატარების სტრატეგიასა და ტაქტიკაში ნაკლოვანებებით, არამედ მთელი რიგი
სხვა მიზეზებითაც. კერძოდ, ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ეკონომიკური სტრუქტურების დეფორმაციით, გარადამავალი პერიოდის აუცილებელი ხარჯების ზრდით,
სამეურნეო კავშირების მოშლით და საქართველოს საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის არაადეკვატური, ურთიერთსაწინააღმდეგო მოუფიქრებელი ღონისძიებების
გატარებით. ამას ემატება ისიც, რომ ქვეყანაში საერთოდ ეკონომიკური პოლიტიკა
დამუშავებული არ არის [9].
ეკონომიკური პოლიტიკა უპერსპექტივოა, თუ იგი არ შეიცავს ფინანსების ძირითად კონცეფციებს, ასევე უპერსპექტივოა ფინანსების განვითარების ძირითადი
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კონცეფციები და გამოყენების მიმართულება, თუ ის არ არის გამყარებული სახელმწიფოს პრაქტიკული საქმიანობით, კვლავწარმოების პროცესის ფინანსური უზრუნველყოფით. ქვეყნის ეკონომიკის მართვაში არაპროფესიონალიზმმა, ეკონომიკური
საკითხების ეკონომიკური პროცესების ანალიზის გარეშე, მხოლოდ მოსახლეობის
გამოკითხვის საფუძველზე გადაწყვეტამ, პოპულიზმმა, ურთიერთსაწინააღმდეგო
ღონისძიებებით რეფორმების გატარების მცდელობამ, ეკონომიკის მძიმე საფინანსოეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოყვანის ნაცვლად, ნებით, თუ უნებლიედ ეკონომიკის ნგრევამდე მიგვიყვანა. აღნიშნულის ნათელი დადასტურებაა პრივატიზაციის
საქმეში სახელმწიფოს სტრატეგიული ობიექტების ეროვნული სახელმწიფოებრივი
ინტერესების უგულებელყოფის გარეშე, გაურკვეველი წარმომავლობის უცხოეთის
ორგანიზაციებზე მიყიდვა.
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის არავითარი მზა მოდელი საქართველოსთვის
არ გამოდგება, თუ არ იქნა გათვალისწინებული ქვეყნის ეკონომიკური თავისებურებების სპეციფიკა, ხალხის მიერ შერჩეული საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის ეკონომიკური და პოლიტიკური მოდელი, ვინაიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის
გამოცდილება გამზადებული სახით ამჟამად არ არსებობს და რაც არსებობს საზღვარგარეთის განვითარებულ ქვეყნებში, ისიც დახვეწას მოითხოვს. აღნიშნულს, არც
უცხოელი სპეციალისტები და ექსპერტები უარყოფენ.
სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ ეკონომიკისაკენ შემობრუნების, წარმოების
გამოცოცხლების გარეშე, ფინანსური სტაბილიზაციისა და ინფლაციის შეჩერების
ღონისძიებებს არ შეუძლიათ მოიტანონ სასურველი შედეგები. ეს გათვალსიწინებული უნდა იქნეს ანტიკრიზისული კომისიის მიერ, რომლის მთავარი მიზანია ფინანსური სტაბილიზაციის მიღწევა. ფინანსური სტაბილზიაცია წარმოების ამოქმედების გარეშე, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესების თვალსზრისით, სურვილის სინამდვილედ წარმოდგენის მცდელობაა, ვინაიდან წარმოების დაცემის მასშტაბებში, მოსახლეობის გაღატაკების ზრდაში, უნდა ვეძებოთ პოლიტიკური ძალებს შორის წინააღმდეგობების გამწვავებისა და საფინანსო-ეკონომიკური და სოციალური
დესტაბილიზაციის ფესვები. აღნიშნულის დაუნახაობა და ამ მოვლენების მიზეზების სხვაგან ძიება, თავის მოტყუებასა და ილუზიების ტყვეობაში ყოფნას ნიშნავს.
თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან თავის დასაღწევად, უარყო118

ფითი შედეგების დივერსიფიკაციისათვის არ არსებობს უნივერსალური რეცეპტები
და ერთიანი მზამზარეული სისტემა, რომელიც, საშუალებას მოგვცემს ერთი ხელის
მოქნევით გადავწყვიტოთ ყველა საჭირბოროტო პრობლემა, საჭიროა ქვეყნის ხელმძღვანელობამ მოახდინოს ეკონომიკური პოლიტიკისადმი დამოკიდებულების
რადიკალური შეცვლა, რეფორმების გააზრებული გატარების სტრატეგიისა და
ტაქტიკის დამუშავება [30,გვ.15-95].
უახლოესი პერიოდის ანტიკრიზისული გადაუდებელი ღონისძიებების შემუშავებისათვის აუცილებელია განვსაზღვროთ და გავაანალიზოთ ჩვენს ქვეყანაში უკანასკნელ ხანს სოციალურ-ეკონომიკური გარდაქმნების ტენდენციები და აქედან
გამომდინარე შევაფასოთ მათი შედეგები.
გასულმა პერიოდმა გამოავლინა შემდეგი ძირითადი ტენდენციები: პირველი
ტენდენცია იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დაიდო
ხელშეკრულება პარტნიორობისა და ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, საქართველო ჩაერთო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის ახალ პროგრამებში, საქართველო შერჩეული იქნა ევრაზიული სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციონირებაში სატრანზიტო დერეფნად, კასპიის და ყაზახეთის ადრეული ნავთობის
ტრანსპორტირების ერთ-ერთ ძირითად მარშრუტად, საქართველოს უსაფრთხიოების
დაცვის შესახებ დაიდო ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და
დასტურდება ქარტიაზე ხელმოწერით; მეორე ტენდენცია გამოვლინდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების და სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის მწყობრი, სისტემური, თანმიმდიევრული, გრძელვადიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბების მცდელობაში;
მესამე ტენდენცია გამოიხატება ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის
სტაბილიზაციასთან ერთად, ეკონომიკური ზრდის განახლებაში. ეს ერთხელ კიდევ
ადასტურებს იმ ჭეშმარიტებას, რომ ქვეყნები, რომლებიც ადგებიან საბაზრო ეკონომიკის გზას, ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიღწევის 2-3 წლის შემდეგ იწყებენ ეკონომიკის ზრდის ტემპებს, რაც ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე, მართალია, დიდი მასშტაბით
არ ჩანს, მაგრამ ძვრები რომ დაიწყო ამ მიმართულებით თვალნათელია. ამ უკანასკნელის შემდგომ განვითარებას ხელი შეუშალა რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ
2008 წლის აგვისტოში მომხდარმა სამხედრო აგრესიამ და ქვეყნის ტერიტორიის 20%მდე ოკუპაციამ; მეოთხე ტენდენცია გამოვლინდა ინფლაციის შეჩერებაში და ეროვ119

ნული ვალუტის ლარის სტაბილური საცვლელი კურსის შენარჩუნებაში; მეხუთე
ტენდენციაა ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურაში კერძო სექტორის ხვედრითი წილის ზრდა, რომელმაც ფაქტობრივად დაახლოებით 80%-ს მიაღწია; მეექვსე
ტენდენციად შეიძლება ჩაითვალოს ქვეყანაში მიმდინარე საბიუჯეტო და საგადასახადო სისტემაში ცვლილებები, ასევე ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების მოცულობების ზრდასთან ერთად, მათ სტრუქტურაში ძირეული ინსტიტუციონალური
რეფორმების თანადათანობითი გატარება, ქვეყნის ეკონომიკის თვითგანვითარების
სისტემის ჩამოყალიბებაში პირობების შექმნა, უცხო ქვეყნებიდან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან დახმარების მოცულობების ზრდა [32].
ქვეყნის უკანასკნელი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკურმა ანალიზმა დაგვანახა
შემდეგი: ჯერ ერთი, მომხდარი ცვლილების სირთულე, სადაც არ შეიძლება არ
შეინიშნოს, ობიექტური შეფასებიდან გამომდინარე პოზიტიური ძვრები უარყოფით
შედეგებთან ერთად. კერძოდ სახელმწიფო საკუთრების მონოპოლიის თანდათანობითი დაშლა, საბაზრო ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის ელემენტების ფორმირება,
მეურნეობრივ მართვაში ახალი ფორმების ჩამოყლიბება, მოთხოვნა-მიწოდების
მეტად წინააღმდეგობრვი მექანიზმის ამოქმედება, მაგრამ აქვე უნდა შევნიშონოთ,
რომ ეს პროცესები ჯერ კიდევ არ გახდნენ ეკონომიკის სტაბილიზაციის ფაქტორები,
ვინაიდან მათ ვერ შეძლეს სრულად წარმოების ზრდისა და მისი ტექნიკური
გადაიარაღების სტიმულირების როლის შესრულება, მსოფლიო გლობალური კრიზისის კონიუნქტურიდან გამომდინარე მოსალოდენლი უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებისათვის წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება; მეორე,
ანალიზმა სრული განსაზღვრულობით გამოავლინა ის, რომ დღეს მრავალრიცხოვან
პროცესებს შორის დომინირებულ ფაქტორებს წარმოადგენენ, მიუხედავად მრავალი
ღონისძიებების გატარებისა, მოსახლეობის შობადობის დეპოპულიაციის, სიღატაკის
პროცესისა და მოსალოდნელი შესაძლებელი ეკონომიკური კრიზისის გაღრმავების
საყოველთაო ხასიათის საშიშროება; მესამე, დროა გავიგოთ, რომ არ შეიძლება
ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსალოდნელი
ეკონომიკური კრიზისის უარყოფითი შედეგების შემცირება იმ გზებით, რომელთა
მეშვეობით საზოგადოება ჩავარდა ასეთ ქაოსურ მდგომარეობაში. ეს ნათლად ჩანს
ეკონომიკის კვლავწარმოების სტრუქტურებისა და განაწილებითი ურთიერთობების
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მთლიანად დეფორმაციაში, ეროვნული სიმდიდრის მტაცებლურ გამოყენებაში,
ინვესტიციების შემცირებაში, მეცნიერულ ტექნიკურ პროდუქციაზე მოთხვნილების
მკვეთრ დაცემას და საზოგადოების ინტელექტუალური პოტენციალის დაშლაში,
შრომის ანაზღაურების წარმოების შედეგებიდან მოწყვეტაში, მარტივი და რთული
შრომის პრაქტიკულად გაიგივებაში, გაწეული ღვაწლის გათანაბრებით შეფასებაში;
მესამე, ეკონომიკის მართვაში შაბლონური რეცეპტების შერჩევამ, რომელიც აღწერილია მაკროეკონომიკის სახელმძღვანელოებში, ქვეყნის ეკონომიკური თავისებურებების და ეროვნული ინტერესების გაუთვალისწინებლობამ, მეურნეობრივი წარმართვის ისტორიულად ჩამოყალილებეული სტრუქტურების და მოსახლეობის კვალიფიციური მომზადების უგულებელყოფამ, უცხოეთის გამოცდილების გაანალიზებისა
და პირობების მომზადების გარეშე ფოტოგრაფირებამ ქვეყნის მასშტაბით, არ შეეძლო
მოეცა სხვანაირი შედეგები. ამ დასკვანს იზიარებენ არა მარტო სამამულო მეცნიერეკონომისტები, არამედ დასაველთში ცნობილი წამყვან მეცნიერთა უმრავლესობაც;
მეოთხე, ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, მოქმედი დადებითი და ცალკეულ
შემთხვევაში უარყოფითი ტენდენციების უგულებელყოფამ, ეკონომიკური მოვლენების გარეგნულმა აღწერამ და ეკონომიკის კვლავწარმოების სტრუქტურებში სიღრმისეულ ანალიზზე ყურადღების მოდუნებამ, ანალიზის ანტიკრიზისული, კონკრეტული, თუნდაც საერთო პრინციპული საკითხების დამუშავების კუთხით, წარმართვის
არ არსებობამ, ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზს დაუკარგა
თავისი მნიშვნელობა და გამოაცალა ეკონომიკის მართვის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესების გათვალისწინების საფუძველი. ასეთი მიდგომებით, როგორც
პრაქტიკა გვიჩვენებს, ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი
კარგავს თავის მნიშვნელობას ანტიკრიზისული ღონისძიებების შემუშავებაში და არ
არის გამორიცხული, რომ უარყოფითი შედეგების ურთიერთგადაბრალების მიზნით,
ჩასაფრების და სამთავრობო "სკამის" შენარჩუნებისათვის იქნეს გამოყენებული.
აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია გატარდეს შემდეგი
ღონისძიებები:
1. შექმნილ ექსტრემალური პირობებში, საჭიროდ მიგვაჩნია არაორდინალური
ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც საშუალებას მოგვცემს შევაჩეროთ კრიზისის ნეგატიური ზემოქმედება ეკონომიკაზე. ამიტომ, აუცილებელია ქვეყანაში საგან121

გებო ეკონომიკური მდგომარეობის გამოცხადება, რაც გულისხმობს საგანგებო ეკონომიკური ღონისძიებების გატარებასთან ერთად, ადმინისტრაციული ღონისძიებების
გატარებასაც.
2. აუცილბელია კომპლექსური მიდგომა ეკონომიკური სტაბილიზაციის და
სისტემური რეფორმების გატარების საქმეში, რაც გულისხმობს: ჯერ ერთი, უნდა
გაირკვეს რეალურად რა მოცულობის დეფიციტი უნდა დაედოს საფუძვლად სახელმწიფო ბიუჯეტის შედგენას; მეორე, რა წყაროებიდან უნდა მოხდეს ამ დეფიციტის
დაფარვა და მესამე, გამოყოფილი ხარჯების მიზნობრივი გამოყენება, როგორ
მოქმედებს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. სწორედ ასეთი
მიდგომით არის შესაძლებელი მთავრობის და პარლამენტის მიერ გაწეული საქმინობის შეფასება და მოსახლეობის მხრიდან საბიუჯეტო პერიოდში ბიუჯეტის შედგენის,
განხილვის, დამტკიცებისა და აღსულების პროცესებით დაინტერესება. რეალური
დასაქმების უზრუნველყოფა და სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლა სხვა არაფერია, თუ
არა ძველის რეკონსტრუქციასთან ერთად ახალი საწარმოების ამოქმედება. აქედან
გამომდინარე, მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს პროდუქციის გამოშვება და ზრდა,
ვინაიდან პროდუქციის გამოშვება დასაქმების გარეშე არ ხდება, მათი ხელფასი
მიბმული უნდა იყოს მთლიანი პროდუქციის წარმოებასა და მომსახურებასთან, მის
წვლილთან და არა ცალკეულ პირთა სუბიექტური მიდგომიდან გამომდინარე
წახალისებასთან. შეიძლება ადამიანი დაასაქმო, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ
ეკონომიკა დაანგრიო. დასაქმება პროდუქციის მწარმოებლურ დარგებში და მომსახურეობის სფეროში სამუშაო ადგილების შექმნას გულსიხმობს და არა გაუაზრებელი
ეკონომიკური პოლიტიკით, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის მათხოვრებად
გადაქცევას.
3. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ქვეყანაში მცხოვრებ ხალხს უნდა მიმართოს, ქვეყნის მდოგმარეობის საფინანსო-ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე, განცხადებით თუ რამ გამოიწვია ქვეყნის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და იმ
ღონისძიებების შესახებ, რომლის განხორციელებასაც იგი აპირებს კონკრეტული
ვადებით, პასუხისმგებლობისა და შესრულების მიმდინარეობაზე, ეტაპობრივი კონტროლის ჩვენებით. მთავრობამ დროებით უნდა დაუშვას მართვის მკაცრი, არაპოპულარული ეკონომიკური ღონისძებების გამოყენება.
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4. იმისათვის, რომ მიღებულ იქნეს ეფექტური პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, უნდა არსებობდეს ღონისძიებების, ან ინდიკატორების შეთანხმებული კრებული, რომელიც გამოავლენს თითოეული სამთავრობო პროგრამის ხარჯებსა და მის
შედეგებს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, შეთანხმებული საფინანსო პოლიტიკის სტრატეგიას უნდა ქონდეს რამდენიმე
მიზანი, რომელთაგან თითოეულს შეიძლება ჰქონდეს ბიუჯეტში მითითებული რამდენიმე განსხვავებული პოლიტიკური ღონისძიება. ბიუჯეტში ნაჩვენები უნდა იყოს
და მთლიანად აისახოს საფინანსო პოლიტიკის ცვლილებების შესაბამისი დანახარჯები. "გადაწყვეტილებათა პაკეტის" გამოყენება საშუალებას მისცემს მომავალში ფინანსთა სამინსიტროს ჯერ ერთი, შეისწავლოს პარლამენტის მხრიდან შემოთავაზებული საფინანსო პოლიტიკის ცვლილებები, მათ თანამდევ დანახარჯებთან და მოგებასთან ერთად; მეორე, ისინი გაითვალსიწინოს ბიუჯეტის დამუშავების პირველივე
ეტაპზე და მესამე, ამით მოიხსნება გაუთავებელი დაპირისპირება პარლამენტსა და
ფინანსთა სამინისტროს შორის ბიუჯეტის განხილვის, დამტკიცებისა, თუ არდამტკიცების საქმეში პასუხისმგებლობის ურთიერთგადაბრალება, ბიუჯეტის პროცესში
ყველა ნაკლოვანებების ერთ ორგანიზაციაზე - ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემა.
ყოველივე აამაღლებს ეკონომიკური პროფილის სხვა სამინისტროების, მათი ფუნქციონალური მოვალეობის საფუძველზე, პასუხისმგებლობის ზრდას თავიდანვე
საწყის ეტაპზე ბიუჯეტის რეალობასთან მიახლოების თვალსაზრისით. ამიტომ ბიუჯეტის პროექტი და მისი შესრულება, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების ერთიანი მუშაობის და შესაბამისი პასუხისმგებლობის შედეგი უნდა გახდეს.
ბიუჯეტში დაუსრულებელი შესწროებების შეტანა არ შეიძლება. ბიუჯეტის რეალიზაცია მის ლამაზად გაფორმებაზე კი არ არის დამოკიდებული, იგი ხელოვნურ
დაბალანსებას კი არ გულისხმობს, არამედ ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკური ანალზიდან გამომდინარე, ეკონომიკის განვითარების მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრასა და რეალურ ციფრობრივ გაანგარშიებას უნდა დაემყაროს. ყოვლად გაუმართლებლად მიგვაჩნია წლის ბოლოს დეკემბერში ცვლილებების შეტანა და ბიუჯეტში
ფაქტობრივი მდგომარეობის დაფიქსირება.
აუცილებელია ბიუჯეტური პროცესის ყველა სტადიაზე ერთიანი პასუხისმგებლობის კრიტერიუმების განსაზღვრა, სამთავრობო სკამის დაკავებისათვის ჩასაფ123

რების პოლიტიკაზე უარის თქმა და ალტერნატიული, გააზრებული წინადადებებით,
მეცნიერული დასაბუთებით ბიუჯეტური პროცესის სრულყოფაში წვლილის შეტანა.
5. საბიუჯეტო პროცესში ბიუჯეტის დინამიკაზე მოქმედი საერთო ზოგადი
კატეგორიების გამოყენება საშუალებას მოგვცემს ყოველ სამინისტროში, უწყებაში
ცვლილებები დახასიათდეს აღნიშნული ფაქტორების მეშვეობით და შემუშავებული
იქნეს მაღალი დონის შემაჯამებელი დოკუმენტი მთელი ბიუჯეტისათვის, რომელიც
აჩვენებს, როგორ და რატომ შეიცვალა ბიუჯეტის ცალკეული მუხლები წინა წელთან
შედარებით. ყოველივე მომავალში მოხსნის ბიუჯეტის დამტკიცებისას ზედაპირულ
კამათს და ერთიანი სახელმწიფო პროგრამის შესრულების საზიანოდ ფინანსური
რესურსების დამატებითი გამოყოფის მიღწევისათვის ბრძოლას, ამ საქმეში ვიწრო
უწყებრივ მიდგომას. ბიუჯეტის შედგენის პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი ხარჯებს უნდა დაეთმოს, ვინაიდან ხარჯების გაწევის გარეშე შემოსავლებს ვერ მივიღებთ და ყოველთვის უცხოეთის დახმარებებზე ვიქნებით დამოკიდებული. აქედან
გამომდინარე, სეკვესტრის განხორციელება ობიექტურ აუცილებლობად გადაიქცევა.
6. საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ხარჯების
სტრუქტურული დაგეგმვის მექანიზმების თანადათანობით დანერგვას. რამდენადაც
ხარჯები ემყარება პერსპექტიულ დაგეგმვას, ამიტომ ანალიზი უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში არსებული რეზერვების გამოვლენისა და ამოქმედების საფუძველზე
და არა სხვადასხვა დახმარებების იმედით. აქ კი მთავარია, საფინანსო პოლიტიკით
განსაზღვრული, გასატარებელ ღონისძიებათა ანალიზი ბიუჯეტის ნულოვანი ბაზის
საფუძველზე განხორციელდეს. აღნიშნული მიდგომა მოგვცემს ხარჯების ანალიზის
მართვის მიმართულებით პრობლემების გადაწყვეტის სამ ვარიანტს: ა) ხარჯების
მოცულობაში შეცვლას, ადრე არსებული უკუგების მაჩვენებლების შენარჩუნებით; ბ)
ხარჯების შემცირების საფუძველზე უკუგების მანევრირებას და გ) ხარჯებზე
საერთოდ უარის თქმას კერძო სექტორის სასარგებლოდ. ამ ვარაინტების ანალიზი და
ამ საქმეში სპეციალისტების ჩართვის შედეგად დასკვნების გაკეთება და შემდეგ მათი
ბიუჯეტის ფორმირებაში გამოყენება მნიშვნელოვანია სამინისტროებისა და უწყებებისათვის რეალურად საჭირო გამოყოფილი სახსრების განსაზღვრისათვის.
7. ერთი წლის ბიუჯეტის შედეგნა იწვევს ინერციას მუშაობაში, ვინაიდან ამ
პერიოდში შეუძლებელია დეტალურად გაანალიზდეს პროგრამის ეფექტურობა,
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რომლის შესრულებისთვისაც ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი ხარჯები. ამიტომ
აუცილებელია ახალი საბიუჯეტო პროცესის შემოღება, რომლის დროსაც სამინისტროს, უწყების და სხვა სამეურნეო ერთეულის საქმიანობა და მათ მიერ მიღწეული
შედეგების ანალიზი განხორციელდება ოთხ წელიწადში ერთხელ, ამით უწყებები
განაწილდება ოთხ ჯგუფად, რაც საშუალებას მოგვცემს ყოველ წლიურად გაანალიზდეს დაახლოებით მათი მეოთხედი, ოთხწლიანი მცოცავი გრაფიკის საფუძველზე.
აქედან გამომდინარე, გამოყოფილი სახსრები შემდეგი ოთხი წლის განმავლობაში
დამოკიდებული იქნება მათ ამოცანებზე, მიღწეული შედეგებისა და მათი მიღწევის
ხარჯების ანალიზიდან გამოდინარე შეფასებაზე. მაკროეკონომიკურ კონტექსტში
მუშაობის წარმართვა დეფიციტის მართვის მიმართულებით გულსიხმობს იმას, რომ
რესურსების განაწილება უნდა განხილულ იქნას არა როგორც მხოლოდ ამოცანა,
რომელიც უზრუნველყოფს წარმოების ზრდას. არამედ, როგორც ხარჯების შემცირების მიმართულებით კორექტირების საფუძველი.
8. დღევანდელ პირობებში აუცილებელია "ციკლური ბალანსირებული" ბიუჯეტის შედგენაზე გადასვლა. ჩვენი აზრით წლიური ბიუჯეტი არ იძლევა სრულ
სურათს შემოსავლებისა და დანახარჯების ურთიერთობის რეალური განსაზღვრისას,
ვინაიდან დანახარჯები იმავე წელს არ იძლევიან შემოსავალს უკუგების სახით და
აქედან გამომდინარე შემოსავლისა და დანახარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაბალანსების გარეშე რჩება. ბიუჯეტის შედგენის ძველი წესი ყოველთვის ტოვებს
პირობებს ბიუჯეტის რეალური დეფიციტის ხელოვნურად დაფარვისათვის, ხარჯების ხელოვნურად შემცირების, ან შემოსავლების ხელოვნურად გაზრდის, ან ორივეს
ერთად ხელოვნურად შემცირების, ან გაზრდის სახით და ამ გზით ბიუჯეტის რეალურად არსებული სინამდვილიდან მოწყვეტისათვის. ასევე გასათვალისწინებელია
ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის სპეციფიკაც, ბუნებრივი გარემო პირობებიდან
გამომდინარე კვლავწარმოების პროცესის ციკლური ხასიათიც; ამასთანავე "ციკლური
ბალანსირებული" ბიუჯეტის შედგენა საშუალებას მოგვცემს გარკვეულ პერიოდში 4
წლის ფარგლებში ნათლად დავინახოთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ძვრები და
პერსპექტივები, აკუმულირებული ბიუჯეტური რესურსების ეფექტიანი, მიზნობრივი, რაციონალური გამოყენების სურათი. "ციკლური ბალანსირებული" ბიუჯეტი
იძლევა საშუალებას ბიუჯეტის ნაჭარბიდან ფინანსური რეზერვების შექმნისათვის,
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უცხოეთიდან მიმდინარე სხვადასხვა დახმარებების ბიუჯეტის სტრუქტურაში ასახვისათვის, პარლამენტის მხრიდან ფინანსური რესურსების მიზნობრივ გამოყენებაზე
კონტროლის გაძლიერებისათვის და რაც მთავარია ასეთი ბიუჯეტის დამტკიცებისას
გაძლიერდება თითოეული პარლამენტარის პასუხისმგებლობაც რეალური ბიუჯეტის
შესრულების მიმდინარეობაზე. აღნიშნული სახით ბიუჯეტის შედეგნა გადამწყვეტ
როლს ითამაშებს ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიღწევაში.
"ციკლური ბალანსირებული" ბიუჯეტის შედგენის საკითხის დაყენება თანამედროვე საქართველოს საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის პირობებში, ბიუჯეტის
განვითარების ისტორიაში ახალი არ არის, ამ აზრს თავის დროზე აყენებდნენ საფრანგეთში 1906 წელს ბრენტონი, 1911 წელს კიუნი და 1923 წელს პუანკარე. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში (მაგ., ალაბამას შტატში) ფუნქციონირებს მრავალწლიანი ბიუჯეტი. ვითვალისწინებთ რა, საქართველოს მძიმე საფინანსო-ეკონომიკურ
მდგომარეობას და გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შესაძლებელ უარყოფით
შედეგებს, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს ბიუჯეტი შედგენილიყო საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილების დროით, ე.ი. ოთხწლიანი პერიოდით,
რაც რეალურ ანტიკრიზისულ ღონისძიებად მიგვაჩნია ქვეყნის საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილურობის მიღწევის, რეალური ბიუჯეტის შედგენის, ბიუჯეტის დეფიციტის თანდათანობითი გამიზნული შემცირების და შემდეგ ბალანსირებული ბიუჯეტის მიღწევის, საერთო ჯამში მოსახლეობის მხრიდან პარლამენტისა და მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის შეფასებისათვის.
საქართველსო კონსტიტუციით, საქართველოს ეროვნული ბანკის ორგანული
კანონიდან და კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონიდან
გამომდინარე განსაზღვრულია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოადგენს
ერთდროულად პასუხისმგებელს ფულად-საკრედიტო პოლიტკის გატარებასა და
საბანკო სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. ამ საკითხს რეალურად თუ
მივუდგებით, დავინახავთ, რომ ამ ამოცანების შესრულების პროცესში წარმოიშობოდა გარკვეული კონფლიქტი. მხედველობაში გვაქვს ის გარემოება, რომ ბანკი არეგულირებდა რა ფულადი მასის შემიცრებას მიმოქცევაში რესტრუქციული ფულადსაკრედიტო პოლიტიკით, სავალდებულო რეზერვების ნორმის გადიდებით, ლომბარდული დაკრედიტების განაკვეთის ზრდით, ამასთანავე ფაქტობრივად საბანკო
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სისტემის სტაბილურობასაც არღვევდა, კერძოდ ლიკვიდობის, საბანკო შემოსავლებისა და გადახდისუნარიანობის შემცირებით. ამ მიმართულებით აუცილებელია
შესწავლილ იქნეს განვითარებული ქვეყნების საბანკო ზედამხედველობის ინსტიტუციოანლური თავისებურბები და არსებული სამი მოდელის ანალიზის საფუძველზე უნდა განისაზღვროს ამ სტრუქტურაში ეროვნული ბანკის ადგილი და მნიშვნელობა, პარალელურად საჭიროა მომავალში ზემოთაღნიშნული კონფლიქტის აღმოფხვრისათვის საბანკო ზედამხედველობის ორგანიზაციის გამოცალკევების, დამოუკიდებლად მოქმედების დასაბუთება, მისი ნორმალური წარმართვისათვის პირობების თანთადანობით მომზადება. ამ საქმეში აჩქარებამ, არ არის გამორიცხული უარყოფითი შედეგები მოგვიტანოს საბანკო სისტემის სტაბილურობისა და მდგრადობის
შენარჩუნების თვალსაზრისით. მთავარია წინასწარი პირობების მომზადებასთან
ერთად, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნისათვის, პარალელურად წინასწარი სამუშაოების ჩატარება, რომელთა შორის საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შექმნა მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯად ჩაითვლება საბანკო ზედამხედველობის გამნმტკიცების პროცესში.
საყურადღებოა აღინიშინოს, ისიც, რომ ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულების განსაზღვრა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოწყვეტით, უკარგავს ბიუჯეტს მისი შესრულების მექანიზმის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის მნიშვნელობას. ეს რომ გამოსწორდეს საჭიროა
თანმიმდევრობის, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკას
შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დაცვა [32]. ჯერ სახელწიფო ბიუჯეტი უნდა
დამტკიცდეს და მისი პრიორიტეტების განსაზღვრიდან უნდა გამოდიოდეს ფულადსაკრედიტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და არა პირიქით. დასასრულს
უნდა აღინიშნონს, რომ, ყველა საღად მოაზროვნე ფინანსისტ-ეკონომისტს აერთიანებს ერთიანი მიზანი, საზღავრაგრეთის გამოცდილებისა და ქვეყნის სპეციფიკის
გათვალისწინებით, ანტიკრიზისული ეროვნული კონცეფციის შექმნა. პროგრამული
ბიუჯეტის შედგენაზე ყურადღების გამახვილება, განდიდების მანიით შეპყრობილი
ავტორიტეტის გაუთავებელი მოპოვებისათვის ძალების, ენერგიის ფუჭად ხარჯვის
მაგივრად, ქვეყნის შეჭირვებული საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, სახელმწიფო პროგრამების დამუშავებაზე, მრავალწლიანი პროგრა127

მული ბიუჯეტის შედეგნაზე გადართვა, ამ პროგრამების რეალობაზე ერისა და ხალხის წინაშე პასუხისმგებლობის ამაღლება და არა ამ უკანასკნელის სხვებზე გადაბრალება.

3.2. XXI საუკუნის გლობალური ფინანსური კრიზისის დაძლევის
კონცეფტუალური მიდგომები
თანამედროვე გლობალიზაცია წარმოადგენს მსოფლიოს განვითარების თვისობრივად ახალ მოვლენას, რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა
სფეროს. სწორედ გლობალიზაციისათვისაა დამახასიათებელი ეროვნული და გლობალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების ადგილების გადანაცვლება. გლობალიზაციის
განვითარებასთან ერთად იზრდება საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების
წამყვანი, პრიორიტეტული როლი. დღეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მსოფლიო
ეკონომიკური სისტემების ერთიანი წესის შემუშავება და მისი დანერგვა-გატარება
თითოეული ქვეყნის ეკონომიკაში. თუმცა ეს პროცესი საკმაოდ რთულია და ძლიერი
ქვეყნების ეკონომიკური სისტემებიც ძნელად ეგუება გლობალური ეკონომიკის
მოთხოვნებს. “კაპიტალის ბაზრების გლობალური ინტეგრაციის ზრდა ხელს უშლის
ცალკეული ქვეყნების მიერ ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას... ეკონომიკის კარგახსნილობას ურთიერთსაპირისპირო მოვლენები მოსდევს: ერთი მხრივ, მიმდინარეობს სხვადასხვა ქვეყნების მეურნეობათა ინტეგრაცია, იქმნება თავისუფალი
ვაჭრობის ზონები, ხოლო მეორე მხრივ, ცალკეული ქვეყნები ამჟღავნებენ მსოფლიო
ბატონობის სურვილს”[1, გვ. 155].
2004 წელს ამერიკელ მეცნიერებს ფინ კიუდლანდსა და ედვარდ პრესკოტს
მიენიჭათ ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში. ჟიურის გადაწყვეტილებაში აღნიშნული იყო, რომ მეცნიერებმა ეს უმაღლესი ჯილდო დაიმსახურეს რეალური საქმიანი
ციკლის (RBC) თეორიის შემუშავებაში შეტანილი უმნიშვნელოვანესი წვლილისათვის, რომელიც ეკონომიკური კრიზისების პროგნოზირებისა და პრევენციის საშუალებას იძლევა [74,გვ.33].
ამ მოვლენიდან ცოტა ხნის შემდეგ მსოფლიო ეკონომიკას თავს დაატყდა უმწვავესი კრიზისი 2007–2008 წლების გლობალური ფინანსურ–ეკონომიკური კრიზი-
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სის სახით, რომელსაც ანალოგი 1929–1933 წლების მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის, ანუ ე.წ. „დიდი დეპრესიის“ სახით თუ მოეძებნება.
გლობალური ფინანსურ–ეკონომიკური კრიზისების მიზეზების, ხასიათის,
შედეგებისა და პერიოდულად განმეორებადობის ალბათობასთან დაკავშირებით
მეცნიერთა შორის აზრთა დიდ განსხვავებას აქვს ადგილი. ეკონომისტთა ერთი ჯგუფის აზრით, გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი ზოგადად საზოგადოებათმცოდნეობასა და კერძოდ, ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული კრიზისის
ერთ-ერთი

გამოხატულებაა:

„მთელი

საზოგადოებათმცოდნეობა,

დასავლეთის

ეკონომიკური მეცნიერების ჩათვლით, ამჟამად კრიზისში იმყოფება. არც ერთი
თეორია არ იძლევა დღეს პასუხს კითხვაზე – რა საზოგადოებაში ცხოვრობს
კაცობრიობა და რა ელოდება მას თვალსაწიერ მომავალში. განა ნიშანდობლივი არ
არის ის ფაქტი, რომ უკანასკნელ ხანებში ნობელის პრემია მეცნიერებს ენიჭებათ
მხოლოდ კერძო და გამოყენებითი ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრისათვის?“
კითხულობს რუსი პროფესორი ვ. კულიკოვი [85,გვ.56]. მსგავსი მოსაზრებაა
ჩამოყალიბებული გერმანელი ეკონომისტების ერთობლივ სტატიაში „ფინანსური
კრიზისი და თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერების ჩავარდნა“ [96,გვ.10].
ცალკეული

ეკონომისტების, მაგალითად, პოლონელი პროფესორის გჟეგოჟ

კოლოტკოს კრიტიკა

პირდაპირ არის მიმართული ეკონომიკური ორთოდოქსიის,

ანუ ნეოლიბერალური ეკონომიკური დოქტრინის წინააღმდეგ. მეცნიერი კანონზომიერად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ თანამედროვე გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური
კრიზისი ნაკლებად შეეხო სკანდინავიის ქვეყნებს, რომლებსაც ნეოლიბერალურისაგან განსხვავებული ეკონომიკური მოდელი აქვთ [86,გვ.61]. რაში მდგომარეობს თანამედროვე გლობალური კრიზისების მთავარი მიზეზები და სპეციფიკური ხასიათი?
შესაძლებელია თუ არა მსგავსი კრიზისების პროგნოზირება და პრევენცია? ეკონომიკური კრიზისების თეორიაზე დაყრდნობით ჩვენ შევეცდებით თეზისური სახით პასუხი გავცეთ ამ შეკითხვებს. ამასთანავე, ანალიზის პროცესში გამოვიყენებთ არა
ტრადიციული (კეინსიანური და ნეოკლასიკური) თეორიების პოსტულატებს, არამედ
ეკონომისტთა შორის ნაკლებად პოპულარულ ნ. კონდრატიევის კონიუნქტურის
დიდი ციკლების, ანუ როგორც მას ი.შუმპეტერმა უწოდა, კონდრატიევის ციკლების
თეორიას და თავად ი. შუმპეტერის ინოვაციების ევოლუციური თეორიის ელემენ129

ტებს. ზოგადი თვალსაზრისით, კრიზისი არის მოვლენათა განვითარებაში რაღაც
მკვეთრი გარდატეხა, რთული გარდამავალი მდგომარეობა, მძიმე სიტუაცია. მსოფლიოში კარგადაა ცნობილი კრიზისების სხვადასხვა თეორია, რომელთა შორისაც
გამოვყოფდით კრიზისების კვლევის ჰოლანდიურ სკოლას. ეს უკანასკნელი შეისწავლის როგორც ზოგადად კრიზისის, ისე მისი კონკრეტული სახეობების – ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ტექნოგენური, ეკოლოგიური, დემოგრაფიული და
ა.შ. შინაარსს, მიზეზებს, განვითარების კანონზომიერებებს. ამ სკოლის წარმომადგენელთა მიერ კრიზისი განმარტებულია, როგორც „საზოგადოებრივი სისტემის
საბაზისო ფასეულობების და ნორმების, ან მისი ძირითადი სტრუქტურების მიმართ
სერიოზული საფრთხე, რომელიც წარმოშობს კარდინალური გადაწყვეტილებების
მიღების აუცილებლობას შეზღუდულ დროსა და მაღალი ხარისხის გაურკვევლობის
პირობებში“ [56,გვ.10] აღნიშნული დეფინიცია ახლოს დგას XX საუკუნის 30–იანი
წლების დასაწყისში რუსი მეცნიერის ა. ბოგდანოვის მიერ ე.წ. „ტექტოლოგიაში“
ჩამოყალიბებულ თეზისთან: „სისტემის ყოველგვარი ცვლილება განხილული უნდა
იქნეს როგორც განსაკუთრებული კრიზისი. ყოველი უწყვეტობა ანალიზის გზით
შეიძლება დანაწევრდეს კრიზისების უსასრულო ჯაჭვის სახით“[72,გვ.253] ამასთანავე, „წონასწორობა კრიზისების მხოლოდ კერძო შემთხვევაა... ტექტოლოგიისათვის
კრიზისების ცნება უნივერსალურია“[72,გვ.253] ეკონომიკური კრიზისების ზოგადი
თეორია ემყარება შემდეგ უმნიშვნელოვანეს პოსტულატებს. პირველი: კრიზისისათვის დამახასიათებელია გაურკვევლობა, ანუ ბიფურკაციის მდგომარეობა, რაც იმას
ნიშნავს, რომ საზოგადოება და კერძოდ, ეკონომიკა კრიზისის დროს და განსაკუთრებით პოსტკრიზისულ პერიოდში გზაჯვარედინზე იმყოფება. მას შეუძლია იმოძრაოს განახლებისაკენ, პროგრესისაკენ, ახალი თვისობრიობისაკენ, ან გადაგვარებისა და
დესტრუქციისაკენ. ბიფურკაციის მდგომარეობას ხშირად თან ახლავს ინფორმაციის შეზღუდულობა, რაც მთლიანად სისტემის ნეტროპიის მიზეზი შეიძლება გახდეს. მეორე: კრიზისისათვის ნიშანდობლივია მოულოდნელობა, რომელიც შეიძლება
წარმოშვას ინფორმაციის ნაკლებობამ, ან პირიქით, ჭარბმა „საინფორმაციო ხმაურმა“.
ორივე მათგანი იწვევს გადაწყვეტილების მიმღები პირის, ან სტრუქტურის დეზორიენტაციას, მისგან გამომდინარე პანიკურ განწყობილებას, ან გაუმართლებელ პასიურობას. საბოლოო ანგარიშით ყოველივე ამას მოყვება არასწორი მოქმედება, ან
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გაუმართლებელი უმოქმედობა. მესამე: კრიზისს თან სდევს სისტემისათვის (ქვესისტემებისათვის) ზიანის მიყენების საფრთხე, რომელიც განხილული უნდა იქნეს გადაწყვეტილების მიმღები ინდივიდების, ან სტრუქტურების მიერ დაშვებული შეცდომების, ორგანიზაციული „ჩავარდნების“, გარემოს უსწრაფესი ცვლილების ურთიერთქმედებათა კანონზომიერი შედეგის სახით. მეოთხე, კრიზისი, როგორც „შესაძლებლობათა ფანჯარა“, საზოგადოებრივი განვითარების პარადიგმის ცვლილების
სტიმულია. ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ ბერძნულ ტრანსკრიფციაში კრიზისი
ნიშნავს „გადაწყვეტას“ ან „შემობრუნების პუნქტს“; ლათინურში „გაყოფას“ ან „გარდატეხას“; ჩინურში ერთდროულად – „საფრთხეს“ და „შესაძლებლობას“[69,გვ.31].
აღნიშნულიდან გამომდინარე, კრიზისი შეიძლება განხილული იქნეს არა მხოლოდ დამანგრეველი, არამედ შემოქმედებითი პროცესის სახითაც. ამით იგი
განსხვავდება „კატასტროფისაგან“, რომელიც კრიზისის მხოლოდ დესტრუქციული
კომპონენტია. მეხუთე: ეკონომიკური კრიზისები მრავალგვარია, ისევე როგორც მათი
გამომწვევი ფაქტორები. ამასთანავე, ყველა ფაქტორი არ მოქმედებს ერთდროულად
და თანაბარი ძალით. ეკონომიკური კრიზისის ანალიზის დროს მნიშვნელოვანია იმ
ერთი, ან რამდენიმე ფაქტორის გამოყოფა, რომელიც იწვევს კრიზისს და განსაზღვრავს მის ხასიათს. მეცნიერების განვითარების ხანგრძლივი ისტორია გვიჩვენებს,
რომ სამყაროში ყველაფერი ციკლურად ვითარდება, მათ შორის ეკონომიკა და
საზოგადოებაც. სწორედ ეს ფაქტია წინა პლანზე წამოწეული რუსი მეცნიერის ნ.
კონდრატიევის „კონიუნქტურის დიდი ციკლების“ ანუ „ეკონომიკური დინამიკის
გრძელი ტალღების“ თეორიაში. მისი აზრით, ეკონომიკური კონიუნქტურების
დინამიკას რიტმულობა ახასიათებს, რაც იმაში გამოიხატება, რომ აღმავალ ფაზას თან
მოსდევს დაქვეითება და პირიქით. შესაძლებელია ამგვარი რყევის რამდენიმე
ციკლის გამოყოფა: ზეგრძელვადიანი, ანუ ცივილიზაციური ციკლი, რომელიც
რამდენიმე ასეულ წელიწადს მოიცავს; დიდი, ანუ გრძელვადიანი – 50-90 წლიანი
ციკლი და პატარა (მოკლე ვადიანი) ე.წ. „სამრეწველო – კაპიტალისტური ციკლი“ 8-11
წლიანი პერიოდით. ციკლის სამივე აღნიშნული სახეობა ერთმანეთთან მჭიდრო
კავშირშია. ამასთანავე, ზეგრძელვადიანი და გრძელვადიანი ეკონომიკური და
სოციალური დინამიკის ანალიზი საშუალებას იძლევა შესწავლილი იქნეს წარმოების
ტექნოლოგიური წყობების ცვლილების რიტმი და მისით განპირობებული მსოფლიო
131

ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი ტურბულენტობა. ნ. კონდრატიევის თეორიის
თანახმად, დიდი ციკლების მატერიალური საფუძველია ძირითადი კაპიტალური
საქონლის მასობრივი განახლება, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება წარმოების
ტექნოლოგიური საფუძვლების (წყობების) შეცვლის პროცესს: „დიდი ციკლის
აღმავალი ტალღა გამოწვეულია ძირითადი კაპიტალური საქონლის განახლებით და
გაფართოებით; საზოგადოების ძირითადი მწარმოებელი ძალების რადიკალური
ცვლილებით და გადაჯგუფებით“[87,გვ.390-391] – წერს მეცნიერი. ზემოაღნიშნულ
პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინოვაციების როლი, გამოგონებათა
დაგროვილი ფონდის ფართო გამოყენება. თუმცა „წარმოების ტექნიკის ნამდვილი
ცვლილებისათვის სამეცნიერო – ტექნიკურ გამოგონებათა არსებობა არასაკმარისია.
ეს უკანასკნელი შეიძლება გამოუყენებელი აღმოჩნდეს, ვიდრე არ აღმოცენდება მისი
გამოყენებისათვის აუცილებელი ეკონომიკური პირობები... ტექნიკის განვითარება
ჩართულია დიდი ციკლების განვითარების რიტმულ პროცესებში“[88,გვ.382-383]
მაშასადამე, კონდრატიევი მიიჩნევდა, რომ ეკონომიკის გრძელვადიანი ციკლური
განვითარების

მთავარი

იმპულსები

ინოვაციებიდან

მომდინარეობს,

მთელ

ეკონომიკაში ვრცელდება და იწვევს კუმულატიურ ეფექტს. ამ თვალსაზრისით,
კონდრატიევის “დიდი ტალღების” თეორია ძალიან უახლოვდება ი. შუმპეტერის
ინოვაციების ევოლუციურ თეორიას, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს გლობალური
ფინანსურ–ეკონომიკური კრიზისების მიზეზთა ანალიზის თვალსაზრისით. კაცობრიობა (განსაკუთრებთ მისი ავანგარდული ნაწილი) ამჟამად იმყოფება პოსტინდუსტრიულ გარდამავალ პერიოდში, რომელშიაც „მთელი კაპიტალისტური სისტემა
რაღაც სხვად იქცევა“[73,გვ.15] და „მომავალი, რომელიც არაა გარდაუვალი და უალტერნატივო, განისაზღვრება სწორედ ამ გარდამავალ პერიოდში“ [73,გვ.15]. თანამედროვე ზოგადცივილიზაციურ გარდამავალ პერიოდში ერთმანეთს ემთხვევა ორი
უმნიშვნელოვანესი პროცესი – გლობალიზაცია და წარმოების მეხუთე ტექნოლოგიური წყობიდან მეექვსეზე გადასვლა, რაც არსებითად განსაზღვრავს მსოფლიო
ეკონომიკის ფუქნციონირების ხასიათს და განვითარების მაგისტრალურ მიმართულებას. გრძელი ტალღების კონცეფციის მიხედვით, მსოფლიო ეკონომიკა ამჟამად
იმყოფება კონდრატიევის ერთ-ერთი დიდი ტალღის ყველაზე დაღმავალ ფაზაში,
რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს ახალი აღმავალი ტალღის დასაწყისს და
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ახალი მეექვსე ტექნოლოგიური წყობის საწყის წერტილს. სწორედ ამიტომაა, ჩვენი
აზრით, გლობალიზაციის ეპოქის ეს 10-15 წელიწადი ასეთი არამყარი და უხვი გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისებით. კონდრატიევის “დიდი ტალღის”
დაღმავალი ფაზის დაწყება 1970-იან წლებს უკავშირდება და ეკონომიკის ზრდის
ტემპების სისტემატიური დაქვეითების მკვეთრად გამოხატული ტენდენციით ხასიათდება. კერძოდ, გაეროს ექსპერტთა გაანგარიშებით მსოფლიო მშპ-ს ზრდის წლიური ტემპი 1960-იან წლებში შეადგენდა 5,4 %-ს, 1970-იან წლებში იგი შემცირდა 4,1 %მდე, 1980-იან წლებში – 3,0 %-მდე, ხოლო 1990-იან წლებში – 2,3 %-მდე [37,გვ.22].
იგივე ტენდენცია გრძელდებოდა XXI საუკუნის პირველ ათწლეულში და უფრო
მეტიც, 2007-2008 წლების გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის შედეგების გათვალისწინებით, ეს მაჩვენებელი 1,7%-მდე დაეცა, ანუ დაახლოებით 50 წლის
მანძილზე ადგილი აქვს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპის 3-ჯერ უფრო მეტად
შემცირებას. კონდრატიევის თეორიიდან გამომდინარე სავარაუდოა, რომ მსოფლიო
ეკონომიკის რყევების ამპლიტუდა მომავალი 7-8 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო
გაიზრდება და ახალი მწვავე გლობალური ეკონომიკურ-ფინანსური კრიზისების
წარმოშობის ალბათობაც მაღალი იქნება. დაახლოებით 2020 წლის შემდეგ დაიწყება
დიდი ტალღის აღმავალი ფაზა, ეკონომიკური ზრდა მყარ ხასიათს შეიძენს და პიკს
მიაღწევს 2030 წლისათვის. ამის შემდეგ კვლავ დაიწყება დაღმავალი ფაზა, რომლის
„ფსკერიც“ 2050 წლის-თვის დადგება და ა.შ.
ეკონომიკის გლობალიზაცია წარმოშობს მსოფლიო ეკონომიკაში კონდრატიევის ციკლური ტალღების სინქრონიზაციას და როგორც ეკონომიკურ აღმავლობას,
ისე დაღმა სვლას მკვეთრად გამოხატულ გლობალური ტენდენციის ხასიათს შესძენს.
რამდენად შეეხება ყოველივე ზემოაღნიშნული საქართველოს? რა თქმა უნდა, ამ
ტენდენციების ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე ძალიან მნიშვნელოვანი
იქნება. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ გლობალიზაციის გაღრმავებასთან ერთად
საქართველო სულ უფრო მაღალი ხარისხით ჩაერთვება მსოფლიო ეკონომიკაში და
მისთვის არც ერთი ის კანონზომიერება და ტენდენცია უცხო არ იქნება, რომელიც
მთლიანად გლობალური ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვისაა დამახასიათებელი.
ჯერ კიდევ 2004 წელს ცნობილმა ეკონომისტმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა
პოლ კრუგმანმა თავის მონოგრაფიაში "დიდებული ტყუილი" პირდაპირ მიანიშნა,
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რომ ამერიკისთვის რთული იქნებოდა გაბერილი საპენსიო, სამედიცინო და
სამხედრო პროგრამის მომსახურება, რომელიც ძირითადად საარჩევნო კამპანიის
პიარ-პროგრამა იყო [89,გვ.177]. მან მკაცრად გააკრიტიკა საშემოსავლო და მემკვიდრეობით გადაცემული ქონების გადასახადების შემცირება, რომელიც ძირითადად
მოსახლეობის მაღალ შემოსავლიან ფენას, ანუ მას შეეხო, ვისაც წელიწადში მინიმუმ
200.000 აშშ დოლარი ჰქონდა, დაბალმა და საშუალო შემოსავლიანმა ოჯახებმა კი ეს
შეღავათი ნაკლებად იგრძნეს და ბოლოს, იპოთეკური ობლიგაციების გამოშვებით,
რომელიც შემდგომ შესყიდულ იქნა ევროპისა და სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, ამ პროცესში ჩათრეულ იქნა მსოფლიო. სწორედ პ. კრუგმანმა იწინასწარმეტყველა, რომ ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკა ამერიკას ფინანსურ კრიზისამდე
მიიყვანდა, შემდეგ კი მთელს მსოფლიოს მოედებოდა. მაშინ, როდესაც აშშ “დიდი
სტაბილურობის” ეკონომიკურ ქცევას ზეიმობდა, ხოლო მილთონ ფრიდმენსა და
“ჩიკაგოს სკოლის“ სხვა ცნობილ წარმომადგენლებს მიაჩნდათ, რომ “დეპრესიის
პრევენციის ძირითადი პრობლემა გადაჭრილი იყო”, კრიზისის დადგომის ნიშნები
განსაკუთრებით 2006 წლიდან ნელ-ნელა იკვეთებოდა. ამ დროს როგორც პოლ
კრუგმანი აღნიშნავს, ეკონომიკური დარგის პროფესიონალები თვლემდნენ [4,გვ.45].
თუმცა, განსხვავებული შეხედულება აქვს ამერიკელ მეცნიერს, ნობელის პრემიის
ლაურეატს ჯოზეფ სტიგლიცს, რომელიც თვლის, რომ გარკვეულად გლობალიზაცია
გახდა დამატებითი ფაქტორი კრიზისის გაღრმავებისა. მის რეკომენდაციებს შორის,
მნიშვნელოვანია ის რომ მსოფლიო, ეროვნული და კერძო ფინანსური ინსტიტუტები
გახდნენ მაქსიმალურად გამჭვირვალე, დაცული იქნეს ერთიანი სტანდარტები
ფინანსურ სექტორში, შეიქმნას ვალუტის ერთიანი, მსოფლიო რეზერვები [95].
თანამედროვე გლობალური ეკონომიკური კრიზისის განვითარების ფონზე,
ეკონომიკის სტაბილური ფუნქციონირებისათვის მსოფლიომ გვერდი ვერ აუარა
“მივიწყებულ” კეინსის ეკონომიკურ თეორიას ეკონომიკის რეგულირების აუცილებლობის შესახებ. ჯ.მ.კეინსის, “ზოგადი თეორიის” არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ
საბაზრო მექანიზმი ვეღარ მოქმედებდა ავტომატურად. ბუნებაში არ არსებობს
სრულყოფილი კონკურენცია, რომ საბაზრო ეკონომიკის გამართული, მდგრადი ფუნქციონირება შეუძლებელია, თუ არ მოხდა სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში. კეინსმა
დაასაბუთა, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში, მთავრობის ფუნქციების გაფარ134

თოება ერთადერთი საშუალებაა ეკონომიკური კრიზისების, დეპრესიის, უმუშევრობის თავიდან ასაცილებლად, რომ განვითარებული კაპიტალიზმის პირობებში ყველა მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაწყვეტა რესურსების მიწოდების სფეროში კი არ
უნდა ვეძებოთ, არამედ მოთხოვნის სფეროში [19,გვ.31]. შემდგომში ყოველივე ეს ცნობილმა გერმანელმა პოლიტიკოსმა და სახელმწიფო კანცლერმა, ლუდვიგ ერჰარდმა
თავისებური ინტერპრეტაციით გაიმეორა “სახელმწიფოს ამოცანა არაა უშუალოდ
ეკონომიკაში ჩარევა, იქამდე ვიდრე ამას თავად ეკონომიკა არ მოითხოვს” [11,გვ.178].
მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ეტაპზე ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა თავს
იკავებდა სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაში ჩარევაზე, მათ მაინც მოუწიათ ამ იძულებითი ნაბიჯის გადადგმა. ამის ნათელი მაგალითია გერმანია, რომელმაც
განახორციელა 50 მილიარდიანი სტიმულირების პაკეტი და პლუს 100 მილიარდიანი
გარანტია სახელმწიფოს მხრიდან იმ ბანკებისათვის, რომლებიც გასცემდნენ კრედიტებს კერძო კომპანიების დასახმარებლად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად, ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თითქმის ტრილიონი დოლარი მოითხოვა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა შემდეგ ღონისძიებებს: საფინანსო - საბანკო სისტემის გაჯანსაღებას, მსხვილი საავტომობილო
კომპანიების დახმარებას. აღნიშნულ ქვეყნებს, მიუხედავად თავისი ლიბერალური
ეკონომიკისა, არც იაპონიის სახელმწიფო ჩამორჩა. მან 270 მილიარდი დოლარი
გამოყო ბანკებისთვის მოსახლეობისა და კომპანიების მიერ აღებული კრედიტების
ვადის გაგრძელებისათვის, ხოლო 20 მილიარდი ერთჯერადი დახმარება საშუალო და
დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათვის. თითქმის ანალოგიური ეკონომიკის მასტიმულირებელი ღონისძიებები გაატარეს სხვა სახელმწიფოებმაც. მსოფლიოში განხორციელებულმა ასეთმა მასტიმულირებელმა საინვესტიციო პოლიტიკამ უდავოდ ხელი
შეუწყო ეკონომიკის გამოცოცხლებას და შედარებით შეამსუბუქა კრიზისების გავლენა მსოფლიოზე, რაც უდავოდ პოზიტიური იყო. თუმცა, არსებობს ერთი გარემოება, რომელიც ეკონომიკურ თეორიაშიც კი ინვესტიციების განხორციელების თანმდევია და რომელიც გარკვეულად ხელს უწყობს ინფლაციურ პროცესებს. ასეთი
მოვლენა მსოფლიოში ერთხელ უკვე დაფიქსირდა, კერძოდ, გასული საუკუნის 40-50იან წლებში, როდესაც ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის როლი ეკონომიკაში სრულიად იგნორირებული იყო. ეკონომიკური სტაბილიზაციის პროგრამებში მთავარი
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მნიშვნელობა მიენიჭა ინვესტიციების საბიუჯეტო სტიმულირებას, რამაც თანდათან
დააგროვა ინფლაციური პოტენციალი, რომელიც შემდეგ გამოვლინდა გასული
საუკუნის 70-80-იან წლებში მაღალი ინფლაციით. სწორედ ასეთი მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა გახდა 2010-2011 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში ინფლაციური პროცესების წარმომშობი. როდესაც ინფლაციის ზრდის ტემპმა
თითქმის 11% გადააჭარბა. დიდი მოცულობით „ინექციების“ შეშვება, ერთდროულად, დიდი დოზით ერთი მხრივ ხელს უწყობს ეკონომიკის გამოცოცხლებას,
უმუშევრობის შემცირებას, ხოლო მეორე მხრივ იგი ინფლაციური პროცესების
მასტიმულირებელია. ასეთი მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკის მსოფლიოს მრავალწლიანი გამოცდილება მოწმობს, რომ უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა ნებისმიერი საშუალებებით ხშირად მთავრდება ინფლაციის გაზრდით, შრომის
მწარმოებლურობის

შემცირებით,

ბაზრის

მოქნილობის

შესუსტებით,

რასაც

საბოლოო ანგარიშით მივყავართ უმუშევრობის გაზრდასთან [92].
ევროპის ქვეყნებში კრიზისის დაძლევის პროცესს პრობლემები შეექმნა 2010
წლის გაზაფხულზე, როდესაც საბერძნეთის განსაკუთრებით მაღალმა ბიუჯეტის
დეფიციტმა სუვერენული ვალის კრიზისი გამოიწვია. კრიზისი სხვა ფისკალურად
სუსტ ქვეყნებსაც გადაეცა და საფრთხე შეუქმნა ფინანსურ სისტემას საერთაშორისო
დონეზე.

თუმცა

ევროკავშირის

ძლიერი

მხარდაჭერის

შედეგად

კრიზისის

განვითარების შეჩერება მოკლე დროშივე მოხერხდა და მისი უარყოფითი ეფექტი
მინიმალური იყო. 2010 წელს ევროზონაში რეალური მშპ-ს დაგეგმილი 1.5%-ითაც
ვერ შესრულდა. ხოლო უმუშევრობის დონე 9.4%-დან 10.1 პროცენტამდე გაიზარდა,
თუმცა ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავებულია ევროზონის წევრი
ქვეყნების შიგნით. წარმოების ექსპორტის ზრდამ ხელი შეუწყო გერმანიის მშპ-ს 3.3%
ზრდას, ხოლო უმუშევრობის მაღალი დონის გავლენით საფრანგეთში კრიზისიდან
გამოსვლა შედარებით ნელი ტემპით მიმდინარეობდა და ეკონომიკურმა ზრდამ 2010
წელს მხოლოდ 1.6% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის გაცილებით დაბალი მაჩვენებლები იყო საბერძნეთში, ირლანდიაში, პორტუგალიაში, ესპანეთსა და იტალიაში,
რადგანაც ეს ქვეყნები განსაკუთრებით შეზღუდულნი არიან ფისკალური დეფიციტის მოცულობით. ევროზონის ინფლაციის 2010 წლის ფაქტიური მაჩვენებელი
1.7% იყო და ინფლაციის რისკები დაბალი რჩებოდა. ევროპული ცენტრალური ბანკის
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რეფინანსირების განაკვეთი არ შეცვლილა 2011 წლის განმავლობაში და 1% შეადგინა.
მაღალი ზრდა დაფიქსირდა განვითარებადი ევროპის ისეთ ქვეყნებში, რომლებზეც გლობალურმა კრიზისმა მსუბუქი გავლენა იქონია. 2010 წელს თურქეთის და
პოლონეთის რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპებმა შესაბამისად 7.8% და 3.4% პროცენტი
შეადგინა. მეორე მხრივ, განვითარებადი ევროპის იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც
გლობალურმა კრიზისმა ყველაზე დიდი ზიანი მიაყენა ლატვია, ბულგარეთი, რუმინეთი (2009 წელს ამ ქვეყნებში ეკონომიკურმა ვარდნამ შეადგინა შესაბამისად - 18%,
5% და 7.1%) მოსალოდნელია კრიზისიდან ნელი ტემპით გამოსვლა. 2011 წელს
აღნიშნული მაჩვენებლები უფრო გაუარესდა.
ეკონომიკური კრიზისის

დაძლევისათვის მიღებულმა ღონისძიებებმა სასურ-

ველი შედეგი არ მოგვცა. ამის ნათელი მაგალითია კრიზისი, რომელიც გაღრმავდა
საბერძნეთსა, პორტუგალიასა და იტალიაში. ევროკავშირმა გამოიყენა ერთიანი ეკონომიკური რეგულაციის თითქმის ყველა ელემენტი. ცდილობს განახორციელოს
ერთიანი ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, მაქსიმალურად შეამციროს ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების ბიუჯეტის დეფიციტი, სახელმწიფო მოხელეთა რაოდენობა.
ყოველივე ეს კი, ქვეყნებს შიგნით იწვევს სოციალურ დაძაბულობას, მთავრობათა
ცვლას. სწორედ ევროკავშირში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისი არის მაგალითი რეგიონალური გლობალიზაციის პოზიტიური და ნეგატიური მხარეების
აშკარა გამოვლინების. ხშირად სახელმწიფო მეთაურები ვერ გარკვეულან დაემორჩილონ, თუ არა ევროკავშირის საერთო მოთხოვნებს, თუ მოუსმინონ საკუთარ ხალხს
და იმოქმედონ დამოუკიდებლად. ევროპული კრიზისი

განსაკუთრებული

შემთხვევაა, რომელიც ეკონომიკური კრიზისიდან პოლიტიკურ კრიზისში
გადაიზარდა. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება უდაოდ შეუწყობს ხელს ფინანსურ
სტაბილურობას, ინფლაციის დაბალ ტემპებს, რაც საბოლოო ჯამში ინვესტორების
ნდობას აამაღლებს. თუმცა თავისთავად მხოლოდ ბიუჯეტის შემცირება ვერ გახდება
ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის

პანაცეა.

ამავდროულად,

სახელმწიფოებმა

სტრუქტურულად სწორედ უნდა განსაზღვრონ საბიუჯეტო ხარჯების მიმართულებები. არ უნდა გამორიცხონ ეკონომიკისა და უშუალოდ საბანკო სისტემის მასტიმულირებელი ხარჯების გაწევა. ევროკავშირი უკვე ისე ჩამოყალიბდა, როგორც ერთიანი
ეკონომიკურ-პოლიტიკური რგოლი, რომ ძნელია ილაპარაკო ცალკეული წევრი
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ქვეყნების ეკონომიკებზე. გვინდა თუ არ გვინდა, ისინი ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში უნდა განვიხილოთ. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს თვითონ ევროკავშირის
დამოკიდებულება ცალკეული ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ერთიანი ეკონომიკური
რეგულაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში იძულებული გახდებიან დატოვონ
ევროკავშირი.
გლობალიზაცია, ეკონომიკური კარგახსნილობა, ხშირ შემთხვევაში, მასიური
შეუფერხებელი მიგრაციული პროცესები ერთმხრივ ვითომ ამცირებს უმუშევრობას
ერთ რომელიმე ქვეყანაში, მაგრამ ამავდროულად ზრდის უმუშევრობას მეორე
ქვეყანაში. ეს მოვლენა მსოფლიო კრიზისის ფონზე სულ უფრო და უფრო ნათელი
ხდება. ამავდროულად, სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ ერთი გარემოება,
რომელიც პოსტინდუსტრიული საზოგადოებისთვისაა დამახასიათებელი, კერძოდ,
მაღალი ტექნოლოგიები, თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური პროცესი იწვევს
სამუშაო ძალის მუდმივ გამოთავისუფლებას. განსაკუთრებით რეალურ სექტორში.
უნდა მოხდეს ამ სამუშაო ძალის ზუსტი პროფორიენტაცია და გადასროლა
შესაბამისად სხვა სექტორებში, თუნდაც ეს იყოს მომსახურების სფერო.
ვერც სსფ-მ, ვერც მსოფლიო ბანკმა, არც აშშ-ს ფედერალურმა სარეზერვო
სისტემამ, არც RAND-მა, რომელიც არის აშშ-ს მთავარი სააზროვნო ცენტრი, არც
რომის კლუბმა, რომელიც ცნობილია თავისი აკადემიური მოხსენებებით მსოფლიოს
უმნიშვნელოვანეს პრობლემებზე, ვერ შესთავაზეს მსოფლიო საზოგადოებას ფინანსური კრიზისიდან გამოსვლის მკაფიო და სახელმწიფოებისათვის მისაღები მოქმედების კონკრეტული პროგრამა. გამომდინარე აქედან, ცხადია, რომ გლობალური ფინანსური კრიზისის დასაძლევად საჭიროა რეგულირების საერთაშორისო და ეროვნული ინსტიტუტების მოწესრიგება და სისტემაში მოყვანა. გარდა ამისა, აუცილებელია გამოშვებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებსა და საინვესტიციო პროგრამების რეალურ შემოსავლიანობას შორის ჩამოყალიბებული არაეფექტური დისბალანსის დაძლევა, რისკების მართვის სისტემის სრულყოფა, კომპანიების საქმიანობაზე ინფორმაციის მაქსიმალური გამჭვირვალობა და საზედამხედველო მოთხოვნების გამკაცრება,
სარეიტინგო სააგენტოების და აუდიტორული კომპანიების პასუხისმგებლობის გაძლიერება, საერთაშორისო ვაჭრობაში ბარიერების მოხსნის შედეგად სარგებლის
მიღების ხელმისაწვდომობა მასში მონაწილე ყველა სუბიექტისათვის.
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ჩვენი აზრით, გამომდინარე დღევანდელი კრიზისული სიატუაციის ანალიზისა და შეფასებიდან, შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ფინანსური სისტემის ცვლილება, სავარაუდოდ, შეიძლება წარიმართოს ორი მიმართულებით. პირველი – შეიძლება შენარჩუნდეს არსებული სისტემა, ანუ დოლარი კვლავ დარჩეს, როგორც სარეზერვო ვალუტა და არსებულმა ფინანსურმა ინსტიტუტებმა დროთა განმავლობაში
განიცადონ რადიკალური ტრანსფორმაცია არსებული რეალობის გათვალისწინებით.
მეორე - მოსალოდნელია, რომ გაიზარდოს არსებული სისტემისადმი უნდობლობის
ხარისხი, რაც გააღრმავებს და დროში გაწელავს მსოფლიო კრიზისს და ეს უკანასკნელი დღის წესრიგში დააყენებს არსებული საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ინსტიტუტების დაშლის საკითხს და მათ ჩანაცვლებას რეგიონული ფინანსური
სავალუტო კავშირებით, რაც ნიშნავს მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის ახალ
პარადიგმაზე აყვანას.
ამრიგად ეკონომიკური მეცნიერების მიერ ახალი პარადიგმის საფუძველზე
აუცილებლად უნდა იქნეს აღიარებული და შესწავლილი ის მიზეზები, რომლებიც
განაპირობებს გლობალიზაციისა და პოსტინდუსტრიულ გარდამავალ პერიოდში
ციკლური რყევებისა და კრიზისების წარმოშობის გარდაუვალობას. სწორედ ეკონომიკური კრიზისების თეორიის შემოქმედებითი გაღრმავების გზითაა შესაძლებელი
ქვეყნის გრძელვადიანი სოციალურ–ეკონომიკური და მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარების პროგრამების შემუშავება. ანტიკრიზისული მართვა და კრიზისების მართვა,
ამ პროგრამების ორგანულ შემადგენელ ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს. ეს საშუალებას მოგვცემს წინასწარ განვჭვრიტოთ ეკონომიკური კრიზისების მოახლოება, მისი სიღრმე, სწორი დიაგნოზი დავუსვათ მათ და შესაბამისად, მოვახერხოთ კრიზისული ფაზის მაქსიმალურად სწრაფად და მინიმალური დანაკარგებით გავლა.

3.3. XXI საუკუნის გლობალური ფინანსური კრიზისის დაძლევის
მიმართულებები საქართველოში
დღეისათვის მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის შედეგად ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩდნენ მსხვილი ინდუსტრიულად განვითარებული
ქვეყნები, რომლებიც მსოფლიო გლობალიზაციის მასშტაბებს და ძირითად მიმარ-
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თულებებს განსაზღვრავენ. პატარა ქვეყნები, რომლებიც შედარებით ნაკლებად ინტეგრირებულნი არიან მსოფლიო ეკონომიკაში, ჯერჯერობით მთელი სიმწვავით არ
გრძნობენ გლობალური კრიზისის გავლენას, თუმცა ამ ბოლო დროს ამ ჯგუფის
ბევრი განვითარებული ქვეყანა დეფოლტის ზღვარზე აღმოჩნდა. დღეს მსოფლიოს
წამყვან ქვეყნებში ძირითადი აქცენტი გადატანილია კრიზისის ჩაქრობაზე ისე, რომ
მისი გამომწვევი მიზეზების და ფაქტორების სიღრმისეული შესწავლა და ანალიზი
ყურადღების მიღმაა დარჩენილი.
ანტიკრიზისული პროგრამის შედგენას წინ უნდა უძღოდეს მისი რეალიზაციის უზრუნველმყოფელი თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების გააზრება. იგი უნდა იყოს გაბედული და უკომპრომისო, რაც ნიშნავს დადგენილი საბაზრო ნორმებიდან გადახვევას და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი ეკონომიკური ურთიერთობების დონეზე სახელმწიფოს ჩარევას. ეს შეიძლება შეეხოს
როგორც მაკრო, ასევე მიკროეკონომიკურ პოლიტიკას, კერძო ქონების ნაციონალიზაციას, კომერციული სტრუქტურების საქმიანობაში დროებით სახელმწიფო
რეგულირების შემოღებას, მონეტარული, ფისკალური და ინვესტიციური პოლიტიკის რადიკალურ ტრანსფორმაციას, ფასების სახელმწიფო რეგულირებას და
ა.შ.

ყველა

დროის

ეკონომიკური

კრიზისი

სხვადასხვა

ქვეყნებში

მხოლოდ

სახელმწიფოს აქტიური ჩარევის შედეგად იქნა დაძლეული. ამას ადასტურებს
ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე კრიზისის დაძლევის მიმართულებით შექმნილი
ანტიკრიზისული პროგრამები. მათში ეკონომიკის მართვასა და რეგულირებაში
წამყვანი როლი განეკუთვნება მთავრობებს.
ანტიკრიზისულ პროგრამაში სახელმწიფო ადმინისტრირების წინა პლანზე
წამოწევა უნდა იყოს მოკლევადიანი და მისი მოქმედების ვადა უნდა ვრცელდებოდეს მხოლოდ კრიზისის დაძლევამდე, ხოლო

შემდგომ ეტაპზე ეკონომიკა

სრულად უნდა დაუბრუნდეს ლიბერალურ საბაზრო ურთიერთობებს.
ანტიკრიზისული პროგრამის შედგენას წინ უნდა უძღოდეს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე მდგომარეობის სიღრმისეული
ანალიზი, უნდა გამოვლინდეს მწვავე, გადაუჭრელი პრობლემები, რომლებიც
ხელს უწყობენ კრიზისის გაღრმავებას, აგრეთვე ამ ანალიზის საფუძველზე დაპროგნოზდეს მოსალოდნელი შედეგები უახლოესი და შორეული პერსპექტივი140

სათვის. უპირველეს ყოვლისა, უნდა დადგინდეს კრიზისის რომელ ფორმასთან
და სტადიასთან გვაქვს საქმე. თუ ადგილი აქვს სახელმწიფო ფინანსების, ფულადი სისტემის მოშლას, ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების შეუსაბამობას,
ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობას და დაცემას, გადასახადების თავის არიდებას სამეურნეო სუბიექტებს შორის, ფულის მიმოქცევის კანონის დარღვევას
და ინფლაციას, მაშინ უნდა ვაღიაროთ, რომ ქვეყანაში ადგილი აქვს ღრმა ფინანსურ კრიზისს.
ანალიზის შედეგად, თუ დაფიქსირდა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუარესება (ეკონომიკის მკვეთრი დაცემა), ჩამოყალიბებული ეკონომიკური ურთიერთობების მოშლა, საწარმოთა გაკოტრება, უმუშევრობის ზრდა და საბოლოო
ჯამში მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხის გაუარესება, მაშინ აშკარაა,
რომ საქმე გვაქვს ეკონომიკურ კრიზისთან. მაგრამ, თუ გამოვლინდა წარმოების
შედარებით ზომიერი დაცემა, ან ეკონომიკური ზრდის ტემპების შენელება,
მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირება ზედიზედ ორი კვარტლის განმავლობაში
(ევროპული მიდგომა), ან ეკონომიკური ზრდის 1-2%-მდე დაცემა (ამერიკული
მიდგომა), მაშინ ასეთი მოვლენა უნდა შეფასდეს ეკონომიკურ რეცესიად.
ყურადღება უნდა მიექცეს იმ გარემოებას, რომ ფინანსური კრიზისი, როგორც წესი, ეკონომიკურ კრიზისში გადაიზრდება ხოლმე. რაც შეეხება ეკონომიკურ რეცესიას, ის თავისი ბუნებით და ეკონომიკის ციკლური განვითარების
პრინციპებიდან გამომდინარე კანონზომიერი პროცესია, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ იგი ხშირად გამოდის კონტროლიდან და შეუმჩნევლად გადაიზრდება კრიზისში [15].
ამგვარი ანალიტიკური ანალიზის შემდგომ ეტაპზე უნდა დადგინდეს ფინანსური, ეკონომიკური კრიზისების და რეცესიის გამომწვევი ობიექტური და
სუბიექტური ფაქტორები (მიზეზები). ისინი შეიძლება იყოს გამოწვეული საგარეო (გლობალური კრიზისი, ომები და ა.შ.) და საშინაო (შიდა კონფლიქტები,
არასწორი მენეჯმენტი და ა.შ.) ფაქტორებით. ანტიკრიზისული პროგრამის შინაარსი ბევრადაა დამოკიდებული კრიზისის ბუნება-ხასიათთან: მსუბუქი, ღრმა,
მოკლევადიანი, გრძელვადიანი, ლოკალური, ზოგადი, ფარული, ღია კრიზისი.
კვლევას უნდა დაექვემდებაროს აგრეთვე ეკონომიკური ხასიათის კრიზისები რა
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ვადაში შეიძლება გადაიზარდოს მწვავე სოციალურ კრიზისში და არის თუ არა
ამ უკანასკნელის პოლიტიკურ კრიზისში გადაზრდის წინაპირობები.
მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში შექმნილი და უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზისა და

შეფასების

საფუძველზე შეიძლება გამოიკვეთოს ის ძირითადი ფაქტორები, პირობები და
პრობლემური სფეროები, რომლებიც მაღალი ალბათობით შეიძლება იქნას ასახული ანტიკრიზისულ პროგრამაში. კერძოდ, მსოფლიო ფინანსური კრიზისის
საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენის და ეკონომიკის სახელმწიფო მენეჯმენტის
უარყოფითი შედეგების ნიველირების მიზნით ანტიკრიზისულ პროგრამაში უნდა
აისახოს როგორც მაკროეკონომიკური, ისე მიკროეკონომიკური, ორგანიზაციულმმართველობითი და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური მოწყობის ტრანსფორმაციული ღონისძიებები [21], რომელთა შორის, ყურადღება უნდა გამახვილდეს შემდეგ ძირითად საკითხებზე:
* ანტიკრიზისულ პროგრამაში, მსოფლიო გლობალური კრიზისის გავლენის
თავიდან აცილების, ან შერბილების მიზნით, პრიორიტეტული ადგილი უნდა
მიენიჭოს, ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას. გლობალური კრიზისის პირობებში, ბუნებრივია, რომ თითოეული ქვეყანა თავის
ეკონომიკურ ურთიერთობებში უპირატესობას ანიჭებს საერთო ეროვნულ ინტერესებს და საჭიროების შემთხვევაში ზღუდავს სხვა ქვეყნებთან ტრადიციულ
საფინანსო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს. გამომდინარე აქედან, შედარებით მწვავე
ეკონომიკური საფრთხეები ექმნებათ იმპორტიორ ქვეყნებს, რისი თავიდან
ლების

ყველაზე

საუკეთესო

და

შედეგიანი

საშუალებაა

აცი-

იმპორტშემცვლელი

საქონლის და მომსახურების ადგილზე წარმოება. უნდა ითქვას, რომ ასეთი მიდგომა გამართლებულია ყველა შემთხვევაში (არა მხოლოდ კრიზისის დროს),
რადგან იგი მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას
და შესაბამისად უსაფრთხოებასაც.
როგორც

ცნობილია, საქართველოში

დღევანდელ

ეტაპზე

მოხმარებული

პროდუქციის დაახლოებით 70-75 პროცენტი იმპორტულია, ანუ საქართველო
ცალმხრივად მჭიდროდაა ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკასთან. ცალმხრივად იმიტომ, რომ ექსპორტი იმპორტს 4-5-ჯერ ჩამორჩება. უფრო მეტიც, საქარ142

თველო გარესამყაროსთან მეტწილად დაკავშირებულია სტრატეგიული პროდუქციის (ხორბალი, ნავთობპროდუქტები, გაზი და ა.შ.) იმპორტირების კუთხით, ხოლო ექსპორტის პოზიციებიდან ჩვენი ქვეყნის პროდუქცია არაა პირველადი,
აუცილებელი

მოხმარების,

განსაკუთრებით

კრიზისულ

სიტუაციაში

(ღვინო,

ხილი, ციტრუსი და ა.შ.)[13].
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ანტიკრიზისულ პროგრამაში პრიორიტეტული ადგილი უნდა განეკუთვნოს ადგილობრივი წარმოების შენარჩუნება-განვითარებას. უფრო მეტიც, სახელმწიფომ უნდა შექმნას ხელსაყრელი მაკროეკონომიკური და ბიზნეს-გარემო იმ პროდუქციის საწარმოებლად, რომელიც დღეისათვის უცხოეთიდან შემოდის და მისი ადგილზე წარმოებისთვის არსებობს სათანადო ბუნებრივი პირობები და რესურსები

ასეთი სფეროა აგროსაწარმოო

კომპლექსი - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, დამზადება და საწარმოო გადამუშავება. მიუხედავად ამისა აგროპროფილის პროდუქცია, რომელიც
შემოტანილია სხვა ქვეყნებიდან საქართველოში, თითქმის ორჯერ აღემატება
ადგილზე წარმოებულს. ამით საქართველო ხელს უწყობს უცხოეთის ქვეყნებში
სამუშაო ძალის დასაქმებას და შესაბამისად ადგილზე უმუშევრობის ზრდას.
ანტიკრიზისულმა პროგრამამ ამ მხრივ რადიკალურად უნდა შეცვალოს სიტუაცია საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
გარდა ამისა, ანტიკრიზისულ პროგრამაში პრიორიტეტული ადგილი უნდა
მიეკუთვნოს ადგილობრივი რეალური სექტორის აღორძინება-გადარჩენა-განვითარებას, კერძოდ სამრეწველო წარმოებას, მშენებლობას, მომპოვებელ დარგებს,
გადამამუშავებელ მრეწველობას და ა.შ.
* ანტიკრიზისულ პროგრამაში წამყვანი ადგილი უნდა დაეთმოს ინვესტიციური პოლიტიკის ეფექტიან გამოყენებას. კრიზისის დროს ყველაზე სწრაფად
ეცემა ინვესტორების ბიზნეს-აქტივობა. ამ დროს ფულის მოძრაობა ნელდება და
შესაბამისად სუსტდება ეკონომიკური აქტივობა. კრიზისისადმი განსაკუთრებით
მგრძნობიარენი ხდებიან უცხოელი ინვესტორები რისკ-ფაქტორების ზრდის გამო
და ეს ბუნებრივი პროცესია. საქართველო არ იყო განებივრებული უცხოური ინვესტიციებით (2007 წელს მან 1,7 მლრდ ლარი შეადგინა), მაგრამ 2008 წლის
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აგვისტოს მოვლენებისა და გლობალური ფინანსური კრიზისის შედეგად იგი მნიშვნელოვნად შემცირდა. არის გარკვეული გამონაკლისებიც. მაგალითად საქართველოს მთავრობამ არაბულ კომპანია "რაკ ინვესტმენტს" 65 მილიონ აშშ დოლარი
ინვესტიციის საფასურად გადასცა ფოთის ნავსადგური (სახელმწიფოს მფლობელობაში დარჩენილი 49 პროცენტი), რითაც მთლიანად დაკარგა კონტროლის მექანიზმი [16]. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოზიციებიდან გაუაზრებლად და სპონტანურადაა მთელი რიგი სტრატეგიული ობიექტები პრივატიზებული იმ მიზნით, რომ მოზიდულიყო უცხოური ინვესტიციები. არადა, ცნობილია,
რომ დღეს მსოფლიოში მომრავლებულია არაკეთილსინდისიერი ინვესტორები, რომლებიც ოფშერულ ზონებში სახელდახელოდ გახსნილ კომპანიებს ამოფარებულები,
შავი ფულის გარეცხვით არიან დაკავებულები. ინვესტიცია დღეს ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირებისა და შეიძლება ითქვას ქვეყნის
ეკონომიკური (და პოლიტიკური) დაპყრობის ერთ-ერთ ძლიერ ინსტრუმენტად იქცა.
ამიტომაცაა, რომ მთელი რიგი ქვეყნები (გერმანია, საფრანგეთი, იტალია და ა.შ.)
უცხოურ ინვესტიციებზე საკმაოდ დაბალ კვოტებს აწესებენ, რათა ხელიდან არ
გაუშვან ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოება.
განსაკუთრებით საშიშია კრიზისის დროს უცხოური ინვესტიციის მოძალება.
კეთილსინდისიერი ინვესტორი მაღალი რისკის პირობებში თავს არიდებს საკუთარი
სახსრების უცხო ქვეყნებში გადაადგილებას. არაკეთილსინდისიერი ინვესტორი კი
სარგებლობს რა კრიზისის დროს „ინვესტიციური შიმშილით“, თავის სახსრებს
თავისუფლად მიმართავს არაკეთილსინდისიერი მიზნების სარეალიზაციოდ [21].
გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან ანტიკრიზისულმა პროგრამამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ინვესტიციების წარმომავლობას, მის დივერსიფიკაციას და არ უნდა დაუშვას ერთი ქვეყნისგან, ან ქვეყანათა ერთი ჯგუფისგან ინვესტიციების უპირატესი მოზიდვა. ინვესტიცია დღეს პოლიტიკურ ელფერს ღებულობს.
მოქმედმა ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას ნებისმიერი ინვესტიციის, ნებისმიერი
ქვეყნიდან შემოდინება, იმ მიზნით, რომ მან გაზარდოს თავისი პოლიტიკური დივიდენდები მიმდინარე ეტაპზე, ხოლო მომავალ ხელისუფლებას რეალური საფრთხე
დაახვედროს.
ჩვენი აზრით, ინვესტიციურმა პოლიტიკამ კრიზისის პირობებში გარკვე144

ული, თავდაცვითი სახე უნდა მიიღოს. ამასთან მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს საკუთარ, შიდა, კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციებზე, განსაკუთრებით, იმ
სფეროებში, რომლებსაც ქვეყნისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობა გააჩნიათ.
* ანტიკრიზისული პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი უნდა გახდეს სახელმწიფო ბიუჯეტი და საერთოდ ქვეყნის საბიუჯეტო სისტემა. კრიზისი
და ბიუჯეტი ერთმანეთთან კაუზალურ ურთიერთქმედებაში იმყოფებიან. ერთის
მხრივ, ეკონომიკური კრიზისი ამცირებს საბიუჯეტო, განსაკუთრებით საგადასახადო შემოსავლებს, ხოლო, მეორეს მხრივ, საბიუჯეტო ხარჯების გონივრული
მანევრირება ეკონომიკური კრიზისის ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების შერბილების საშუალებას იძლევა. მთავარია სწორი ხარჯვითი პოლიტიკის
გატარება, რომელიც თავისუფალი იქნება პოლიტიკური იდეოლოგიისაგან და
ოპტიმალურად იქნება მიმართული როგორც საზოგადოების სოციალური სტანდარტების უზრუნველყოფის, ასევე ეკონომიკის განვითარების სტიმულირებისკენ.
როგორც დღევანდელი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პრაქტიკა გვიჩვენებს, ყველა ქვეყნის მთავრობის მთავარი ეკონომიკური ბერკეტი კრიზისის
წინააღმდეგ საბრძოლველად საბიუჯეტო სახსრები აღმოჩნდა. საბოლოო ჯამში
კრიზისის დასაძლევად სხვადასხვა ქვეყნების ბიუჯეტისგან დღეისათვის გამოყოფილია თითქმის 8 ტრილიონამდე დოლარი, განსაკუთრებით საბანკო, სადაზღვევო და სამშენებლო სექტორების გადასარჩენად [7].
კრიზისის პირობებში რეალური სექტორის სტიმულირებისთვის მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული საგადასახადო სისტემა. ამასთან აქცენტი უნდა
იქნას აღებული არა მხოლოდ საგადასახადო განაკვეთების შემცირებაზე, არამედ
საგადასახადო ტვირთის ოპტიმალურ გადანაწილებაზე მწარმოებლებს, მომხმარებლებს და კაპიტალს შორის, პირდაპირ და ირიბ გადასახადებს შორის.
ეკონომიკური კრიზისის პირობებში დღევანდელ ეტაპზე თითქმის ყველა
ქვეყანამ მიმართა გადასახადების შედარებით ლიბერალიზაციას. არც საქართველოა გამონაკლისი. საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 25 პროცენტიდან შემცირდა 20 პროცენტამდე [27], რაც რა თქმა უნდა ანტიკრიზისული კუთხით წინგადადგმული ნაბიჯია. ჩვენი აზრით, ანტიკრიზისულ პროგრამაში სრულად უნდა აისახოს საგადასახადო სისტემის შესაძლებლობანი კრიზისის დაძლევის საქ145

მეში. ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საგადასახადო მექანიზმის ოპტიმიზაციას, გადასახადების ფისკალურ და
მასტიმულირებელ ფუნქციებს შორის რაციონალური თანაფარდობის დამყარებას.
კრიზისის პირობებში საგადასახადო განაკვეთების ოპტიმიზაციის პარალელურად დიდ მნიშვნელობას იძენს საგადასახადო პრეფერენციების სისტემის შემუშავება
და პრაქტიკული რეალიზაცია [21]. საგადასახადო შეღავათებიდან შეიძლება
გამოყენებული იქნას შემდეგი მექანიზმები: საგადასახადო ამნისტია; საგადასახადო
შეღავათი; ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო თანხის დაბრუნება; საგადასახადო
არდადეგები; საგადასახადო განაკვეთების შემცირება; ინვესტიციური პრემია და ა.შ.
* ანტიკრიზისული რეგულირების ერთ-ერთი სტრატეგიული მექანიზმია
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა. მართალია, ეროვნული ბანკის ფუნქციები მნიშვნელოვნად იქნა შეზღუდული და მისი საქმიანობა ძირითადად ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებამდე იქნა დაყვანილი, მაგრამ იგი მაინც ვერ გაექცევა ეკონომიკის
სტიმულირების ფუნქციას, რომელიც ლოგიკურადაა მასთან მიბმული. კრიზისის
პირობებში მონეტარული პოლიტიკა სახელმწიფო ჩარევისაგან არ იქნება თავისუფალი და ეს ობიექტური აუცილებლობაა, მაგრამ აქ საჭიროა გარკვეული დისტანციის დაცვა და კრიტიკული ზღვრის დადგენა, რომლის იქით ჩარევა დაუშვებელია.
მონეტარული პოლიტიკა უნდა გახდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალე საზოგადოებისა
და ბიზნესისათვის. არ უნდა იქნას დაშვებული ეროვნული ვალუტის კურსის, არც
მყისიერად ხელოვნურად გამყარება და არც გაუფასურება. ეროვნულმა ბანკმა უნდა
განსაზღვროს ის "ოქროს შუალედი", რომელიც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ,
ფასების სტაბილურობას (დაბალ ფასებს), ხოლო მეორეს მხრივ, დაასტიმულირებს
კომერციულ ბანკებს, ხელს შეუწყობს ეკონომიკის, განსაკუთრებით კი რეალური
სექტორის აღორძინება-განვითარებას.
ანტიკრიზისულ პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკებს შორის ოპტიმალური წონასწორობის მიღწევას. დაუშვებელია ფისკალური პოლიტიკის "დიქტატურა" მონეტარული პოლიტიკის მიმართ. ეროვნულ ბანკს უნდა მიენიჭოს ბიუჯეტზე "ზემოქმედების" ფუნქცია, მას უნდა შეეძლოს მონეტარული ინტერესების საზიანოდ შედგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაბლოკვა, როგორც მისი შედგენის, ასევე საბიუჯეტო
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პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე, თანაც არა ფორმალურად, არამედ რეალურად, ფაქტობრივად [32].
ეროვნულმა ბანკმა საბაზო (სააღრიცხვო) განაკვეთების რეგულირებით დადებითი როლი ითამაშა კომერციული ბანკების ლიკვიდურობის შენარჩუნებაში. ამ
მიმართულებით მუშაობა კვლავაც უნდა გაგრძელდეს. ამასთან სახელმწიფო, ეროვნული ბანკის მეშვეობით კრიზისის პერიოდში პირდაპირ უნდა ჩაერიოს საკრედიტო
განაკვეთების ფორმირებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ კომერციული ბანკები
გამოდევნებული არიან რა ზემოგების მიღებას, მიუხედავად ქვეყანაში შექმნილი
მძიმე მდგომარეობისა, კრედიტებზე ინარჩუნებენ გაუმართლებლად მაღალ განაკვეთებს. კომერციულმა ბანკებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მათი მდგომარეობის და
გადარჩენის ერთადერთი საფუძველია ეკონომიკის განვითარება და შესაბამისად,
დასაქმების ზრდა.
მისაღებია კანონი საბანკო დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ. კომერციულმა
ბანკებმა კრიზისის პერიოდში უნდა დათმონ მოგების (რომლის მარჟა საკმაოდ მაღალია) გარკვეული ნაწილი, შეამცირონ საკრედიტო განაკვეთები (ზოგიერთ ქვეყანაში
სახელმწიფომ იძულების წესით მოახდინა) და პირველ რიგში უზრუნველყონ იპოთეკური და რეალურ სექტორზე ინვესტირების კუთხით გაცემული კრედიტების რესტრუქტურიზაცია და მათი გადახდის ვადების გადაწევა და საჯარიმო სანქციების
განულება.
დღის წესრიგში რჩება ინფლაციის პრობლემა. ამ მხრივ საჭიროა მეცნიერული
არგუმენტირებული მეთოდიკის შექმნა და ინფლაციის შეულამაზებელი მაჩვენებლების გაანგარიშება [22,გვ.66].
* პროგრამაში საჭიროა ისეთი მექანიზმის შემუშავება, რომელიც მოაწესრიგებს
ქვეყანაში შრომის ანაზღაურების სისტემას. ხელფასების ოპტიმიზაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კრიზისის პირობებში. არასამართლიანია, რომ სამეურნეო სუბიექტებიდან ახდენდნენ მუშაკთა დათხოვნას, ხოლო იმავდროულად ხელმძღვანელ მუშაკთა და დარჩენილ თანამშრომელთა ხელფასები იზრდებოდეს. საყურადღებოა აშშ-ს ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას წინადადება, მან ამერიკული
კომპანიების ხელმძღვანელებს ურჩია, რომ მუშაკთა დათხოვნისას, შესაბამისად
საკუთრივ შეიმცირონ ხელფასები და ბონუსები.
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ანტიკრიზისულ პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას. როგორც ცნობილია, ეკონომიკური კრიზისის ნებისმიერი ფორმით გამოვლენის დროს იზრდება კორუფციული გარიგებების რაოდენობა და მასშტაბები. ხშირად კი კრიზისის გამომწვევი
მიზეზი ფინანსური აფიორა და კორუფცია ხდება. ამჟამინდელი მსოფლიო
კრიზისის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად

სწორედ მას თვლიან, რის გამოც აშშ-

ში და დიდ ბრიტანეთში ასობით "თეთრსაყელოიანი" დაპატიმრებულია [6].
რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, დღეისათვის ეკონომიკისათვის არ წარმოადგენს ხელისშემშლელ პრობლემას. მიუხედავად მისი სეზონური რყევებისა, საქართველოს ეროვნული ბანკი მაინც ახერხებს მის რეგულირებას. ქვეყნის ეროვნულ ბანკს გააჩნია ის რეზერვები, რომელიც აუცილებელია ქართული ვალუტის
მდგრადობის შესანარჩუნებლად. მიგვაჩნია, რომ ეკონომიკური კრიზისი გარკვეულად ბიძგს მისცემს სახელმწიფოს მიერ ახალი საბიუჯეტო სტიმულის განხორციელებას, რაც გამოიხატება ინოვაციური პროცესების ხელშეწყობასა და რეალიზებაში [26]. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეკონომიკური კრიზისის პოზიტიური ბუნებაც, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო ინსტიტუტების აუცილებელ და სრულ
დემოკრატიზაციას, პროგრესისაკენ სვლას, ეკონომიკის მართვის ახალი ტექნოლოგიების

ძიებას,

ეკონომიკური

სუბიექტებისათვის

შესაფერისი

ადგილის

მიჩენას, რასაც თავისუფალი ფასწარმოქმნა და თავისუფალი კონკურენცია განსაზღვრავს. ხელს შეუწყობს ზოგიერთ დარგში არსებულ მონოპოლიზირებული
მდგომარეობის დემონოპოლიზაციას. ეს კრიზისები გამოავლენენ, ერთის მხრივ ეკონომიკური სისტემის სუსტ ადგილებს, მანკიერებებს, იმას რაც ხელს უშლის
ეკონომიკის ნორმალურ ფუნქციონირებას და განვითარებას. მეორეს მხრივ ისინი “გამოაფხიზლებენ” სისტემის მთვლემარე ჯანსაღ ძალებს, ეკონომიკური
კრიზისი ხდება განახლების, მომავალი წინსვლის პირობა.
საქართველოს უნდა ჰქონდეს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ანტიკრიზისული
პროგრამა, როგორც პრევენცია, მოსალოდნელი კრიზისებისა და აქედან გამომდინარე, მისი ნეგატიური შედეგების თავიდან ასაცილებლად. ანტიკრიზისულ პროგრამაში მთავარი ადგილი უნდა დაეთმოს ეროვნული წარმოების განვითარებას და
იმპორტული პროდუქციის ჩანაცვლებას ადგილობრივი საქონლით. აუცილებელია
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შემუშავებული იქნას ისეთი ფულად - საკრედიტო პოლიტიკა, რომელიც ხელს
შეუწყობს მინიმალური საბანკო საპროცენტო ტარიფების არსებობას, რათა სტიმული
მიეცეს ბიზნესის განვითარებას და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
დღევანდელი საბანკო საპროცენტო განაკვეთები თითქმის 8-10-ჯერ აღემატება
მოწინავე ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებელს, რაც აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებას. საჭიროა შემუშავდეს ისეთი ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგია, პროგრამა, ღონისძიებათა ნუსხა, რომელიც გაითვალისწინებს, როგორც არსებულ რეალობებს, ისე მოსალოდნელ ეკონომიკურ პროცესებს, როგორც რეგიონალურ
ჭრილში, ასევე მსოფლიო ინტეგრაციის პირობებში.
საქართველოს უნდა გააჩნდეს ანტიკრიზისული მართვის შემუშავებული მოდელი, რომლის მთავარი დანიშნულება უნდა იყოს ეკონომიკური კრიზისების თავიდან
აცილება, ხოლო მისი არსებობისას, რაც შეიძლება სწრაფად და მცირე სოციალური
დანაკარგებით დაძლევა. იგი ყოველთვის სტრუქტურული, ინვესტიციური, ინოვაციური, მენეჯმენტის ღონისძიებებთან ინტეგრალურად უნდა ხორციელდებოდეს.
ანტიკრიზისული მართვა უნდა გულისხმობდეს: ეკონომიკური კრიზისების ტიპოლოგიას, მიზეზების დადგენას, თვითონ სახელმწიფო მართვის კრიზისის დაძლევას,
საწარმოთა რესტუქტურიზაციას, ინოვაციური და ინვესტიციური პოლიტიკის
გატარებას, პერსონალის ანტიკრიზისულ მართვას.
ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანი უნდა
იყოს, ეკონომიკის მართვის ძირეული ტრანსფორმაცია. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ
ეკონომიკის მოდერნიზაცია პირველ რიგში სახელმწიფო მართვისა და საწარმოების მართვის ეფექტიანობას გულისხმობს. ძალზე მნიშვნელოვანია განხორციელდეს
ეკონომიკის კომპლექსური მართვა, რომელიც გულისხმობს მაკროეკონომიკური და
მიკროეკონომიკური

მართვის

ინტეგრაციას.

სამომავლო

მოთხოვნებისა

და

ინტერესების გათვალისწინებით.
დასასრულს უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა,
საქართველოს ეკონომიკაში ისევე, როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მკვეთრად
გამოხატული უარყოფითი ტენდენციები გამოავლინა. ამან

თავისებური

დაღი

დაასვა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს. მიუხედავად იმისა, რომ
საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები პერიოდუ149

ლად აცხადებენ საქართველოში ეკონომიურ ზრდის შესახებ, რეალობა მნიშვნელოვნად

განსხვავდება

ოფიციალური

ანგარიშებისაგან.

სამწუხაროდ

აშკარად

,,გაჩნდა’’ ცხოვრების დონის გაუარესების ნიშნები. ინფლაციის ზრდის ტემპმა,
ფართო

მოხმარების

მსყიდველობითი

საქონელზე

უნარიანობის

ფასების

გაუმართლებელმა

შემცირებამ

მყარ

ზრდამ,

ვალუტასთან

ლარის

მიმართებაში,

მოთხოვნა-მოწოდებას შორის დისბალანსის გამოვლენამ, შემოსავალებსა და ხარჯებს შორის დისპროპორციამ კიდევ უფრო გაამწვავა სიღარიბე. იძულებითი სიღარიბე კი საზოგადოებისათვის დამანგრეველია. იმედია, საქართველოს მთავრობა გამოძებნის რესურსებს, რომ მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა კიდევ არ გააღრმავოს საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისი, რაც, როგორც წესი, მძიმე
ტვირთად დააწვება საქართველოს მოსახლეობას.
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კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები
დასკვნა
ნებისმიერი კრიზისის დროს ყველაზე მეტად დასაქმებული ადამიანები და
მათი ოჯახები ზარალდებიან. ასე მოხდა გლობალური სასურსათო და საწვავის
კრიზისის დროს, ასე ხდება ახლაც.
ასეთ პირობებში დიდია სახელმწიფოების მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული ღონისძიებების მნიშვნელობა, რომლებიც მიმართული უნდა იყოს ფინანსური
სისტემის გადასარჩენად, ეკონომიკის წასახალისებლად, საპროცენტო განაკვეთების
შემცირებისა და რისკების რეალური დაზღვევისაკენ.
ნამდვილი გლობალური ბაზრის შექმნას შეიძლება რამდენიმე ათწლეული
დაჭირდეს. მრავალი პოლიტიკური მიზეზის გამო კაპიტალის მოძრაობისა და ვაჭრობის რეჟიმების უნივერსალიზაციამ ჯერ კიდევ ვერ შექმნა ერთიანი ეკონომიკური
სივრცე. მსოფლიოს 200–ზე მეტი სახელმწიფო არათანაბრად ვითარდება. განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობის ნახევარზე მეტს კი განვითარება არც შეხებია,
ისინი ჩაკეტილ ეკონომიკურ სივრცეში ცხოვრობენ. გლობალიზაციას ჰყავს მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც. მომხრეები მის დადებით ასპექტებზე ამახვილებენ
ყურადღებას, მოწინააღმდეგენი კი – უარყოფით ასპექტებზე.
ამრიგად, გლობალიზაცია შეიძლება შეფასდეს, როგორც დადებითად ასევე
უარყოფითად. გლობალიზაციის პროცესში აუცილებელია ქვეყანას შეეძლოს ეკონომიკური გლობალიზაციის უარყოფითი გამოვლინებების მაქსიმალური შემცირება
და რისკების დაზღვევა. ბუნებრივია ქვეყანას უნდა შეეძლოს გლობალური ეკონომიკის უარყოფითი ტენდენციების თავიდან აცილება. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ გლობალიზაციის ყველა დადებითი მხარე ყოველთვის არ მოერგება
ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ამიტომ უფრო ლოგიკურად მივიჩნევთ,
რომ სუვერენულმა სახელმწიფომ ინდივიდუალურად გლობალიზაციასთან ადაპტირების სტრატეგია შეიმუშაოს.
დროა ეკონომიკური ცხოვრების განმსაზღვრელი წესები შევცვალოთ, დავფიქრდეთ იმაზე, თუ როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება საერთაშორისო დონეზე, ვის ინტერესეს ემსახურება ეს გადაწყვეტილებები, ნაკლები დრო დავხარჯოთ
იდეოლოგიაზე და მეტი ვიფიქროთ, რა იქნება შედეგიანი.
151

გლობალური არასტაბილურობა შეიძლება ძალიან ძვირი დაგვიჯდეს. გლობალიზაციის პროცესის რეფორმირება შესაძლებელია და როცა ეს პროცესი სამართლიანად წარიმართება – როცა ყველა ქვეყანას ექნება საშულება მონაწილეობა მიიღოს მისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში – მაშინ გვექნება იმის შანსი, რომ ხელი შევუწყოთ ახალი გლობალური ეკონომიკის ჩამოყალიბებას, რომელიც უფრო გრძელვადიან შედეგს მოგვცემს და ნაკლებად არასტაბილური იქნება; ეკონომიკური ზრდის ნაყოფი კი თანაბრად გადანაწილდება ყველაზე.
საბაზრო ურთიერთობის ჩამოყალიბების პირობებში, მსოფლიო გლობალური
ეკონომიკური კრიზისის მეცნიერული ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულია სათანადო დასკვნები და მოცემულია რეკომენდაციები. მსოფლიოს ახალ ფინანსურ არქიტექტურას ჩვენი აზრით, საფუძვლად შეიძლება დაედოს შემდეგი:
 ღარიბი ქვეყნების ინტეგრაცია მსოფლიო ეკონომიკის სისტემაში, რაც მათ
განვითარებას მისცემს აუცილებელ იმპულს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს
ქვეყნები მუდმივ სიღარიბეში დარჩებიან;
 საერთაშორისო კაპიტალის გონივრული და მოწესრიგებული მოძრაობა,
რომელსაც თან უნდა ახლდეს მაკროეკონომიკური წონასწორობისა და საბანკო
სტრუქტურების გაძლიერებაზე მიმართული ღონისძიებები;
 გამჭვირვალობის ოქროს წესის დაცვა, რაც არის ეფექტური მართვის, წარმატებული ეკონომიკური განვითარებისა და ბაზრების რაციონალური ქცევის
ფუნდამენტური საფუძველი;
 ეფექტური სახელმწიფო მართვა და რეგულირება, რაც მოიცავს: კერძო სექტორის საქმიანობის სტიმულირებას, ჩამოყალიბებული მონოპოლიების რღვევას,
მართვის უფრო მარტივი და გამჭვირვალე რეჟიმის შემოღებას და სხვა;
 ქცევის ნორმების და წესების შემუშავება და მიღება, რაც გულისხმობს, როგორც მსოფლიო, ასევე ეროვნული ბაზრების საქმიანობის უფრო ობიექტურ
ზედამხედველობასა და რეგულირებას;
 მსოფლიო საფინანსო-ეკონომიკური პრობლების გადაწყვეტისადმი მრავალმხრივი, მრავალპროფილიანი მიდგომა და ერთი რომელიმე ქვეყნის ჰეგემონიაზე უარის თქმა.
 ანტიკრიზისულ პროგრამაში, მსოფლიო გლობალური კრიზისის გავლენის
152

თავიდან აცილების, ან შერბილების მიზნით, პრიორიტეტული ადგილი უნდა
მიენიჭოს, ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას.
 ანტიკრიზისული პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი უნდა გახდეს
სახელმწიფო ბიუჯეტი და საერთოდ ქვეყნის საბიუჯეტო სისტემა. კრიზისი
და ბიუჯეტი ერთმანეთთან კაუზალურ ურთიერთქმედებაში იმყოფებიან.
 ანტიკრიზისული

რეგულირების

ერთ-ერთი

სტრატეგიული

მექანიზმია

ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა.
 ანტიკრიზისულ პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკებს შორის ოპტიმალური წონასწორობის
მიღწევას.
 პროგრამაში საჭიროა ისეთი მექანიზმის შემუშავება, რომელიც მოაწესრიგებს
ქვეყანაში შრომის ანაზღაურების სისტემას.
 ანტიკრიზისულ პროგრამაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება.
დღეს, როდესაც გლობალიზაცია ერთ-ერთი აქტუალური თემაა მსოფლიოში,
მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროცესთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა
არსებობს, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი, რაც თემაში დეტალურადაა განხილული, ჩვენი აზრით გლობალიზაციის პროცესიის განვითარება მთელი მსოფლიოსათვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. მსოფლიო მოვლენების ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზის შედეგად, მივედით დასკვნამდე, რომ აუცილებელია სისტემური ცვლილებები.
დღესდღეობით მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების წყალობით შესაძლებელი
გახდა, რომ არც ერთი ადამიანი არ დარჩეს ნახევრადმშიერ მდგომარეობაში. მაგრამ
ამას ხელს უშლის ნაციათა ძველი საზღვრები. თუ მსოფლიოში ისევ რჩებიან ღატაკი
ადამიანები, ეს იმიტომ კი არაა, რომ მათი დახმარების საშუალება არ არსებობს,
არამედ იმიტომ, რომ დღემდე არსებობენ ნაციები, სახელმწიფოები და პოლიტიკური
საზღვრები. ახლა ადამიანს ძალუძს, რომ დედამიწა სამოთხედ აქციოს, მაგრამ
პოლიტიკოსები არ უშვებენ ამას. ის, რისი გაკეთებაც ახალ თაობას მაინც მოუწევს,
ადრე თუ გვიან, და რაც უფრო ადრე, მით უკეთესი, - ესაა საზღვრების გაუქმება. ჩვენ
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გვჭირდება ერთიანი მსოფლიო და ეს ერთიანი მსოფლიო იქნება მრავალი კითხვის
პასუხი და მრავალი პრობლემის გადაჭრა.
სიღარიბე შესაძლებელია, რომ ახლავე გაქრეს, თუკი მსოფლიოს ერთ მთლიანად აღვიქვამთ და გამოვიყენებთ ყველა იმ რესურსს, რაც აღმოაჩინა და შექმნა ადამიანმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კრიზისები და სიღარიბე კი არ გაქრება, გაგრძელდება და მომავალშიც იარსებებს.
ჩვენი წინადადებაა შევქმნათ მსოფლიო მმართველობა. ნაციონალური მმართველობები უკვე აღარაა საჭირო, რადგან ყველა ნაციონალური მმართველობა მოძველდა. მაგრამ პოლიტიკოსები არ დაუშვებენ ამას, იმიტომ რომ მაშინ ისინი აღარ იქნებიან საჭირო. ყველა ეს ადამიანი უსარგებლო აღმოჩნდება, სწორედ ეს ხალხი ქმნის
ამდენ ომებს და ქაოსს მსოფლიოში.
საჭიროა სისტემური ცვლილებები. მსოფლიოს ერთიანი მმართველობა სჭირდება, ყველა ნაცია უნდა გაერთიანდეს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაქრება ომები
მიწის ნაგლეჯებისთვის. მსოფლიო ჯერ კიდევ ვერ გახდა თავისუფალი წარსულის
გადმონაშთების გამო, ისინი უნდა გადავაგდოთ, როცა ამას შევძლებთ, სიღარიბე გაქრება. ჩვენ გვჭირდება მსოფლიო მოქალაქეობა.
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